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ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายใน
ข้อก าหนดด้านหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  รวมทั้งเพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สังคมโลกและท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยมุ่งหวังที่จะผลิตมหาบัณฑิตด้านนิเทศ
ศาสตร์ที่มีความสามารถในเชิงกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ท้องถิ่น 
และประเทศชาติ 
 
  คณะวิทยาการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
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หลักสูตรนเิทศศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร ์

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562 

---------------------------- 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ  

 

หมวดที่ 1 ขอ้มลูทั่วไป 

1.  ช่ือหลักสูตร  
ภาษาไทย :    หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ :  Master of Communication Arts Program in Communication Arts  

2.  ช่ือปริญญา  
ชื่อเต็ม (ไทย) :  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นเิทศศาสตร์) 
ชื่อย่อ (ไทย)    :  นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :    Master of Communication Arts  (Communication Arts) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :     M.Com. Arts (Communication Arts) 

3.  วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
- 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  
4.1 แผน ก แบบ ก2 เป็นหลักสูตรที่มีการท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษา

รายวิชาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต รวมเรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต   
4.2 แผน ข เป็นหลักสูตรที่มีการท ารายงานการศึกษาอิสระไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และศึกษา

รายวิชาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต รวมเรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต   
 

5.   รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  2 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา  
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5.2  ภาษาที่ใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเน้นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเน้นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)............................................. 
  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.............................................. ..............เปน็ผู้ใหป้ริญญา 
    ร่วมมือกันโดยผู้ศึกษาอาจได้ปริญญาจาก 2 สถาบัน 

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
    ให้ปริญญามากกว่า  1 สาขาวิชา 
    อ่ืนๆ ระบุ..............................................................................................................  
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  ปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558   
          การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร    
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562                      
เมื่อวันที่  9 เดือน มกราคม  พ.ศ.   2562            . 
  ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 
3/2562  เมื่อวันที่  15  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562. 
  เริ่มจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2562 



3 
 
7.   ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564 
 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 นักวิเคราะห์และวางแผนด้านการสื่อสาร ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร 
 8.2 นักสื่อสารการตลาดผู้บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์งานสื่อสารองค์กรทั้งในองค์กรภาครัฐและ
เอกชน 
 8.3 นักนิเทศศาสตร์ นักสื่อสารมวลชนทุกสาขา และผู้บริหารธุรกิจสื่อสารมวลชน 
 8.4 นักวิชาการด้านการสื่อสารขององค์กรระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
 8.5 ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสาร นักออกแบบและพัฒนาสื่อ 
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9.  ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
F 

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 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
อาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการและอาคารเรียนนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งมีเป้าหมายการ

พัฒนาประเทศบนพ้ืนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่มีจุดเน้นใน
การพัฒนาให้ “ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ” ประกอบกับ
สถานการณ์ด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน ท าให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ให้
ความส าคัญกับนวัตกรรมและรูปแบบวิธีการสร้างสรรค์ในระบบอุตสาหกรรมสื่อที่เปลี่ยนไป รวมถึงการ 
เปลี่ยนแปลงเชิงสังคมและเทคโนโลยีที่น าไปสู่วัฒนธรรมและภูมิทัศน์สื่อใหม่ 

จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม รวมถึงอิทธิพลของโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อวิชาชีพสื่อและธุรกิจสื่อ  จึงจ าเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการสื่อสารให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
สภาวการณ์การสื่อสารในยุคดิจิทัล สามารถน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ไปสู่การสร้างสรรค์และ
การพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อแวดวงวิชาการและวิชาชีพ
นิเทศศาสตร์ต่อไป 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ด้วยความไร้พรมแดนของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิทัลซึ่งเป็นยุคของการหลอมรวมสื่อ 

(Media Convergence Age) ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิถีชีวิต สังคมและวัฒนธรรมของคนส่วน
ใหญ ่การอยู่ร่วมกันในสังคมที่ไร้พรมแดนนี้จ าเป็นต้องมีการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้เท่าทัน
ในสถานการณ์โลกปัจจุบันและเป็นสื่อในการสร้างเสริมความสัมพันธ์ของคนในสังคม  เหล่านี้จึงเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จ าเป็นที่จะต้องมีหลักสูตรนิเทศศาสตร์ที่มีความทันสมัยทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล   

ทั้งนี้ การพัฒนาประเทศที่จะก่อให้เกิดความสมดุลได้นั้น การสื่อสารมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง 
เนื่องจากการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงทางสังคม มีบทบาทในการขับเคลื่อน การบริหาร
นโยบายและการด าเนินงานของทุกภาคส่วนของสังคม และที่ส าคัญคือ การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมต่างๆเพ่ือให้ประชาชนเกิดการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและมีพฤติกรรมตามที่มุ่งหวังกระตุ้นความต้องการและสร้างกระแสการยอมรับอันจะน าไปสู่การ
เพ่ิมผลผลิตและประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์กร  ช่วยในการเสริมสร้างศักยภาพให้บุคคล ชุมชน 
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และสังคม อันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ยังช่วยในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมมิให้สูญสลายไปกับกระแสบริโภคนิยม 

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น การปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตจึงค านึงถึงการผลิต
มหาบัณฑิตที่ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารที่นอกจากจะต้องสามารถบูรณาการองค์
ความรู้ด้านการสื่อสารและศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้แล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่ มีความรับผิดชอบและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพอีกด้วย กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีแนวคิดในการด าเนินการสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม เข้าใจถึงอิทธิพลและผลกระทบของการสื่อสารในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม 
ตลอดจนมุ่งใช้การสื่อสารในการขับเคลื่อนน าพาสังคมไทยไปสู่การเป็นสังคมแห่งคุณภาพ สร้างการเรียนรู้
และความเข้าใจในอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม อันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตครั้งนี้จึงมีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่เปี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน โดยมีการ
ทบทวนตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และ
เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2557 นอกจากนั้น ทางหลักสูตรยังได้จัดสัมมนาผู้ใช้
บัณฑิตทุกปีต่อเนื่อง พบว่า ผู้ประกอบการและองค์กรวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ยังมีความต้องการบุคลากร
สาขานิเทศศาสตร์เนื่องจากการสื่อสารมีบทบาทอยู่ในทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี ฯลฯ ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ จึงสอดคล้องกับสถานการณ์ความ
ต้องการของสังคมและสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะเน้นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเชิงกลยุทธ์ในการสร้างสรรคเ์นื้อหาและเครื่องมือ
สื่อสาร สามารถบูรณาการความรู้ด้านการสื่อสารกับศาสตร์ต่างๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ และมีทักษะโดดเด่นในด้านการบริหาร วางแผน ออกแบบสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้สื่อต่างๆ เพ่ือ
วัตถุประสงค์ที่หลากหลายได้อย่างเป็นมืออาชีพที่มีจรรยาบรรณและจริยธรรม เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 การปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตนี้ เป็นการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษา 
ที่จะน าไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับท้องถิ่น อันได้แก่ จังหวัดเชียงราย ภาคเหนือตอนบน และ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ให้มีความพร้อมด้วยความรู้ มีความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างสรรค์ มี
คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเสริมสร้างให้บัณฑิตมีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ตอบสนอง
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ตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมในศตวรรษที่ 21  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายช่วงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ทีไ่ด้ก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่จะ
น าพามหาวิทยาลัยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่น  
สู่สากล รวมถึงเป็นไปตามยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมุ่ง
ผลิตบัณฑิตที่ “เชี่ยวชาญทักษะ มีสมรรถนะเป็นผู้ประกอบการ มีจิตส านึกและจิตสาธารณะต่อสังคม” ดังนั้น 
การปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ครั้งนี้จึงท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายสามารถผลิตบัณฑิตที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น และสามารถใช้องค์ความรู้ด้านการ
สื่อสารมาสนับสนุนการด าเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างแท้จริง  
 
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 

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมุ่งตอบสนองความต้องการ
ของสังคมท้องถิ่นทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยในด้านวิชาการ องค์ความรู้ทางการสื่อสารจะส่งผลต่อ
การพัฒนาความรู้ใหม่ด้านการสื่อสารหรือด้านนิเทศศาสตร์เชิงบูรณาการศาสตร์ต่างๆ แก่ผู้เรียน โดยเน้น
ประเด็นปัญหาด้านการสื่อสารภายในสังคมท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านการสื่อสาร องค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์จะช่วยขยายโอกาสให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่มีบทบาท
หน้าที่ในการสื่อสารทั้งในองค์กรธุรกิจ และองค์กรสื่อสารมวลชน รวมถึงบุคลากรในวิชาชีพอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้เข้าศึกษาวิชาการขั้นสูงด้านนิเทศศาสตร์เพ่ือให้มีลักษณะความเป็นผู้น า
ด้านการสื่อสาร ที่มีจริยธรรม พร้อมทั้งมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการสื่อสารในยุคเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
 1.2  วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ในการพัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้ด้านการสื่อสารใน
บริบทต่างๆ อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการทางวิชาชีพทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 

2) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้นิเทศศาสตร์ 
ในท้องถิ่นและระดับประเทศ 

3) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม และมีจิตส านึกใน
วิชาชีพนิเทศศาสตร์ต่อสังคม 

 
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 
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- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

อย่างน้อยตามมาตรฐานที่ สกอ.

ก าหนด เพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของสังคม และมี

ศักยภาพในการแข่งขัน 

- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
โดยมีพ้ืนฐานจากหลักสูตรระดับ
สากล 
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน

ความต้องการของ
ผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อ 
- ทบทวนหลักสูตรให้มีความ

ทันสมัย สอดคล้องกับแนวโน้ม
งานวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์ใน
ระดับประเทศและนานาชาติ 

- รายงานผลการวิเคราะห์ความ
ทันสมัยของหลักสู ตรและ
รายวิชา 
- ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

ในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติของบัณฑิต 
- ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น

หลักสูตรฯ 

- แผนพัฒนาบุคลากร - สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนา
ศักยภาพผ่านการวิจัยและการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ 
- สนับสนุนสายปฏิบัติการให้มี

การบริการวิชาการ 

- ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ในระดับประเทศและ
นานาชาติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
- จ านวนโครงการบริการ

วิชาการของหลักสูตร 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนอาจจัดได้ตามความจ าเป็นของแต่ละหลักสูตร 

โดยให้ก าหนดระยะเวลา และจ านวนหน่วยกิตมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ ข้อก าหนด
ในรายละเอียดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา   

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยก าหนดระยะเวลาและหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาค
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) แผน ก แบบ ก2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในทุกสาขาวิชา ซึ่งหากได้รับการ

พิจารณาให้เข้าศึกษาจะต้องลงเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 
2) แผน ข เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในทุกสาขาวิชา ซึ่งหากได้รับการพิจารณา

ให้เข้าศึกษาจะต้องลงเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 
2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
ส่วนกรณีอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเป็นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
นักศึกษาอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวในการเรียนระดับมหาบัณฑิตเนื่องจ ากภูมิหลัง

การศึกษาที่แตกต่างกัน ท าให้ผู้ศึกษาต้องใช้เวลาปรับตัวในการศึกษาพ้ืนฐานทางด้านนิเทศศาสตร์ รวมทั้ง
ทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นหาข้อมูลของนักศึกษา  
 2.5 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.4 

1) จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพ่ือนักศึกษาจะได้รู้ถึงจุดประสงค์ และทิศทางของการเรียน
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตเพ่ือที่จะสามารถน าไปปรับให้ใช้ในแต่ละสถานการณ์ 

2) จัดให้มีการเรียนการสอนปรับพื้นฐานให้แก่นักศึกษานิเทศศาสตรมหาบัณฑิตก่อน เพ่ือจะ
เป็นการปรับความรู้หรือพ้ืนฐานส าหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนสายนิเทศศาสตร์มาก่อน 

3) จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ารุ่นเพ่ือเป็นผู้ให้ค าปรึกษาในเรื่องการเรียนระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 

2.6 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
จ านวน

นักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปี/แบบ แผน ก 

แบบ ก2 
แผน ข แผน ก 

แบบ ก2 
แผน ข แผน ก 

แบบ ก2 
แผน ข แผน ก 

แบบ ก2 
แผน ข แผน ก 

แบบ ก2 
แผน ข 

1 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 
2 - - 5 10 5 10 5 10 5 10 

จ านวนนักศึกษา
ที่คาดว่าจะเสรจ็

การศึกษา 

- - - - 10 20 10 20 10 20 

 
2.7 งบประมาณตามแผน 

ใช้งบประมาณจากเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
2.7.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 2564 2566 

 15 30 30 30 30 
ค่าลงทะเบียนปีที่ 1 660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 

ค่าลงทะเบียนปีที่ 2 -  660,000 660,000 660,000 660,000 

 1,200,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 

- ค่าลงทะเบียน  22,000 บาท/คน/ภาคเรียน  (จ านวน  4 ภาคเรียน) 
  รวมตลอดหลักสูตร    88,000  บาท/คน 
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2.7.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 2565 2566 
1.เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 450,000 480,000 510,000 540,000 570,000 
2.ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 500,000 520,000 540,000 560,000 580,000 
3.ค่าสาธารณูปโภค 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
4.ค่าครุภัณฑ์ 40,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
7.รวมจ่ายอื่น 28,000 30,000 32,000 32,000 32,000 

รวมงบด าเนินการ 1,038,000 1,100,000 1,152,000 1,202,000 1,252,000 
 

- งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตต่อคนตลอดหลักสูตร 

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 2565 
จ านวนนักศึกษา 15 30 30 30 30 
งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต
บัณฑิตตลอดหลักสูตร (คน) 

69,200.00 36,666.67 38,400.00 40,066.67 41,733.33 

 
2.8  ระบบการศึกษา  
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) .............................................................  
 

2.9  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การโอนผลการเรียนรายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 
(ภาคผนวก ง) และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติของการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ข้อที่ 3 ลงวันที่ 31 มกราคม 2557  (ภาคผนวก จ) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   36   หน่วยกิต 

- แผน ก แบบ ก2 รวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต 
- แผน ข  รวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต 

 

3.1.2   โครงสร้างหลักสูตร  
    แผน  ก  แบบ ก2   รวมตลอดหลักสูตร   36 หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเฉพาะ      24 หน่วยกิต 
   - วิชาบังคับ      9 หน่วยกิต  
   - วิชาเลือก     15 หน่วยกิต  
         - รายวิชาไม่นับหน่วยกิต                       (3) หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์      12  หน่วยกิต 
   

     แผน  ข    รวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเฉพาะ      30 หน่วยกิต 
   - วิชาบังคับ       9 หน่วยกิต  
   - วิชาเลือก      21 หน่วยกิต  
         - รายวิชาไม่นับหน่วยกิต                       (3) หน่วยกิต 
   การศึกษาอิสระ        6  หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา 

นักศึกษาแผน ก แบบ ก2   

วิชาบังคับ ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาต่อไปนี้จ านวน 9 หน่วยกิตประกอบด้วย 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
CA6101 ทฤษฎีการสื่อสาร 

(Communication Theories) 
3(3-0-6) 

CA6902 การวิจัยการสื่อสาร 
(Communication Research) 

3(3-0-6) 

CA6961 สัมมนาประเด็นทางนิเทศศาสตร์ 
(Seminar in Communication Arts Topic) 

3(3-0-6) 
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วิชาเลือก  
- นักศึกษาแผน ก แบบ ก2  ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
จากวิชาต่อไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
CA6104 จิตวิทยาการสื่อสาร  

(Communication Psychology) 
3(3-0-6) 

CA6222 การสื่อสารการตลาดเพ่ือธุรกิจท้องถิ่น  
(Marketing Communication for Local Business) 

3(3-0-6) 

CA6223 การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ    
(International Marketing Communication) 

3(3-0-6) 

CA6248 สื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารท่องเที่ยวและงานบันเทิง  
(Digital Media for Tourism and Entertainment) 

3(2-2-5) 

CA6251 อุตสาหกรรมสื่ออาเซียน 
(Asean Media Industry) 

3(3-0-6) 

CA6253 การผลิตเนื้อหาข้ามสื่อ 
(Transmedia Production) 

3(3-0-6) 

CA6254 การสร้างสรรค์เนื้อหาสาร 
(Message Creation) 

3(3-0-6) 

CA6256 การตลาดเชิงเนื้อหา 
(Content Marketing) 

3(3-0-6) 

CA6257 การวางแผนสื่อยุคดิจิทัลในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Digital Media Planning in Creative Economy) 

3(3-0-6) 

CA6258 ผู้ประกอบการสื่อยุคดิจิทัล 
(Digital Media Entrepreneur) 

3(3-0-6) 

CA6301 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Communication) 

3(3-0-6) 

CA6302 การจัดการชื่อเสียง  
(Reputation Management) 

3(3-0-6) 

CA6304 การสื่อสารเพื่อจัดการภาวะวิกฤตในยุคดิจิทัล 
(Communication for Crisis Management in Digital Age) 

3(3-0-6) 

CA6305 แผนกลยุทธ์เพ่ือการสื่อสารแบบบูรณาการ 
(Strategic Planning for Integrated Communication) 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
CA6307 สื่อ วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ 

(Media, Culture and Identity) 
3(3-0-6) 

CA6308 กลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือการขับเคลื่อนสังคม 
(Communication Strategies for Social Movement) 

3(3-0-6) 

CA6309 การจัดการแบรนด์ระดับโลกและท้องถิ่น  
(Global and Local Brand Management) 

3(3-0-6) 

CA6310 การสื่อสารเพื่อผู้ประกอบการทางสังคม 
(Communication for Social Entrepreneur) 

3(3-0-6) 

  
วิชาไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาต้องเรียนวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
CA6138 ความรู้พื้นฐานด้านการสื่อสาร 

(Foundation of Communication) 
3(3-0-6) 

 
วิชาวิทยานิพนธ์ 12   หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
TH6936 วิทยานิพนธ์  

(Thesis) 
12 

 
 

นักศึกษาแผน ข   

วิชาบังคับ ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาต่อไปนี้จ านวน 9 หน่วยกิตประกอบด้วย 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
CA6101 ทฤษฎีการสื่อสาร 

(Communication Theories) 
3(3-0-6) 

CA6902 การวิจัยการสื่อสาร 
(Communication Research) 

3(3-0-6) 

CA6961 สัมมนาประเด็นทางนิเทศศาสตร์ 
(Seminar in Communication Arts Topic) 

3(3-0-6) 
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  วิชาเลือก 
- นักศึกษาแผน ข  ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
จากวิชาต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
CA6104 จิตวิทยาการสื่อสาร  

(Communication Psychology) 
3(3-0-6) 

CA6222 การสื่อสารการตลาดเพ่ือธุรกิจท้องถิ่น  
(Marketing Communication for Local Business) 

3(3-0-6) 

CA6223 การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ    
(International Marketing Communication) 

3(3-0-6) 

CA6248 สื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารท่องเที่ยวและงานบันเทิง  
(Digital Media for Tourism and Entertainment) 

3(2-2-5) 

CA6251 อุตสาหกรรมสื่ออาเซียน 
(Asean Media Industry) 

3(3-0-6) 

CA6253 การผลิตเนื้อหาข้ามสื่อ 
(Transmedia Production) 

3(3-0-6) 

CA6254 การสร้างสรรค์เนื้อหาสาร 
(Message Creation) 

3(3-0-6) 

CA6256 การตลาดเชิงเนื้อหา 
(Content Marketing) 

3(3-0-6) 

CA6257 การวางแผนสื่อยุคดิจิทัลในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Digital Media Planning in Creative Economy) 

3(3-0-6) 

CA6258 ผู้ประกอบการสื่อยุคดิจิทัล 
(Digital Media Entrepreneur) 

3(3-0-6) 

CA6301 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Communication) 

3(3-0-6) 

CA6302 การจัดการชื่อเสียง  
(Reputation Management) 

3(3-0-6) 

CA6304 การสื่อสารเพื่อจัดการภาวะวิกฤตในยุคดิจิทัล 
(Communication for Crisis Management in Digital Age) 

3(3-0-6) 

CA6305 แผนกลยุทธ์เพ่ือการสื่อสารแบบบูรณาการ 
(Strategic Planning for Integrated Communication) 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
CA6307 สื่อ วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ 

(Media, Culture and Identity) 
3(3-0-6) 

CA6308 กลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือการขับเคลื่อนสังคม 
(Communication Strategies for Social Movement) 

3(3-0-6) 

CA6309 การจัดการแบรนด์ระดับโลกและท้องถิ่น  
(Global and Local Brand Management) 

3(3-0-6) 

CA6310 การสื่อสารเพื่อผู้ประกอบการทางสังคม 
(Communication for Social Entrepreneur) 

3(3-0-6) 

 

วิชาไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาต้องเรียนวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
CA6138 ความรู้พื้นฐานด้านการสื่อสาร 

(Foundation of Communication) 
3(3-0-6) 

 
 
 

วิชาการศึกษาอิสระ  6 หน่วยกิต  ส าหรับนักศึกษาแผน ข 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
IS6937 การศึกษาอิสระ  

(Independent Study) 
6 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

- แผนการศึกษาส าหรับแผน ก แบบ ก2 

ปีการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

CA6101 ทฤษฎีการสื่อสาร 
(Communication Theories) 

3 3 0 6 

CA6902 การวิจัยการสื่อสาร 
(Communication Research) 

3 3 0 6 

CAxxxx รายวิชาเลือก 1  3 3 0 6 
CA6138 ความรู้พื้นฐานด้านการการสื่อสาร* 

(Foundation of Communication) 
3 3 0 6 

รวม 12 12 0 24 
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36  

*รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 
 

ปีการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

CAxxxx รายวิชาเลือก 2 3 3 0 6 
CAxxxx รายวิชาเลือก 3  3 3 0 6 
CAxxxx รายวิชาเลือก 4 3 3 0 6 
CAxxxx รายวิชาเลือก 5 3 3 0 6 

รวม 12 12 0 24 
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36  

 

           ปีการศึกษาที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

CA6961 สัมมนาประเด็นทางนิเทศศาสตร์ 
(Seminar in Communication Arts Topic) 

3 3 0 6 

TH6936 วิทยานิพนธ์   
(Thesis)    (การเตรียมโครงร่าง) 

3 0 0 6 

รวม 6 3 0 12 
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 15  



19 
 

ปีการศึกษาที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

TH6936 วิทยานิพนธ์   
(Thesis) 
(การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล และการสอบเล่มสมบูรณ์)  

9 0 0 9 

รวม 9 0 0 9 
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 9  

 
แผนการศึกษาส าหรับแผน ข 
 

ปีการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

CA6101 ทฤษฎีการสื่อสาร 
(Communication Theories) 

3 3 0 6 

CA6902 การวิจัยการสื่อสาร 
(Communication Research) 

3 3 0 6 

CAxxxx รายวิชาเลือก 1  3 3 0 6 
CA6138 ความรู้พื้นฐานด้านการการสื่อสาร* 

(Foundation of Communication) 
3 3 0 6 

รวม 12 12 0 24 
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36  

*รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 
 

 
ปีการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

CAxxxx รายวิชาเลือก 2 3 3 0 6 
CAxxxx รายวิชาเลือก 3  3 2 2 5 
CAxxxx รายวิชาเลือก 4 3 2 2 5 
CAxxxx รายวิชาเลือก 5 3 3 0 6 

รวม 12 10 4 22 
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36  
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ปีการศึกษาที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

CAxxxx รายวิชาเลือก 6 3 3 0 6 
CA6961 สัมมนาประเด็นทางนิเทศศาสตร์ 

(Seminar in Communication Arts 
Topic) 

3 3 0 6 

รวม 6 6 0 12 
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 18 
 

ปีการศึกษาที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

CAxxxx รายวิชาเลือก 7 3 3 0 6 
IS6937 การศึกษาอิสระ  

(Independent Study) 
6 0 0 6 

รวม 9 0 0 12 
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 12 

 
 
 3.2.3 ค าอธิบายรายวิชา 

วิชาบังคับ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
CA6101 ทฤษฎีการสื่อสาร 

(Communication Theories) 
แนวคิดและทฤษฎีด้านนิเทศศาสตร์  โดยเน้นแนวคิดทฤษฎีและปรัชญาที่
สามารถน ามาอธิบายพฤติกรรมการสื่อสารในสังคมระดับต่างๆ ได้แก่ การ
สื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารระหว่างกลุ่ม การสื่อสารในองค์การ การ
สื่อสารมวลชน และการสื่อสารผ่านสื่อสมัยใหม่ โดยนักศึกษาสามารถ
วิเคราะห์วิพากษ์ประเด็นปัญหา สถานการณ์และกรณีศึกษาการสื่อสารใน
สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
CA6902 การวิจัยการสื่อสาร 

(Communication Research) 
กระบวนการวิจัย การก าหนดปัญหาหรือค าถามวิจัยที่เหมาะสมทางนิเทศ
ศาสตร์ การก าหนดแนวคิดและตัวแปรทางนิเทศศาสตร์ การก าหนด
ระเบียบวิธีการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่างและสร้างเครื่องมือที่เหมาะสม
กับหัวข้อการวิจัย   
 

3(3-0-6) 

CA6961 สัมมนาประเด็นทางนิเทศศาสตร์ 
(Seminar in Communication Arts Topic) 
วิเคราะห์และอภิปรายประเด็นที่ก าลังเป็นที่สนใจด้านการสื่อสาร การ
เชื่อมโยงกับการท าวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อศาสตร์ทางการสื่อสาร 
 

3(3-0-6) 

วิชาเลือก   
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

CA6104 จิตวิทยาการสื่อสาร  
(Communication Psychology) 
ศึกษากระบวนการสื่อสารโดยใช้แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาและ
จิตวิทยาสังคมเก่ียวกับทัศนคติ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การรับรู้ของผู้รับสาร 
ค่านิยม ลักษณะของผู้รับสารทางประชากรศาสตร์และจิตวิทยา เพ่ือใช้ใน
การวางแผนการสื่อสารรูปแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3(3-0-6) 

CA6222 การสื่อสารการตลาดเพื่อธุรกิจท้องถิ่น  
(Marketing Communication for Local Business) 
กระบวนการ บทบาทและรูปแบบของการสื่อสารการตลาดที่ เป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจท้องถิ่นเพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์  ตัว
แปรและปัจจัยต่างๆที่นักสื่อสารควรค านึงถึงเมื่อวางแผนการสื่อสาร
การตลาดในท้องถิ่นการก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารตลอดจนฝึกจัดท าและ
น าเสนอแผนการสื่อสารการตลาดเพื่อธุรกิจในท้องถิ่น 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

CA6223 การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ    
(International Marketing Communication) 
แนวคิดการจัดการการสื่อสารการตลาดในธุรกิจระหว่างประเทศ การ
วางแผนการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อ
การตลาดและการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ แนวทางการศึกษา
ความต้องการและวัฒนธรรมของผู้บริโภคตลอดจนการเลือกใช้เครื่องมือ
การสื่อสารการตลาดให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เน้นวิเคราะห์กรณีศึกษาประเทศในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 

3(3-0-6) 

CA6248 สื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารท่องเที่ยวและงานบันเทิง  
(Digital Media for Tourism and Entertainment) 
วิเคราะห์และอภิปรายการใช้สื่อดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารและการด าเนินงาน
ด้านการท่องเที่ยวและบันเทิง กระบวนการ บทบาท รูปแบบ วิธีการใน
การใช้นวัตกรรมเพ่ือด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวและบันเทิง การ
วางแผนกลยุทธ์การสื่อสารด้วยสื่อดิจิทัล ตั้งแต่การสร้างสรรค์ การ
วางแผน การด าเนินงาน การประเมินผลเพ่ือใช้ในการสื่อสารการ
ท่องเที่ยวและบันเทิง 

3(2-2-5) 

   
CA6251 อุตสาหกรรมสื่ออาเซียน 

(Asean Media Industry) 
แนวคิด ทิศทาง พัฒนาการของอุตสาหกรรมสื่อในประเทศอาเซียน 
ลักษณะการท าธุรกิจระดับต่างๆ ของสื่อในอาเซียน ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจสื่อในอาเซียน การวางแผนและบริหารจัดการ การตรวจสอบ 
การเปรียบเทียบและการประเมินผลอุตสาหกรรมสื่อในอาเซียน 
 

3(3-0-6) 

CA6253 การผลิตเนื้อหาข้ามสื่อ 
(Transmedia Production) 
การพัฒนา ออกแบบ และประยุกต์เนื้อหาข้ามสื่อจากรูปแบบหนึ่งไปสู่
รูปแบบหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์  
 

3(3-0-6) 
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CA6254 การสร้างสรรค์เนื้อหาสาร 
(Message Creation) 
การแสวงหาและพัฒนาแนวคิดเพ่ือการสร้างสรรค์เนื้อหาสารที่เหมาะสม
กับรูปแบบสื่อและกลุ่มเป้าหมาย  
 

3(3-0-6) 

CA6256 การตลาดเชิงเนื้อหา 
(Content Marketing) 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตลาดเชิงเนื้อหา การวางแผนสื่อสาร
การตลาดเชิงเนื้อหา กลยุทธ์การสร้างเนื้อหา การออกแบบ วิธีการ
น าเสนอ เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
 

3(3-0-6) 

CA6257 การวางแผนสื่อยุคดิจิทัลในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Digital Media Planning in Creative Economy) 
พัฒนาการของสื่อดิจิทัล  หลักการวางแผนด้านสื่อ ผลกระทบของสื่อ
ดิจิทัล แนวคิดต่างๆ ในการวางแผนสื่อดิจิทัลเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการ
วางแผนสื่อที่ ใช้ในการจัดการการสื่อสารแบบผสมผสานเพ่ือใช้ใน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การวัด การตรวจสอบ และประเมินผลแผนด้านสื่อ
ดิจิทัล 
 

3(3-0-6) 

CA6258 ผู้ประกอบการสื่อยุคดิจิทัล 
(Digital Media Entrepreneur) 
แนวคิดผู้ประกอบการทางด้านสื่อและอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนในยุค
ดิจิทัล โครงสร้างการบริหาร และการด าเนินงานขององค์กรผลิตสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนต่างๆ การบริหารงานนโยบายองค์กร การจัดระบบ
การจัดรายการ การวิเคราะห์กลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย การจัดการด้านธุรกิจ 
การตลาด และแนวทางการเป็นผู้ประกอบการสื่อ 
 

3(3-0-6) 
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CA6301 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Communication) 
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการสื่อสาร การน าแนวคิดทางการสื่อสารเพ่ือการ
ก าหนดนโยบายการสื่อสาร การวางแผนสื่อและเนื้อหา การด าเนินการ
สื่อสารและการประเมินผลการสื่อสารเชิงกลยุทธ์  เพ่ือสร้างสรรค์
นวัตกรรมการสื่อสารทางสังคม หรือทางธุรกิจ ที่น าไปสู่การพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน 
 

3(3-0-6) 

CA6302 การจัดการชื่อเสียง  
(Reputation Management) 
แนวคิด ทฤษฎี การสร้าง การปรับปรุง ปกป้องภาพลักษณ์และชื่อเสียง
บุคคลและองค์กร ความรับผิดชอบต่อสังคม การตลาดเพ่ือสังคม การ
บริหารความขัดแย้ง การบริหารประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤต 
 

3(3-0-6) 

CA6304 การสื่อสารเพื่อจัดการภาวะวิกฤตในยุคดิจิทัล 
(Communication for Crisis Management in Digital Age) 
ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของวิกฤต ความขัดแย้งและวิกฤตการณ์ 
ต่าง ๆ การจัดการสื่อสารแบบบูรณาการในโลกยุคดิจิทัลในองค์กร
ประเภทต่างๆ แนวคิด ทฤษฎี การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเพ่ือการ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหา การตรวจติดตาม การจัดการและการสื่อสาร 
ตลอดจนการประเมินผลในการจัดการภาวะวิกฤต 

3(3-0-6) 

 
CA6305 แผนกลยุทธ์เพื่อการสื่อสารแบบบูรณาการ 

(Strategic Planning for Integrated Communication) 
แนวคิด ทฤษฎี กลยุทธ์ และเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการก าหนดนโยบาย
และวางแผนในการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ การวิเคราะห์ปัญหา
และอุปสรรคก่อนการวางแผน เทคนิคการก าหนดนโยบายและแผน การ
วิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของต้นทุน 
การวิ เคราะห์สวอต (SWOT)  การวิ เคราะห์น โยบาย การส ารวจ
สถานการณ์ของธุรกิจท้องถิ่น แนวทางการแก้ไขปัญหา และวิธีการ
ประเมินผลการสื่อสารในระดับต่าง ๆ 

3(3-0-6) 
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CA6307 สื่อ วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ 
(Media, Culture and Identity) 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับอัตลักษณ์ในมิติต่างๆ เพศสภาพ เพศวิถี เชื้อชาติ 
ความสามารถ สัญชาติ และเครื่องหมายบ่งชี้ทางสังคม อัตลักษณ์กับการ
ประกอบสร้างชีวิตที่สัมพันธ์กับการสร้างสรรค์สื่อในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่
งานศิลปะ สื่อบันเทิง ไปจนถึงปฏิบัติการในชีวิตประจ าวัน 
 

3(3-0-6) 

CA6308 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนสังคม 
(Communication Strategies for Social Movement) 
การวิเคราะห์ประเด็น กลยุทธ์ในการวางแผนการสื่อสารเพ่ือก่อให้เกิดการ
ขับเคลื่อนทางสังคมในมิติด้านสังคม วัฒนธรรม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม โดย
ใช้แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารเพ่ือการขับเคลื่อนสังคม การวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย การวิจัยเพ่ือก าหนดเนื้อหาของสาร การออกแบบชิ้นงาน 
การจัดท าแผนการใช้สื่อ และการประเมินผลการสื่อสาร 

3(3-0-6) 

 

CA6309 การจัดการแบรนด์ระดับโลกและท้องถิ่น  
(Global and Local Brand Management) 
แนวคิดเกี่ยวกับแบรนด์และภาพลักษณ์ การสื่อสารแบรนด์ระดับโลกและ
ท้องถิ่น  การวิเคราะห์แนวทางและปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การ
วัดและประเมินแบรนด์ระดับโลกและท้องถิ่น  การใช้เครื่องมือการสื่อสาร
แบบบูรณาการเพ่ือสร้างและสื่อสารแบรนด์ระดับโลกและท้องถิ่น 
 

3(3-0-6) 

CA6310 การสื่อสารเพื่อผู้ประกอบการทางสังคม 
(Communication for Social Entrepreneur) 
แนวคิดผู้ประกอบการ  ประชาสังคม การประกอบการทางสังคม รูปแบบ
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาสังคมโดยใช้การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 
การใช้การสื่อสารเพ่ือสร้างการต่อรองในเชิงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และวัฒนธรรม การสร้างอ านาจต่อรองในวิถีชุมชนและสังคมเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการทางสังคม 
 
 

3(3-0-6) 
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วิชาไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาต้องเรียนวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต  
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CA6138 ความรู้พื้นฐานด้านการสื่อสาร 
(Foundation of Communication) 
ความหมาย วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ แบบจ าลอง และแนวคิดเกี่ยวกับ
การสื่อสารในแต่ละระดับ โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ขององค์กรสื่อ การจัด
กิจกรรมพิเศษ องค์กรก ากับดูแลระบบสื่อมวลชน ข้อก าหนด ข้อบังคับ 
กฎระเบียบ จริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อ 

3(3-0-6) 

 
   TH6936 วิทยานิพนธ์ 

(Thesis) 
ศึกษาวิจัยในปัญหาเฉพาะทางนิเทศศาสตร์ที่ผู้เรียนสนใจ ที่จะท าให้
เพ่ิมพูนองค์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ มีการออกแบบการวิจัยตามระเบียบ
วิธีที่ถูกต้อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เขียนและน าเสนอผลการศึกษา
วิทยานิพนธ์ได้อย่างครบถ้วนและมีจริยธรรม รวมทั้งเผยแพร่ผลงานใน
วารสารทางวิชาการท่ีมีมาตรฐาน 
 

12 

     IS6937 การศึกษาอิสระ  
(Independent Study) 
ศึกษาค้นคว้าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์ตามความสนใจของผู้เรียน  
ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยน าองค์ความรู้ ทฤษฎี 
แนวคิด และหลักการมาประยุกต์ใช้ วิเคราะห์สังเคราะห์และน าเสนอผล
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเชิงการ
แสวงหาความรู้และการน าไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ  

6 
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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 
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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 
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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 าวิทยานิพนธ์และรายงานการศึกษาอิสระเต็มรูปแบบ ทางหลักสูตรฯ ได้

เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนในการเรียนหมวดวิชาต่างๆ ที่สัมพันธ์กันในโครงสร้างหลักสูตร ทั้ง
รายวิชาทฤษฎีการสื่อสาร จิตวิทยาการสื่อสาร และการวิจัยการสื่อสาร 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
นักศึกษามีทักษะความรู้ความจริง สรุปหาความจริง การวางแผนและกระบวนการด าเนินงาน

วิจัย ลักษณะและประเภทของการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ การออกแบบการวิจัย เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการวิจัยเชิงสหวิทยาการ การประเมินผลงานวิจัยและ
การประยุกต์ใช้งานวิจัยเพื่อการแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ 

4.2  ช่วงเวลา 
  ใช้เวลาการศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปี 

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

4.4  การเตรียมการ 
  การน าเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เป็นการด าเนินโครงการของนักศึกษาแต่ละคน

เพ่ือที่จะแสดงความสามารถของนักศึกษา ในการส ารวจและวิเคราะห์ข้อปัญหา นักศึกษาสามารถเลือก
ศึกษาปัญหาที่เก่ียวข้อง โดยเน้นไปในส่วนที่สอดคล้องหรือเก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษาสนใจ ทั้งนี้อยู่
ภายใต้การแนะน า และตรวจสอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  

  งานวิจัยระดับปริญญาโททางนิเทศศาสตร์ตามที่นักศึกษาสนใจ โดยเน้นการพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชานิเทศศาสตร์โดยกระบวนการวิจัย 
เพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากการท างาน
วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ในการประกอบวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อองค์กรและประเทศชาติโดยรวม มีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด 

5.2  ผลการเรียนรู้  
  นักศึกษาสามารถน าผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง

วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) โดยกรณีการตอบรับ ต้องเป็นการตอบ
รับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่งพิมพ์วิชาการโดยระบุ ปีที่ ฉบับที่จะพิมพ์ โดยนักศึกษาต้องส่งวารสาร
รูปเล่มให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายใน 45 วัน นับจากวันครบก าหนดการออกวารสารฉบับ
ดังกล่าว 
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5.3  ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาท่ี 4 

5.4  จ านวนหน่วยกิต 
1) แผน ก แบบ ก2  จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์จ านวน 12 หน่วยกิต  
2) แผน ข จ านวนหน่วยกิตการท ารายงานการศึกษาอิสระไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

 5.5  การเตรียมการ 
  มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับการท าวิจัยของนักศึกษา มีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษาเพ่ิมเติม รวมทั้งมีการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการวิจัยเพื่อให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
  5.6  กระบวนการประเมินผล 

เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเรื่อง การประเมินผลการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  
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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
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ 

มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาการ
วิจัย แสวงหาทางเลือก และวิ เคราะห์
ทางเลือกได้อย่างรอบด้าน 

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 าเนินชีวิตร่วมกับ

ผู้ อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่นเนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับคนกลุ่มใหญ่ในสังคมหรือ
ระดับประเทศจึงต้องมีความตระหนักถึงความส าคัญและผลกระทบของการสื่อสารที่มีต่อผู้รับสาร ผู้ที่
เกี่ยวข้อง สังคมและประเทศชาตินอกจากนี้ ยังต้องเป็นนักสื่อสารที่มีความในการคิดพิจารณา วินิจฉัย
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ปัญหาหรือด าเนินการตัดสินใจใดๆ อย่างยุติธรรมตามหลักเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม ตลอดจนมีบทบาท
ในการใช้การสื่อสารในการสนับสนุนหรือก าหนดวาระเพ่ือกระตุ้นให้ผู้อ่ืนค านึงถึงคุณธรรม จริ ยธรรมใน
การแก้ไขความขัดแย้งหรือปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในระดับองค์กร ชุมชน และสังคม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชา
ต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 7 ข้อ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่าง
น้อย 7 ข้อตามท่ีระบุไว้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อผู้
ร่วมวิชาชีพและผู้อ่ืน  

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

ขัดแย้ง 
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. ประเมินจากความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายประเมินและจากการอภิปราย 

การแสดงความคิดเห็น และการวิเคราะห์ประเด็นหรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องใน
เนื้อหาวิชาที่เรียน 
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2. ประเมินจากบทบาทและความรับผิดชอบในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ปัญหาในการ
ท างานกลุ่มและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

3. ประเมินจากการแสดงทัศนคติต่อบทบาทของการสื่อสารต่อสถานการณ์ทางสังคมใน
ปัจจุบัน 

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 และการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3.  สามารถด าเนินการวิจัย และสังเคราะห์ผลการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือ
ประยุกต์ใช้ผลการวิจัยเพื่อการวางแผน สร้างสรรค์และก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารได้อย่าง
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานและสังคม  

4. สามารถศึกษาค้นคว้า เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญและศักยภาพทางการสื่อสาร                  
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์กับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

จัดกระบวนการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีอย่างถ่องแท้  เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์และบูรณาการความรู้
ตลอดจนประยุกต์ทางปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสถานการณ์สังคมและ
เทคโนโลยี นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหา
สาระของรายวิชานั้นๆ 

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

หรือในวารสารทางวิชาการ 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
นักศึกษาต้องสามารถใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการประกอบอาชีพและ

พัฒนาตนเอง สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการวิจัยและข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นที่ไม่เป็น
ทางการเพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
อย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง รวมถึงสามารถด าเนินการวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้หรือขยายแนวทางการ
ปฏิบัติในวิชาชีพให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น นักศึกษาจึงต้องได้รับการ
พัฒนาทักษะทางปัญญา ไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์  โดย
เน้นให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลเพื่อน ามาเป็นฐานในการคิดวิเคราะห์เพื่อท าความเข้าใจในที่มาและสาเหตุของ
ปัญหา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อม ตลอดจนสามารถคิดค้นและจัดล าดับแนวทางในการ
แก้ปัญหา การตัดสินและการปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและมีหลักการ นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากการ
สอนเพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
2. สามารถสืบค้น ตีความ  และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา

งานอย่างสร้างสรรค ์
3. สามารถวิจัยและสังเคราะห์ผลการวิจัย เพ่ือการตัดสินใจ การวางแผนและการออกแบบ

กลยุทธ์การสื่อสารที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาและความต้องการ 
4. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 
2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

1. ฝึกการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นปัญหาทางนิเทศศาสตร์ 
2. การมอบหมายงานเดี่ยวให้ศึกษาค้นคว้า 
3. การเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนาม 
4. การมอบหมายงานกลุ่ม 
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน การมีส่วนร่วม และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 

ประเมินจากการตอบค าถาม การแสดงความคิดเห็นที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การท ากิจกรรมและงานที่
มอบหมาย การน าเสนอรายงานและการวิพากษ์งานผู้อื่น เป็นต้น 

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. ฝึกอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเรียนและการเข้าร่วมประชุมเวทีวิชาการต่างๆ 
3. มอบหมายให้เขียนบทความที่เก่ียวกับประเด็นปัญหาทางการสื่อสารในขณะนั้นเพื่อ

ประเมินความสามารถน าศาสตร์มาใช้ในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอผลงานและการ

ซักถามอภิปราย และการเขียนรายงาน 
2. ประเมินจากคุณภาพบทความ 
3. ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
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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. มีทักษะการใช้สถิติพ้ืนฐานและข้ันสูงในการวิเคราะห์ข้อมูล  
2. มีทักษะการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางสถิติเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานหรือการแก้ปัญหา

ที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
3. สามารถสื่อสารอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ด้วยวัจนะและอวัจนะภาษา และ 

เลือกใช้รูปแบบของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้รับสาร  
4. สามารถเลือกใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

1. การวิเคราะห์กรณีศึกษา/ประเด็นปัญหา 
2. การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ 
3. การท ารายงานและการน าเสนองานการวิจัย 
4. ฝึกทักษะการเขียนบทความ 
5. การแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศ 
6. การสืบค้นข้อมูลแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร 
7. การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

 
2.5 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (จ านวนปีตามแผนการเรียน) 

ปีท่ี รายละเอียด 
1 นักศึกษามีองค์ความรู้ทางการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ปรัชญาและทฤษฏีทาง

นิเทศศาสตร์ 
2 นักศึกษามีความสามารถขั้นสูงในการบูรณาการองค์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์กับศาสตร์

และงานวิจัยต่างๆ และนักศึกษามีความสามารถผลิตงานวิจัยระดับสูงในสาขา 
นิเทศศาสตร์และสามารถน าเสนอผลงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ 

 
 
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 

2. ความรู้ 
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีการสื่อสารที่ส าคัญในเนื้อหา

สาขาวิชาด้านการสื่อสาร 
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการทางการสื่อสาร รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 

ทักษะและกลยุทธ์การสื่อสาร และการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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3. สามารถด าเนินการวิจัย และสังเคราะห์ผลการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือ
ประยุกต์ใช้ผลการวิจัยเพ่ือการวางแผน สร้างสรรค์และก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารได้อย่างสอดคล้องกับ
ความตอ้งการของหน่วยงานและสังคม  

4. สามารถศึกษาค้นคว้า เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญและศักยภาพทางการสื่อสาร                  
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. สามารถบูรณาการความรู้ ในสาขาวิชานิ เทศศาสตร์กับความรู้ ในศาสตร์ อ่ืนๆ                
ที่เก่ียวข้อง  

3. ทักษะทางปัญญา 

1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
2. สามารถสืบค้น ตีความ  และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา

งานอย่างสร้างสรรค์ 
3. สามารถวิจัยและสังเคราะห์ผลการวิจัย เพ่ือการตัดสินใจ การวางแผนและการออกแบบ

กลยุทธ์การสื่อสารที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาและความต้องการ 
4. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

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

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

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
7. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีทักษะการใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล  
2. มีทักษะการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางสถิติเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานหรือการแก้ปัญหา

ที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
3. สามารถสื่อสารอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ด้วยวัจนะและอวัจนะภาษา และ 

เลือกใช้รูปแบบของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้รับสาร  
4. สามารถเลือกใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเหมาะสม 
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ตารางการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี-
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 
หมวดวิชาไม่นับหน่วยกิต                            

CA6138  ความรู้พื้นฐานด้านการสื่อสาร                            

                      หมวดวิชาบังคับ                            

CA6101  ทฤษฎีการสื่อสาร                            

CA6902  การวิจัยการสื่อสาร                            

CA6961  สัมมนาประเด็นทางนิเทศศาสตร ์                            

หมวดวิชาเลือก                            

CA6222  การสื่อสารการตลาดเพือ่ธุรกิจท้องถิ่น                            

CA6223  การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ                            

CA6248  สื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารท่องเที่ยวและงานบันเทิง                            

CA6251  อุตสาหกรรมสื่ออาเซียน                            

CA6253  การผลติเนื้อหาข้ามสื่อ                            

CA6254  การสร้างสรรค์เนื้อหาสาร                            

CA6256  การตลาดเชิงเนื้อหา                            

CA6257  การวางแผนสื่อยุคดิจิทลัในเศรษฐกิจสร้างสรรค ์                            
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี-
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 
CA6258  ผู้ประกอบการสื่อยุคดิจทิัล                            

CA6301  การสื่อสารเชิงกลยุทธ์                            

CA6302  การจัดการชื่อเสียง                            

CA6304  การสื่อสารเพื่อจัดการภาวะวิกฤตในยุคดิจิทลั                            

CA6305  แผนกลยุทธ์เพื่อการสื่อสารแบบบรูณาการ                            

CA6307  สื่อ วัฒนธรรม และอตัลักษณ ์                            

CA6308  กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนสังคม                            

CA6309  การจัดการแบรนดร์ะดบัโลกและท้องถิ่น                            

CA6310  การสื่อสารเพื่อผู้ประกอบการทางสังคม                            

                      หมวดวิทยานิพนธ์                            

TH6936  วิทยานิพนธ์                            

IS6937   การศึกษาอิสระ                            
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หมวดที ่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน (เกรด) 
 เกณฑ์การวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไป
ด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา  
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน 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 
 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2558  
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1)  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าในนโยบายของ

มหาวิทยาลัยและคณะตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
2)  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ เพ่ือพัฒนาการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงานทางวิชาการในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  

ก าหนดให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ในด้านทักษะการสอน การใช้สื่อการเรียนการ
สอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการความรู้และการท าวิจัย การจัดสรรเงินทุนส่งเสริมอาจารย์
เข้าประชุมและร่วมอบรมในวิทยาการใหม่ๆกล่าวคือ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบต่างๆ การใช้สื่อการสอน การใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนที่ เหมาะสมกับนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

2)  สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การศึกษาดูงานทางวิชาการในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์อย่างน้อย 1 ครั้ง/
คน/ปี 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
1)  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 
2)  มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
3)  ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
4) จัดสรรงบประมาณส าหรับการผลิตเอกสาร ต ารา และงานวิจัย 
5) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 
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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  

กา รประ เ มิ น ผลต าม ก ร อบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ (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 และการ ใช้
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 

มีการก ากับให้ผลงานของนักศึกษาแผน ก แบบ ก2 ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 
ระดับชาติและนานาชาติที่มีระบบประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ( International peer-
reviewed journal) 

 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
มีระบบและกลไกในการรับนักศึกษา การก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา การก าหนดเกณฑ์การ

คัดเลือก รวมถึงมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยมีการจัดสอบสัมภาษณ์เพ่ือวัดความรู้แรกเข้า
ของนักศึกษาเพ่ือประเมินศักยภาพด้านความรู้ พ้ืนฐานความรู้  ประสบการณ์ คอมพิวเตอร์และ
ภาษาอังกฤษ แล้วน ามาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานให้แก่นักศึกษา 
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 3.2 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 มีระบบและกลไกในการดูแลให้ค าปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการและทักษะชีวิ ตแก่นักศึกษา 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 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 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 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย 
มีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตร ควบคุมและก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหา

ที่ครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัย 
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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 
 6.3 การด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมถึงมี
กระบวนการในการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจฯ เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
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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 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐนคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ของแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน  

X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อ
ปี 

X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 12 12 
ตัวบ่งชี้บังคับข้อที่ 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม 5 5 5 

 
 
 

 
  



51 
 

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 เพ่ือใช้เป็นผลป้อนกลับในการปรับปรุงการสอนและรายวิชาของตน 
4) การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะท าการประเมินในปีที่ 3 และ ปีที่ 5 ของการใช้หลักสูตรโดย
ต้องการได้ข้อมูลย้อนกลับดังนี้ การประเมินปีที่ 3 ต้องการประเมินเพ่ือได้ข้อมูลการปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทรัพยากรที่ใช้ตลอดจนแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ส่วนการประเมินในปีที่ 5 เพ่ือ
พิจารณาว่าจะปรับปรุงเนื้อหา สาระของหลักสูตรว่าเป็นความต้องการหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้มีความ
เหมาะสมและประสิทธิภาพต่อไป โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้สารสนเทศจากการประเมินประกอบด้วย 
นักศึกษา และบัณฑิต ประเมินจุดเด่น จุดด้อย เนื้อหาสาระที่สามารถน าไปใช้ได้จริง นายจ้างและ/หรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องแบบประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้มหาบัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาและ/หรือจากผู้
ประเมินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักสูตร 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินผลคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ โดยผู้ประเมินระดับสาขาวิชาที่

แต่งตั้งโดยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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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 
ระดับบัณฑิตศึกษา 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  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

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

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554   

ลงวันที่  19 สิงหาคม 2554 
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ภาคผนวก ข 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
เรื่อง การประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  

ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 
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ภาคผนวก ค 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
เรื่อง หน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 
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ภาคผนวก ง 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
เรื่อง การโอนผลการเรียนรายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 
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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). การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ืออนุรักษ์อัตลักษณ์ทางล้านนาของชุมชน
เทศบาลต าบลเวียงชัย จังหวัดเชียงราย. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์. 12(2), 117-148. 

เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ และจิราพร ขุนศรี. (2560). การวิเคราะห์อัตลักษณ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย. วารสารวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย,  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 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

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 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 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). 

การเผยแพร่ข่าวสารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายของสื่อมวลชนท้องถิ่นกับความ
เข้าใจ การยอมรับและการใช้ประโยชน์ของประชาชนจังหวัดเชียงราย. วารสารนิเทศศาสตร
ปริทัศน.์ 21(2), 35-47.  
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เสริมศิริ นิลด า, กษิดิศ ใจผาวัง, จิราพร ขุนศรี, เบญจวรรณ เบญจกรณ์, ศิริพรรณ จีนะบุญเรือง, นิเวศ  
จีนะบุญเรือง และพีรญา ชื่นวงศ์. (2560). การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยชาติพันธุ์ใน
จังหวัดเชียงราย. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , 12(1), 26-
37.  

เสริมศิริ  นิลด า และคมสัน  รัตนะสิมากูล. (2560). การเผยแพร่แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน
สื่อมวลชนกับความเข้าใจและการยอมรับต่อแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนใน
จังหวัดเชียงราย. 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). การวิเคราะห์อัตลักษณ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย. วารสารวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 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). การวิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่องภาพความรัก

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

เสริมศิริ  นิลด า และคมสัน  รัตนะสิมากูล. (2560). การเผยแพร่แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน
สื่อมวลชนกับความเข้าใจและการยอมรับต่อแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนใน
จังหวัดเชียงราย. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 12(1), 1-34.  
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อรอุมา ผ่องศรี และคมสัน รัตนะสิมากูล. (2560). ผลของความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและจุดจูงใจที่มีต่อ

การเปลี่ยน แปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันฟันผุส าหรับเด็ก. รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 “การบูรณาการงานวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”. 
31 พฤษภาคม 2560. อาคารเฉลิมพระเกียรติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต: ภูเก็ต. 181. 

อัญมณี ภักดีมวลชน และคมสัน รัตนะสิมากูล. (2558). การก าหนดกรอบภาพการเล่าเรื่องความรัก
ระหว่างชายกับชายในซีรีฮอร์โมนวัยว้าวุ่น ซีซั่น 2. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย, 10(1), 139-157.  

 
รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร  

1. CA6902  การวิจัยการสื่อสาร 
2. CA6309  การจัดการแบรนด์ระดับโลกและท้องถิ่น 
3. CA6253  การผลิตเนื้อหาข้ามสื่อ 
4. CA6254  การสร้างสรรค์เนื้อหาสาร 
5. CA6961  สัมมนาประเด็นทางนิเทศศาสตร์ 
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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 สาขาการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ 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). 
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รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร  
1. CA6138  ความรู้พื้นฐานด้านการการสื่อสาร 
2. CA6223  การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ 
3. CA6257  การวางแผนสื่อยุคดิจิทัลในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
4. CA6258  ผู้ประกอบการสื่อยุคดิจิทัล 
5. CA6305  แผนกลยุทธ์เพื่อการสื่อสารแบบบูรณาการ 

  



120 
 



121 
 



122 
 

 

 

 



123 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

ที่ หัวข้อ หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 
1 รูปแบบของ

หลักสูตร 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) 

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) คงเดิม 

2 ชื่อหลักสูตร 2.1 ภาษาไทย : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต     
                    สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 
2.2 ภาษาอังกฤษ : Master of Communication Arts  
                       Program in Communication Arts 

2.1 ภาษาไทย : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต     
                    สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 
2.2 ภาษาอังกฤษ : Master of Communication Arts  
                       Program in Communication Arts 

คงเดิม 

3 ชื่อปริญญา 2.1 ภาษาไทย  
ชื่อเต็ม :  นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต (นิเทศศาสตร์) 
ชื่อย่อ  :  นศ.ม. (นิเทศศาสตร์)) 
2.2 ภาษาอังกฤษ :  
ชื่อเต็ม :  Master of Communication Arts   
           (Communication Arts) 
ชื่อย่อ  : M.Com. Arts (Communication Arts) 
 

2.1 ภาษาไทย  
ชื่อเต็ม :  นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต (นิเทศศาสตร์) 
ชื่อย่อ  :  นศ.ม. (นิเทศศาสตร์)) 
2.2 ภาษาอังกฤษ :  
ชื่อเต็ม :  Master of Communication Arts   
           (Communication Arts) 
ชื่อย่อ  : M.Com. Arts (Communication Arts) 

คงเดิม 

4 ปรัชญาของ
หลักสูตร 

        หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายเกิดขึ้นด้วยพันธกิจที่มุ่งตอบสนองความต้องการของ
สังคมท้องถิ่นทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ในด้านวิชาการ องค์
ความรู้ทางการสื่อสารจะส่งผลต่อการพัฒนาความรู้ใหม่ด้านการ
สื่อสารหรือด้านนิเทศศาสตร์แก่ผู้เรียน ที่จะมีการจัดการเรียน
การสอนโดยการบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เข้า

      หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มุ่งตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่นทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ โดยในด้านวิชาการ องค์ความรู้ทางการสื่อสารจะส่งผลต่อการ
พัฒนาความรู้ใหม่ด้านการสื่อสารหรือด้านนิเทศศาสตร์เชิงบูรณาการ
ศาสตร์ต่างๆ แก่ผู้เรียน โดยเน้นประเด็นปัญหาด้านการสื่อสารภายใน
สังคมท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ

ปรับแก้ตามจุดเนน้ของคณะ
วิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายคือ มุ่งเนน้การ
พัฒนานักวิชาการที่เชี่ยวชาญการ
สื่อสารในประเดน็ท้องถิ่นและนกั
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ที่ หัวข้อ หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 
ด้วยกันเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ให้ความส าคัญ
กับประเด็นปัญหาด้านการสื่อสารภายในสังคมท้องถิ่นและอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งทางด้าน
วิชาการและงานวิจัย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในการศึกษา
เพิ่มพูนวิชาการในระดับสูงต่อไปได้ 
        ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสื่อสาร องค์ความรู้ด้าน
นิเทศศาสตร์จะช่วยขยายโอกาสให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่มี
บทบาทหน้าที่ในการสื่อสารทั้งในองค์กรธุรกิจ และองค์กร
สื่อสารมวลชน  รวมถึงบุคลากรในวิชาชีพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชนทั่วไปได้เข้าศึกษาวิชาการขั้นสูงด้านนิเทศศาสตร์
เพื่อให้มีลักษณะความเป็นผู้น าด้านการสื่อสาร ที่มีจริยธรรม 
พร้อมทั้งมีวิสัยทัศน์ ด้วยการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมทักษะวิธีคิดด้านการสื่อสารให้มีความรอบรู้ ในทุก
องค์ประกอบของการสื่อสาร การประยุกต์ใช้ความรู้เชิงทฤษฎีใน
การจัดการสื่อสารแบบบูรณาการ รวมถึงการใช้สื่อในยุค
เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ด้านการสื่อสาร องค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์จะช่วยขยายโอกาสให้
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการสื่อสารทั้งในองค์กร
ธุรกิจ และองค์กรสื่อสารมวลชน รวมถึงบุคลากรในวิชาชีพอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้เข้าศึกษาวิชาการขั้นสูงด้านนิเทศ
ศาสตร์เพื่อให้มีลักษณะความเป็นผู้น าด้านการสื่อสารที่มีจริยธรรม 
พร้อมทั้งมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการสื่อสารในยุค
เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
  

 

วิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการ
สื่อสารเชิงกลยุทธ ์

 

5 วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์
องค์ความรู้ด้านการสื่อสารในบริบทต่างๆ อย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับความต้องการทางวิชาชีพทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ 
2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้นิเทศศาสตร์ในท้องถิ่น 

1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ในการพัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้
ด้านการสื่อสารในบรบิทตา่งๆ อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความ
ต้องการทางวชิาชีพทั้งในระดับท้องถิ่นและระดบัประเทศ 
2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้นิเทศศาสตร์ในท้องถิ่นและระดับประเทศ 
3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม 
และมีจิตส านึกในวชิาชีพนิเทศศาสตร์ต่อสังคม 

ปรับแก้ให้ครอบคลุมบริบทการ
สื่อสารคือ ระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ 
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ที่ หัวข้อ หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 
3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีจรรยาบรรณ มี
คุณธรรม และมีจิตส านึกในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ต่อสังคม 

6 ระบบ 
การศึกษา 

      ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนอาจจัดได้
ตามความจ าเป็นของแต่ละหลักสูตร โดยให้ก าหนดระยะเวลา 
และจ านวนหน่วยกิตมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาค
ปกติ ข้อก าหนดในรายละเอียดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย ว่ าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ข้อ 5  
1.1 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
     การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยก าหนดระยะเวลาและ
หน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ 
1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
     ไม่มี 
 

- คงเดิม 

7 ประเภท 
หลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาโททางวิชาการ หลักสูตรปริญญาโททางวิชาการ คงเดิม 

8 การด าเนินการของ
หลักสูตร 

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

- คงเดิม 
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ที่ หัวข้อ หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 
 

  8.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  (คุณสมบัติทั่วไป) 
     คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  ข้อ 6 
             

8.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  (คุณสมบัติทั่วไป) 
     คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ข้อ 12 
        

เปลี่ยนแปลงตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเร่ืองเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 

  8.3 คุณสมบัติเฉพาะสาขา 
     1) แผน ก แบบ ก2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ในทุกสาขาวิชา ซึ่งหากได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาจะต้องลง
เรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ก าหนด 
    2) แผน ข เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในทุก
สาขาวิชา ซึ่งหากได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาจะต้องลงเรียน
รายวิชาเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 
 

- คงเดิม 

  8.4 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
      วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์โดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร  
      ส่ วนกรณี อ่ืนๆ  ใ ห้ เป็น ไปตามข้อก าหนดของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและเป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 
 

- คงเดิม 
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  8.5 แผนการรับนักศึกษา   

  

 

8.5 แผนการรับนักศึกษา    

 
 

ปรับแก้จ านวนนักศึกษาให้สอดคล้อง
เหมาะกับจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

9 โครงสร้าง
หลักสูตร 

                  แผน  ก  แบบ ก2  
หมวดวิชาเฉพาะ   24 หน่วยกิต 
- วิชาบังคับ     15 หน่วยกิต 
- วิชาเลือก       9 หน่วยกิต 
- รายวิชาไม่นับหน่วยกิต                 9 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์   12  หน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต 
            
                             แผน  ข  
หมวดวิชาเฉพาะ   33 หน่วยกิต 
- วิชาบังคับ     15 หน่วยกิต 
- วิชาเลือก      18 หน่วยกิต 
- รายวิชาไม่นับหน่วยกิต                 9 หน่วยกิต 
การศึกษาอิสระ               3  หน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต 

                  แผน  ก  แบบ ก2  
หมวดวิชาเฉพาะ   24 หน่วยกิต 
- วิชาบังคับ        9 หน่วยกิต 
- วิชาเลือก       15 หน่วยกิต 
- รายวิชาไม่นับหน่วยกิต                 (3) หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์   12  หน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต 
            
                             แผน  ข  
หมวดวิชาเฉพาะ   30 หน่วยกิต 
- วิชาบังคับ      9 หน่วยกิต 
- วิชาเลือก      21 หน่วยกิต 
- รายวิชาไม่นับหน่วยกิต               (3) หน่วยกิต 
การศึกษาอิสระ               6  หน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรคง
เดิม แต่มีการปรับเพิ่มจ านวนหน่วย
กิตของการศึ กษา อิสระ เป็น  6 
หน่ วยกิ ต เนื่ อ งจากหลั กสู ตรมี
จุดเน้นด้านใช้กระบวนการวิจัยใน
การศึกษาปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับ
นิ เทศศาสตร์  มี ก า รวิ เ ค ราะ ห์
สังเคราะห์ น าเสนอผลในรูปแบบ
งานวิจัย 
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  หมวดวิชาบังคับ 

 
CA6101 ทฤษฎีการสื่อสาร                                 3(3-0-6) 
           (Communication Theories) 
CA6104 จิตวิทยาการสื่อสาร                              3(3-0-6) 
           (Communication Psychology) 
CA6139 กลยุทธ์การผลิตสื่อแบบบูรณาการ             3(2-2-5) 
           (Integrated Media Production Strategy) 
CA6505 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร          3(2-2-5) 
           (Information Technology  for Communication) 
CA6902 การวิจัยการสื่อสาร                              3(3-0-6) 
           (Communication Research) 

หมวดวิชาบังคับ 
 

CA6101 ทฤษฎีการสื่อสาร                                      3(3-0-6) 
           (Communication Theories) 
CA6902 การวิจัยการสื่อสาร                                    3(3-0-6) 
           (Communication Research 
CA6961 สัมมนาประเด็นทางนิเทศศาสตร์*                   3(3-0-6) 
           (Seminar in Communication Arts Topic) 
 
หมายเหตุ *รายวิชาที่เพิ่มใหม่ 
 

 

ลดจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชา
บังคับเหลือ 9 หน่วยกิต แล้วน าไป
เพิ่ ม ในหมวดวิ ช า เลื อก เพื่ อ ใ ห้
นักศึกษาได้มีโอกาสเลือกเรียนใน
กลุ่มวิชาที่สนใจอย่างลุ่มลึกมากข้ึน 
 

10 ค าอธิบายรายวิชา
รหัสรายวิชา และ
วิชาที่เพิ่มเติม 

 ค าอธิบายรายวิชาใหม่ 

CA6961 สัมมนาประเด็นทางนิเทศศาสตร์*                   3(3-0-6) 
           (Seminar in Communication Arts Topic) 

วิเคราะห์และอภิปรายประเด็นที่ก าลังเป็นที่สนใจด้านการ
สื่อสาร การเชื่อมโยงกับการท าวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อศาสตร์ทางการ
สื่อสาร 
 
 
 
 

มีการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
ผู้เรียนได้วิเคราะห์และอภิปรายใน
ประเด็นทางการสื่อสารตามความ
สนใจ 
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   หมวดวิชาเลือก 

รายวิชาที่เพิ่มใหม่จ านวน  14 วิชา 
 
ค าอธิบายรายวิชาเลือกที่เพิ่มใหม่ 
CA6251 อุตสาหกรรมสื่ออาเซียน                                 3(3-0-6) 

(Asean Media Industry) 
แนวคิด ทิศทาง พัฒนาการของอุตสาหกรรมสื่อในประเทศ

อาเซียน ลักษณะการท าธุรกิจระดับต่างๆ ของสื่อในอาเซียน ปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจสื่อในอาเซียน การวางแผนและบริหารจัดการ 
การตรวจสอบ การเปรียบเทียบและการประเมินผลอุตสาหกรรมสื่อใน
อาเซียน 
 
CA6253 การผลิตเนื้อหาข้ามสื่อ                                  3(3-0-6) 

(Transmedia Production) 
การพัฒนา ออกแบบ และประยุกต์เนื้อหาข้ามสื่อจากรูปแบบ

หนึ่งไปสู่รูปแบบหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
 
CA6254  การสร้างสรรค์เนื้อหาสาร                              3(3-0-6) 

(Message Creation) 
การแสวงหาและพัฒนาแนวคิดเพื่อการสร้างสรรค์เนื้อหาสาร

ที่เหมาะสมกับรูปแบบสื่อและกลุ่มเป้าหมาย 
 
 

ปรับปรุงให้มีรายวิชาเลือก เพื่อให้
เป็ น ไปตามบริ บทของจั งหวั ด
เชียงราย จุดเน้นของยุทธศาสตร์
ของภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ
ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตของ
คณะวิทยาการจัดการ โดยเป็นกลุ่ม
วิ ช า ที่ มี ค ว า ม ทั น ส มั ย ต า ม
สถานการณ์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความ
ลุ่มลึกในศาสตร์เฉพาะ 
- กลุ่มวิชาการจัดการการสื่อสาร มี
จุดเน้นในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี
กลยุทธ์ในการจัดการการสื่อสาร
เพื่อบูรณาการงานผ่านประเด็นและ
เ ค รื่ อ ง มื อ ต่ า ง ๆ  ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
-เป็นการพัฒนากลุ่มวิชาเลือกตาม
จุดเน้นยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการ
พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการ
ผลิตสื่อเพื่อสร้างเสริมผลิตภัณฑ์ 
นวัตกรรมหรือระบบเศรษฐกิจของ

130 



131 
 

ที่ หัวข้อ หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 
CA6256 การตลาดเชิงเนื้อหา                                      3(3-0-6) 

(Content Marketing) 
แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการตลาดเชิงเนื้อหา การ

วางแผนสื่อสารการตลาดเชิงเนื้อหา กลยุทธ์การสร้างเนื้อหา การ
ออกแบบ วิธีการน าเสนอ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
 
CA6257 การวางแผนสื่อยุคดิจิทัลในเศรษฐกิจสร้างสรรค์      3(3-0-6) 

(Digital Media Planning in Creative Economy) 
พัฒนาการของสื่อดิจิทัล  หลักการวางแผนด้านสื่อ ผลกระทบ

ของสื่อดิจิทัล แนวคิดต่างๆ ในการวางแผนสื่อดิจิทัลเชิงกลยุทธ์ เทคนิค
การวางแผนสื่อที่ใช้ในการจัดการการสื่อสารแบบผสมผสานเพื่อใช้ใน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การวัด การตรวจสอบ และประเมินผลแผนด้าน
สื่อดิจิทัล 
 
CA6258 ผู้ประกอบการสื่อยุคดิจิทัล                             3(3-0-6) 

(Digital Media Entrepreneur) 
แนวคิดผู้ ประกอบการทางด้านสื่ อและ อุตสาหกรรม

สื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล โครงสร้างการบริหาร และการด าเนินงาน
ขององค์กรผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในส่วนต่างๆ การบริหารงานนโยบาย
องค์กร การจัดระบบการจัดรายการ การวิเคราะห์กลุ่มผู้รับสาร
เป้าหมาย การจัดการด้านธุรกิจ การตลาด และแนวทางการเป็น
ผู้ประกอบการสื่อ 
 

ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ท้ อ ง ถิ่ น อ ย่ า ง มี
ความคิดสร้างสรรค์  
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CA6301  การสื่อสารเชิงกลยุทธ์                                  3(3-0-6) 
            (Strategic Communication) 

แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการสื่อสาร การน าแนวคิดทางการ
สื่อสารเพื่อการก าหนดนโยบายการสื่อสาร การวางแผนสื่อและเนื้อหา 
การด าเนินการสื่อสารและการประเมินผลการสื่อสารเชิงกลยุทธ์  เพื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสารทางสังคม หรือทางธุรกิจ ที่น าไปสู่การ
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

 
CA6302 การจัดการชื่อเสียง                                     3(3-0-6) 
            (Reputation Management) 

แนวคิด ทฤษฎี การสร้าง การปรับปรุง ปกป้องภาพลักษณ์
และชื่อเสียงบุคคลและองค์กร ความรับผิดชอบต่อสังคม การตลาดเพื่อ
สังคม การบริหารความขัดแย้ง การบริหารประเด็นและการสื่อสารใน
ภาวะวิกฤต 
 
CA6304  การสื่อสารเพื่อจัดการภาวะวิกฤตในยุคดิจิทัล      3(3-0-6) 

(Communication for Crisis Management in Digital 
Age) 
ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของวิกฤต ความขัดแย้งและ

วิกฤตการณ์ต่าง ๆ การจัดการสื่อสารแบบบูรณาการในโลกยุคดิจิทัลใน
องค์กรประเภทต่างๆ แนวคิด ทฤษฎี การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
เพื่อการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา การตรวจติดตาม การจัดการและการ
สื่อสาร ตลอดจนการประเมินผลในการจัดการภาวะวิกฤต 
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CA6305 แผนกลยุทธ์เพื่อการสื่อสารแบบบูรณาการ        3(3-0-6) 

(Strategic Planning for Integrated Communication) 
แนวคิด ทฤษฎี กลยุทธ์ และเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการก าหนด

นโยบายและวางแผนในการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ การ
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคก่อนการวางแผน เทคนิคการก าหนด
นโยบายและแผน การวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของต้นทุน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) การ
วิเคราะห์นโยบาย การส ารวจสถานการณ์ของธุรกิจท้องถิ่น แนว
ทางการแก้ไขปัญหา และวิธีการประเมินผลการสื่อสารในระดับต่าง ๆ 
 
CA6307 สื่อ วัฒนธรรม และอัตลักษณ์                           3(3-0-6) 

(Media, Culture and Identity) 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับอัตลักษณ์ในมิติต่างๆ เพศสภาพ เพศ

วิถี เชื้อชาติ ความสามารถ สัญชาติ และเครื่องหมายบ่งชี้ทางสังคม  
อัตลักษณ์กับการประกอบสร้างชีวิตที่สัมพันธ์กับการสร้างสรรค์สื่อใน
รูปแบบต่างๆ ตั้งแต่งานศิลปะ สื่อบันเทิง ไปจนถึงปฏิบัติการใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
CA6308 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนสังคม          3(3-0-6) 

(Communication Strategies for Social Movement) 
การวิเคราะห์ประเด็น กลยุทธ์ในการวางแผนการสื่อสารเพื่อ

ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางสังคมในมิติด้านสังคม วัฒนธรรม สุขภาพ 
สิ่ งแวดล้อม โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการ
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ที่ หัวข้อ หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 
ขับเคลื่อนสังคม การวิจัยกลุ่มเป้าหมาย การวิจัยเพื่อก าหนดเนื้อหา
ของสาร การออกแบบชิ้นงาน การจัดท าแผนการใช้สื่อ และการ
ประเมินผลการสื่อสาร 
 
CA6309  การจัดการแบรนด์ระดับโลกและท้องถิ่น            3(3-0-6) 

(Global and Local Brand Management) 
แนวคิดเกี่ยวกับแบรนด์และภาพลักษณ์ การสื่อสารแบรนด์

ระดับโลกและท้องถิ่น  การวิเคราะห์แนวทางและปัจจัยแวดล้อมต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง การวัดและประเมินแบรนด์ระดับโลกและท้องถิ่น  การใช้
เครื่องมือการสื่อสารแบบบูรณาการเพื่อสร้างและสื่อสารแบรนด์ระดับ
โลกและท้องถิ่น 
 
CA6310  การสื่อสารเพื่อผู้ประกอบการทางสังคม             3(3-0-6) 

(Communication for Social Entrepreneur) 
แนวคิดผู้ประกอบการ  ประชาสังคม การประกอบการทาง

สังคม รูปแบบความเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาสังคมโดยใช้การสื่อสาร
แบบมีส่วนร่วม การใช้การสื่อสารเพื่อสร้างการต่อรองในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม การสร้างอ านาจต่อรองในวิถีชุมชน
และสังคมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม 
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ที่ หัวข้อ หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 
  รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 

CA6138  ความรู้พื้นฐานดา้นการสื่อสาร                  3(3-0-6) 
            (Foundation of Communication) 
EN5101  ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5) 
            (English for Graduate Students) 
IT5101   คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา   3(2-2-5) 
            (Computer  for  Graduate Students) 

รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 
CA6138  ความรู้พื้นฐานดา้นการสื่อสาร                          3(3-0-6) 
            (Foundation of Communication) 
 
 
 
 

เพื่อปรับพื้นฐานให้กับผู้เรียนที่ไม่ได้
จบปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ให้มี
ฐานความรู้พร้อมส าหรับการศึกษา
วิชาตามหลักสูตร 

  ค าอธิบายรายวิชาเดิม 
CA6138  ความรู้พื้นฐานดา้นการสื่อสาร                  3(3-0-6) 
            (Foundation of Communication) 
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการสื่อสารในสังคม
กระบวนการสื่อสารระดับต่างๆ  คุณลักษณะของการสื่อสารแต่
ละประเภท อาทิ การสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหว่าง
บุคคล การสื่อสารมวลชน ฯลฯ  บทบาทและหน้าที่ของการ
สื่อสารประเภทต่างๆ ที่มีต่อสังคม หลักการเบื้องต้นของ
สาขาวิชาต่างๆ ที่มีการน าองค์ความรู้ทางการสื่อสารไปศึกษา
และประยุกต์ใช้ อาทิ การสื่อสารในบริบทการเมือง การสื่อสาร
ในบริบททางการตลาด ฯลฯ 

ค าอธิบายรายวิชาที่เปลีย่นแปลง 
CA6138  ความรู้พื้นฐานดา้นการสื่อสาร                          3(3-0-6) 
            (Foundation of Communication) 

ความหมาย วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ แบบจ าลอง และ
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารในแต่ละระดับ บทบาทหน้าที่ขององค์กรสื่อ 
การจัดกิจกรรมพิเศษ องค์กรก ากับดูแลระบบสื่อมวลชน ข้อก าหนด 
ข้อบังคับ กฎระเบียบ จริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อ 
 

ป รั บ แ ก้ โ ด ย เ พิ่ ม เ ติ ม เ รื่ อ ง
แบบจ าลอง ระดับและประเภทของ
การสื่อสาร กฎหมาย จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของสื่อ 

11 อาจารย์ประจ 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 
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ที่ หัวข้อ หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 
12 แผนที่การกระจาย

รายวิชา
(Curriculum 
Mapping) 

การด าเนินการจัดท าโดยเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ.2552 

การด าเนินการจัดท าโดยเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ.2552 

มีการจัดท าเพิ่มเติมในส่วนของ
รายวิชาใหม่ 
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