หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

:

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

:

คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
Bachelor of Communication Arts (Communication Arts)
B.Com.Arts (Communication Arts)

3. วิชาเอก
1) การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
2) การสื่อสารสื่อใหม่
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
130 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้านักศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศทีส่ ามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร
 หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2558 โดยปรับปรุงจากหลั กสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
นิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 สภาวิชาการ เห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรนี้ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558
5
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมโดยคาดว่าจะได้รับการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คุณวุฒิระดับปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
(1) ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมประชาสัมพันธ์
(2) พนักงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ โดยเฉพาะงานด้านการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา
และการสื่อสารสื่อใหม่
(3) เจ้าหน้าที่หรือพนักงานในองค์กรธุรกิจเอกชน หรือองค์กรสาธารณกุศลทั่วไป
(4) นักวิชาการและนักวิชาชีพอิสระในแวดวงวิชาการและวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์
(5) ประกอบธุร กิจส่ ว นตัว โดยเป็นเจ้าของกิจการด้านการโฆษณา การประชาสั มพันธ์ การ
สื่อสารสื่อใหม่ และอื่นๆ
ทั้งนี้ ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชานิเทศศาสตร์ สามารถประกอบ
อาชี พได้ อย่ า งกว้ า งขวางและหลากหลาย เช่น นัก โฆษณา นั ก ประชาสั ม พัน ธ์ ผู้ ส ร้ างสรรค์ ง านทาง
สื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่ ช่างภาพ นักสื่อสารการตลาด ผู้สื่อข่าว ผู้ประกาศข่าว พิธีกร นักจัดรายการ
นักแสดง นักวิจัย นักวิชาการ นักเขียน บรรณาธิกร ผู้ กากับ เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร เจ้าหน้าที่ชุมชน
สัมพันธ์ วิทยากรการฝึกอบรม ฯลฯ โดยสามารถประกอบอาชีพในองค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ
เอกชน ตลอดจนองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วไป
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9. ชื่อ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แขนงวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นศ.ม.
1 นายเทพฤทธิ์ เยาว์ธานี
2

นางวรินทรีย์ เยาว์ธานี

3

นางสาวนพรัตน์ มุณีรัตน์

(ด้านนิเทศศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ด้านนิเทศศาสตร์)
อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
อาจารย์
4 นายสงกรานต์ กาวี
5

นางจิรัญภรณ์ สวจันทร์ขจร

อาจารย์

6

นางสาวใจทิพย์ สอนดี

อาจารย์

ศศ.บ.
นศ.ม.
ค.บ.
นศ.ม.
ศศ.บ.
นศ.ม.
คอ.บ.

นศ.ม.
นศ.บ.
นศ.ม.
ศศ.บ.

สาขา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี พ.ศ.

นิเทศศาสตร์
การสื่อสารมวลชน
นิเทศศาสตร์ธุรกิจ
นาฏศิลป์
นิเทศศาสตรพัฒนาการ
ภาษาและวรรณคดีไทย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิทยาลัยครูสุรนิ ทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา

2548
2533
2534
2531
2542
2533

นิเทศศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
วารสารสนเทศ
วิทยุโทรทัศน์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2548
2540

นิเทศศาสตรพัฒนาการ
การพัฒนาชุมชน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2541
2531
2542
2536
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ท่ามกลางการปรับตัวในกระแสยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นยุคที่เศรษฐกิจระดับโลกและภูมิภาคมีการ
ผันผวนเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)ได้มุ่งเน้นการบริหารประเทศ ให้ก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น รวมถึงการที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกของประชาคม
อาเชียน ซึ่งจะเริ่มเข้าสู่ประเทศเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 นี้ ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ประเทศ
ไทยจึ ง ต้ อ งมี ก ารการเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ ข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น (ASEAN
Community : AEC)และการเตรียมบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับ ประเทศ
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ต่อไป
จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for
Higher Education : TQF) เพื่อเป็นการประกันคุณภาพในการจัดการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา ให้
สามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Domains of Learning) 5 ด้าน คือ
1)ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) 2)ด้านความรู้ (Knowledge) 3)ด้านทักษะทางปัญญา
(Cognitive Skills) 4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills
and Responsibility) และ 5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) ทาให้
การเตรียมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจดังกล่าว จึง
เป็นความจาเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
และศาสตร์ทางการสื่อสารมีบทบาทสาคัญในการสร้างความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วม และสร้างบุคลากร
ที่มีคุณภาพ เพื่อให้สามารถรองรับ ตลาดแรงงานที่มาพร้อมกับ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันจะเป็นพลัง
ขับเคลื่อนการพัฒนาในบริบทและมิติต่างๆ อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม การศึกษา เทคโนโลยี การสื่อสาร และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเทศเจริญรุ ดหน้าต่อไป การจัดการ
เรียนการสอนในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะสาขาวิชานิเทศศาสตร์ จึง
เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาและรองรับการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจที่กล่าวมา
ดังนั้น โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงต้องมี
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์ เพื่อมุ่ง
พัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ มีค วามรู้ ความสามารถ และมี คุณ วุฒิ ท างการศึ ก ษาด้า นนิเ ทศศาสตร์ ที่ มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยสามารถนาความรู้ ทั้ง
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ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ไปสู่การสร้างสรรค์และการพัฒนาในมิติต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ต่อแวดวงวิชาการและวิช าชีพ เพื่อ เป็นกาลังสาคัญในการสร้างความเข้มแข็งของสั งคมและ
ประเทศต่อไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันล้วนมีการพัฒนาขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมมีการขยายตัวจากทิศทางรอบด้าน วัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติมีการแพร่กระจายไปในวง
กว้าง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในด้านความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมของคนในระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ และทั่วโลก เพราะเป็นยุคของการสื่อสารไร้พรมแดน เทคโนโลยีและการสื่อสารถูก
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาทาง
สังคมและวัฒนธรรมของคนที่มีความแตกต่างกัน อาจเป็นปั จจัยส่งผลทั้งทางบวกและทางลบให้แก่กัน
และกันได้ จึงจาเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและ
วัฒนธรรม เพื่อจะได้เกิดองค์ความรู้ และรู้เท่าทันกับสถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในยุค
โลกาภิวัตน์ จึงจาเป็นต้องมีการปรั บปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยให้
สอดคล้องกับสภาพของสังคมและวัฒนธรรมที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นคนในสังคมจะต้องมีการ
ปรับตัว รวมถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านนิเทศศาสตร์ ให้เป็นไปในทิศทางที่ดี
งาม เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพคุณภาพและเป็นไปอย่างมี คุณประโยชน์ต่อมวล
มนุษยชาติและสังคม การพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จึงเป็นการดาเนินการเพื่อให้ได้
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถ มีความรอบรู้ รู้รอบ เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร และสามารถ
ทางานรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สังคมและประเทศมีความเข้มแข็งก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลให้
สภาพสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เป็นการผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ที่เหมาะสม
เพื่อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ให้เข้มแข็งก้าวหน้า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในยุคของโลก
แห่งการสื่อสารในระดับสากล
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
1) ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
2) ต้องพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และเป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
3) พัฒนาปรับ ปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
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4) การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มีการเพิ่มหรือปรับรายวิชาให้เหมาะสม
และทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยีทางการสื่อสาร
ปัจจุบัน
5) จัดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลั กสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตอย่างต่อเนื่องโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
ทั้งนี้ การพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ เพื่อรองรับนโยบาย ทิศทาง และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในการพั ฒนาประเทศ เพื่อ
ความเข้มแข็งและความก้าวหน้าของสังคมและประเทศ บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มี
คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
1) มหาวิทยาลัยเน้นการผลิตบั ณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ มีคุณภาพ มีความคิดเชิง
วิเคราะห์สังเคราะห์ มีจิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคม และมีมาตรฐานเป็นที่ต้องการของสังคมและ
ตลาดแรงงาน
2) มหาวิทยาลัยรับผิดชอบในการระดมสรรพกาลังในด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนให้กระบวนการ
เรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคุณภาพ
3) มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญในด้านการเป็นผู้นาเชิงวิชาการ การวิจัย และการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วม
4) มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการธารงและส่ งเสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นและภูมิภาค
5) มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ให้ มี ก ารบริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คม ในระบบการจั ด การศึ ก ษาที่
หลากหลาย เสริมสร้างให้ผู้เรียนและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง และสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
การพัฒนาปรั บปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เป็นการจัดหลั กสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้ความสามารถ ซึ่งสอดคล้องและเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ที่ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ทุกประการ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัย ดังนี้
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
กลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งนักศึกษาต้องเรียนในคณะอื่น ประกอบด้วย หมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไปกลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มภาษาและการสื่อสาร กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอื่นสามารถเลือกเรียนได้ในบางรายวิชาตาม
ความสนใจโดยสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รต้ อ งประสานงานกั บ อาจารย์ แ ละบุ ค ลากรทั้ ง ในและนอก
มหาวิทยาลัยที่เกีย่ วข้อง ด้านเนื้อหาสาระ และการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้ได้เนื้อหา ความรู้ และทักษะทางนิเทศศาสตร์ ตามระบุในหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดการศึกษาเพื่อมุ่งสร้างองค์ความรู้และ
ความเชี่ยวชาญทางด้านนิเทศศาสตร์ ให้กับนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้
รู้จริง คิดเป็นทาเป็น และสามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยสานึกและ
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตลอดจนเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเรียนรู้ เพื่อ
สร้างภูมิปัญญาทางด้านนิเทศศาสตร์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นภาคเหนือตอนบนและ
การพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต
1.2 วัตถุประสงค์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ สามารถประกอบอาชีพด้านนิเทศศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อสาเร็จการศึกษา
แล้ว บัณฑิตนิเทศศาสตร์ต้องมีความรู้ และความสามารถ ดังนี้
1.2.1 เป็นผู้มีความรู้ในทฤษฎีและหลักการทางนิเทศศาสตร์รอบรู้ข่าวสารข้อมูลโดยรู้ลึก รู้กว้าง
รู้จริง และรู้ทัน สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเข้าใจวิธีการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
1.2.2 เป็นผู้มีทักษะในการใช้กระบวนการทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ทั้งกระบวนการด้านการ
สื่อสารระหว่างบุคคลและกระบวนการด้านการสื่อสารมวลชนโดยสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ทางการสื่อสารที่ทันสมัยได้เป็นอย่างดี
1.2.3 เป็นผู้มีทัศนคติเชิงวิชาชีพนิเทศศาสตร์ สานึกรักในวิชาชีพมีความคิดที่จะใช้ข้อมูลข่าวสาร
และกระบวนการทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์สร้างสรรค์งานโดยสานึกรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
1.2.4 เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบ อดทนสู้งานมีจิตสาธารณะ และมองโลก
อย่างเป็นกลางโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
1.2.5 เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์ คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉงริเริ่ม
สร้างสรรค์ทันสมัย รอบคอบ และมีลักษณะแห่งความเป็นผู้นาและมีความเสียสละอยู่ในตัว
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
- ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร
- ติ ด ตามประเมิ น หลั ก สู ต ร
บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ให้ อย่างสม่าเสมอ
มีมาตรฐาน
- ปรั บ ปรุ งหลั ก สู ตรให้ ส อดคล้ อ ง - ติดตามความเปลี่ยนแปลง
กับ ความต้ องการของสั ง คมและ ในด้านความต้องการของ
ท้ อ งถิ่ น หรื อ ประเทศ และใช้ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ห รื อ
ทักษะ ความรู้ความสามารถทาง ตลาดแรงงานและการ
วิ ช า ชี พ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม เปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ ใน
ต้องการของสังคม
สังคมโลก

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
หลักสูตร
- รายงานผลการประเมิ นความ
พึ ง พอใจในการใช้ บั ณฑิ ตของ
สถานประกอบการ
- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้
ความสามารถในการทางานของ
บัณฑิต

- พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการเรี ย น - สนับสนุนบุคลากรด้านการ - งานวิจัยของอาจารย์ที่เกี่ยวกับ
การสอน สื่ อ การสอนและการ เรี ยนการสอนในการวิ จั ย นิเทศศาสตร์
บริ ก ารวิ ช าการให้ มี ประสบการณ์ และพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
จากการนาความรู้ทางด้านนิเทศ นิเทศศาสตร์ บุคลากรด้าน - ปริมาณงานวิชาการ
ศาสตร์ไปปฏิบัติงานจริง
การเรี ย นการสอนเข้ า - สื่อการสอน
ร่ ว มกั บ องค์ ก รในท้ อ งถิ่ น
เพื่ อ ให้ บ ริก ารวิช าการแก่
สังคมหรือชุมชน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการประเมินผลการเรียน การ
สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี และการได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. 2554
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนในวันเวลาราชการ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม – เมษายน
ภาคฤดูร้อน
เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) ต้องสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
(2) ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
(3) คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องการรับนักศึกษา
เข้าศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
เนื่องจากนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ ยังอาจขาดความเข้าใจในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
และยั ง ขาดทั ก ษะและความถนั ด ในบางรายวิ ช าที่ จ าเป็ น ต่ อ การเรี ย นสาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตร์ เช่ น
ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ทางคณะฯ จะจัดให้มีโครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษ
เพื่องานนิเทศศาสตร์ รวมทั้งการจัดโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์ต่างๆ รวมทั้ง จัดให้มี
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาแนะนาทางการเรียนและให้ความช่วยเหลือด้านอื่นตลอดหลักสูตร
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2558
2559
2560
2561
ชั้นปีที่ 1
80
80
80
80
ชั้นปีที่ 2
80
80
80
80
80
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
80
รวม
80
160
240
320
คาดว่าจะจบการศึกษา
80

2562
80
80
80
80
320
80

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
รายละเอียดรายรับ

2558
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
250,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
120,000
รวมรายรับ 370,000

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
2562
750,000 1,250,000 1,750,000 2,000,000
360,000
600,000
840,000
960,000
1,110,000 1,850,000 2,590,000 2,960,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
รายการ
ร้อยละ 2558
30
360,000
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจา
20
240,000
2. ค่าจ้างชั่วคราว
180,000
3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 15
5
60,000
4. ค่าสาธารณูปโภค
20
240,000
5. ค่าครุภัณฑ์
6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
10
120,000
7. รายจ่ายอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น 100 1,200,000

ปีงบประมาณ
2559
2560

2561

2562
456,000
304,000
228,000
76,000
304,000
152,000

384,000 408,000 432,000
256,000 272,000 288,000
192,000 204,000 216,000
64,000
68,000
72,000
256,000 272,000 288,000
128,000 136,000 144,000
1,280,000 1,360,000 1,440,000 1,520,000

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายต่อคนในการผลิตบัณฑิต ประมาณ 30,000 ต่อปี
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2.7 ระบบการศึกษา
ใช้ระบบภาคการศึกษาแบบชั้นเรียน ตามรายละเอียดดังนี้
2.7.1 ระบบการจั ด การศึ กษาใช้ ระบบทวิภ าคโดย 1 ปี การศึก ษาแบ่ง ออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ ซึง่ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
2.7.2 การเปิดสอนภาคอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องการ
จัดการศึกษาระดับปริญญา
2.7.3 การคิดหน่วยกิต
1) รายวิชาภาคทฤษฏีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาจานวน 15 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
2) รายวิชาภาคปฏิบัติใช้เวลาฝึกหรือทดลอง 30 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติมีค่าเท่ากับ
1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
3) การฝึ กงาน การฝึกประสบการณ์ หรือการฝึ กภาคสนาม ใช้เวลาฝึ กไม่น้อยกว่า
45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
4) การทาโครงงาน กิจกรรม หรือ กิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้
เวลาทาโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วย
กิต ระบบทวิภาค
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุ ดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบ
โอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตร และเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการประเมินผลการเรียน การสาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี และการ
ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ฉ)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1. หลักสูตร
3.1.1.จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
3.1.2.โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งออกเป็นหมวดวิชาดังนี้
1) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (General Education)
30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ (Field of Specification)
94 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน
36 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอก
51 หน่วยกิจ
ก) สาขาวิชาเอกการโฆษณาและการประชาสมัพันธ์
- เอกบังคับ
18 หน่วยกิต
- เอกเลือก
33 หน่วยกิต
ข) สาขาวิชาเอกการสื่อสารสื่อใหม่
- เอกบังคับ
18 หน่วยกิต
- เอกเลือก
33 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาปฏิบัติการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
7 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Electives)
6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
ความหมายของเลขรหัสที่ใช้ในหลักสูตร
รหัสวิชาของหมวดวิชาเฉพาะหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
อักษรตัวที่ 1-3 เป็นหมวดวิชาและกลุ่มวิชา
เลขตัวที่
4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
เลขตัวที่
5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6-7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)
o กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา ชื่อวิชา
GEN1012 การดารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ
(Healthy Living)
GEN1101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
(Mathematics in Daily life)
GEN1102 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน
(Information Technology in Daily Life)
GEN1103 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
(Science in Daily Life)

30 หน่วยกิต
ให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

o กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
บังคับ ก ให้นักศึกษาทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั่วไปเรียน
บังคับ ข ให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนทุกหลักสูตรเรียน
บังคับ ค ให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกหลักสูตรเรียน
บังคับ ง ให้นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (International Program) เรียน
บังคับ ก บังคับเรียน จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
GEN1021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
GEN1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
(English for Communication I)

รหัสวิชา
GEN1203
GEN1022
GEN1206

เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
(English for Communication II)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
(Chinese for Communication I)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
(Japanese for Basic Communication)

6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
GEN1207
GEN1208
GEN1209
GEN1210
GEN1211

ชื่อวิชา
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
(Burmese for Basic Communication)
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
(Lao for Basic Communication)
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
(Korean for Basic Communication)
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
(Vietnamese for Basic Communication)
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
(Malay for Basic Communication)

บังคับ ข สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนทุกหลักสูตร
บังคับเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
GEN1021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
GEN1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
(English for Communication I)

รหัสวิชา
GEN1203
GEN1206
GEN1207
GEN1208
GEN1209
GEN1210

เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
(English for Communication II)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
(Japanese for Basic Communication)
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
(Burmese for Basic Communication)
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
(Lao for Basic Communication)
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
(Korean for Basic Communication)
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
(Vietnamese for Basic Communication)

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

6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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GEN1211

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
(Malay for Basic Communication)

3(3-0-6)

บังคับ ค สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร
บังคับเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
GEN1021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
GEN1022 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
(Chinese for Communication I)

รหัสวิชา
GEN1023
GEN1206
GEN1207
GEN1208
GEN1209
GEN1210
GEN1211

เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
ชื่อวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
(Chinese for Communication II)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
(Japanese for Basic Communication)
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
(Burmese for Basic Communication)
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
(Lao for Basic Communication)
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
(Korean for Basic Communication)
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
(Vietnamese for Basic Communication)
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
(Malay for Basic Communication)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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บังคับ ง สาหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (International Program)
บังคับเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
GEN1212 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับนักศึกษานานาชาติ
(Academic English for International Students)
GEN1213 การเรียนรู้แบบอิงเนื้อหา
(Content-based Language Learning)

รหัสวิชา
GEN1021
GEN1022
GEN1206
GEN1207
GEN1208
GEN1209
GEN1210
GEN1211

เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
(Chinese for Communication I)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
(Japanese for Basic Communication)
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
(Burmese for Basic Communication)
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
(Lao for Basic Communication)
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
(Korean for Basic Communication)
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
(Vietnamese for Basic Communication)
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
(Malay for Basic Communication)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

17

o กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
GEN1031 สุนทรียภาพแห่งชีวิต
(Aesthetic Appreciation)
GEN1032 ทักษะชีวิต
(Life Skills)
GEN1033 ล้านนาศึกษา
(Lanna Studies)
GEN1134 ความจริงของชีวิต
(Meaning of Life)
o กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
GEN1041 สังคมโลกและภูมิภาค
(World and Regional Society)
GEN1042 สังคมไทยและท้องถิ่น
(Thai and Local Society)
GEN1044 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคม
(Psychology for Social Development)
GEN1143 ประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community)
GEN1144 การเมืองการปกครองของไทย
(Thai Politics and Government)
GEN1145 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน
(Law in Daily Life)

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

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หมวดวิชาเฉพาะ (Field of Specification) ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
o กลุ่มวิชาแกน (Core Courses)
รหัสวิชา

36 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

COM1101 หลักนิเทศศาสตร์
(Principles of Communication Arts)
COM1102 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
(Principles of Advertising and Public Relations)
COM1103 หลักการสื่อสารสื่อใหม่
(Principles of New Media Communication)
COM1104 หลักการสื่อสารการตลาด
(Principles of Marketing Communication)
COM1105 หลักการถ่ายภาพ
(Principles of Photography)
COM1106 หลักการสื่อข่าว
(Principles of News Reporting)
COM1107 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
(Principles of Broadcasting)
COM1108 หลักวารสารศาสตร์และสิ่งพิมพ์ออนไลน์
(Principles of Journalism and Online Publications)
COM2201 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
(English for Communication Arts)
COM2202 บุคลิกภาพสาหรับนักนิเทศศาสตร์
(Personality for Communication Arts)
COM2203 กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์
(Laws and Ethics of Communication Arts)
COM3901 การวิจัยนิเทศศาสตร์
(Research in Communication Arts)

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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o กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (Specification Courses)

51

หน่วยกิต

ก. ให้เลือกเรียนรายวิชาในแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่งเพียงแขนงวิชาเดียวให้ได้
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต จากแขนงวิชาดังต่อไปนี้
1) แขนงวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ (Advertising and Public Relations Division)
วิชาเอกบังคับ บังคับเรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา

18 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

APR2201 การเขียนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
(Writing for Advertising and Public Relations)
APR2202 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด
(Advertising and Public Relations for Marketing)
APR3301 สื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์
(Advertising and Public Relations Media)
APR3401 การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
(Creativity and Production for Advertising and Public
Relations)
APR3404 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์
(Radio and Television Program Production for Advertising
and Public Relations)
APR3504 การวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
(Advertising and Public Relations Planning)

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

3(2-2-5)

3(2-2-5)

วิชาเอกเลือก เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

COM1109 หลักการสื่อสารการแสดง
(Principles of Performing Communication)
APR2203 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์
(Public Relations for Corporate Image)

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

ชื่อวิชา

APR2204 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
(English Communication for Advertising and Public
Relations)
APR2205 การสื่อสารในองค์การ
(Communication in Organization)
APR2206 ประชามติเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
(Public Opinion for Advertising and Public Relations)
APR2207 การโน้มน้าวใจเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
(Persuasion for Advertising and Public Relations)
APR2208 การเขียนบทโฆษณา
(Creative Copy Writing for Advertising)
APR2209 การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
(Photography for Advertising and Public Relations)
APR2210 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
(Script Writing for Radio and Television)
APR2211 การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
(News Reporting for Radio and Television)
APR2212 การเป็นผู้ประกาศและผู้บรรยายทางวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์
(Broadcasting Announcer and Narrator)
APR3204 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(Integrated Marketing Communication)
APR3302 วาทวิทยาเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
(Speech for Advertising and Public Relations)
APR3303 เทคโนโลยีทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
(Technology for Advertising and Public Relations)
APR3304 อินเทอร์เน็ตกับการทาเว็บไซต์เพื่องานโฆษณาและประชาสัมพันธ์
(Internet and Website Creation for Advertising and Public
Relations)

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

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

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

ชื่อวิชา

APR3305 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา
(Advertising and Public Relations for Development)
APR3402 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์
(Advertising and Public Relations for Radio and Television
Broadcasting)
APR3403 การออกแบบโฆษณาและประชาสัมพันธ์ด้วยคอมพิวเตอร์
(Computer Design for Advertising and Public Relations)
APR3410 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อชุมชน
(Radio Program Production for Community)
APR4301 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารการตลาด
(Special Event for Communication Marketing)
APR4401 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
(Printed Media Production for Advertising and Public
Relations)
APR4505 การวางแผนสื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์
(Advertising and Public Relations Media Planning)
APR4901 โครงการพิเศษด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
(Special Project in Advertising and Public Relations)
APR4906 สัมมนาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
(Seminar in Advertising and Public Relations)
APR4907 การวิจัยการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
(Research in Advertising and Public Relations)

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2) แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ (New Media Communication Division)
วิชาเอกบังคับ บังคับเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

NMC1105 หลักการอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารเครือข่าย
(Principles of Internet and Network Communication)
NMC2105 การออกแบบเว็บไซต์
(Website Design)
NMC2203 การเขียนบทและนาเสนอเรื่องด้วยภาพ
(Script Writing and Storyboarding)
NMC2204 การวิเคราะห์ผู้รับสารในยุคสื่อใหม่
(Audience Analysis in New Media Age)
NMC2302 วารสารศาสตร์ในยุคหลอมรวมสื่อ
(Convergence Journalism)
NMC3401 กลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ในงานสื่อสารการตลาด
(Strategy for New Media Application for Marketing
Communication)

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

วิชาเอกเลือก เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

COM1109 หลักการสื่อสารการแสดง
(Principles of Performing Communication)
NMC2106 คอมพิวเตอร์กราฟิกและการออกแบบ
(Computer Graphics and Design)
NMC2205 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์ทางสื่อใหม่
(Journalism Creative Writing for New Media)
NMC2206 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานสื่อใหม่
(Computer Graphic for New Mdeia)
NMC2207 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสื่อใหม่
(Management Information System for New Media)

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

ชื่อวิชา

NMC3101 การตัดต่อเพื่องานสื่อใหม่
(Editing for New Media)
NMC3204 การจัดการธุรกิจสื่อใหม่
(New Media Business Management)
NMC3209 การวิพากษ์สื่อสังคม
(Social Media Criticism)
NMC3210 การรณรงค์ทางสังคมด้วยสื่อใหม่
(Social Campaign by New Media)
NMC3211 สาธารณมติ
(Public Opinion)
NMC3212 การสื่อสารในภาวะวิกฤติ
(Issue Management and Crisis Communication)
NMC3307 การสื่อข่าวออนไลน์
(Online News Reporting)
NMC3402 การสื่อสารภาพลักษณ์
(Image Communication)
NMC3501 การเขียนบทเพื่องานสื่อใหม่
(Script Writing for New Media)
NMC4101 การปฏิบัติงานวารสารศาสตร์ออนไลน์
(Online Journalism Workshop)
NMC4102 การผลิตรายการทางสื่อใหม่
(New Media Production)
NMC4201 สื่อใหม่กับสังคม
(New Media and Society)
NMC4901 โครงการพิเศษด้านสื่อใหม่
(Special Project in New Media)
NMC4902 สัมมนาการสื่อสารสื่อใหม่
(Seminar in New MediaCommunication)
NMC4904 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางสื่อใหม่
(Selected Topic in New Media)

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

24

ข. ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเนื้อหาเสริมจากแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่งหรือหลาย
แขนงวิชาข้างต้นให้ได้จานวนหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
o กลุ่มวิชาปฏิบัติการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้
ก. กลุ่มวิชาปฏิบัติการ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชื่อวิชา

รหัสวิชา

PEC3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 3
(Preparation for Professional Experience in Communication Arts III)
FEC4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 3
(Field Experience in Communication Arts III)

จานวนหน่วยกิต
น(ท-ป-อ)

2(90)
5(450)

หรือ ข. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
CO4809

สหกิจศึกษา
(Co-Operative Education)

จานวนหน่วยกิต
น(ท-ป-อ)

7(450)

หมวดวิชาเลือกเสรี(Free Electives) ไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต ซึ่งไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้
ความหมายของเลขรหัสที่ใช้ในหลักสูตร
รหัสวิชาของหมวดวิชาเฉพาะหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
อักษรตัวที่ 1-3 เป็นหมวดวิชาและกลุ่มวิชา
เลขตัวที่
4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
เลขตัวที่
5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6-7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
25

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการศึกษาแขนงวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ (แบบสหกิจศึกษา)
ปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1
COM1101 หลักนิเทศศาสตร์
COM1102 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
COM1103 หลักการสื่อสารสื่อใหม่
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
18
18
0
36
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์= 54

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
COM1104 หลักการสื่อสารการตลาด
3
3
0
6
COM1105 หลักการถ่ายภาพ
3
2
2
5
COM1107 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
3
3
0
6
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
0
6
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
0
6
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
0
6
รวม
18
17
2
35
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์= 54
ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
APR2201 การเขียนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
COM1108 หลักวารสารศาสตร์และสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
2
2
5
6
4
4
10
จานวนชัว่ โมง /สัปดาห์= 18
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
COM1106 หลักการสื่อข่าว
COM2201 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
COM2202 บุคลิกภาพสาหรับนักนิเทศศาสตร์
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

APR3301
COM1109
COM2203
GEN0000
GEN0000

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
สื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์
หลักการสื่อสารการแสดง
กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
APR2202 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด
APR2212 การเป็นผู้ประกาศและผู้บรรยายทาง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
3
0
6
3
2
2
5
3
3
0
6
3
3
0
6
15
13
4
28
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์= 45
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
2
2
5
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
15
13
4
28
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์= 45
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
2
2
6
5
2
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์= 18

5
11
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APR2209
APR2210
APR3204
APR3402
APR3410

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่1
การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทาง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อชุมชน
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
2
2
5
3
2
2
5
3
2
2
3
2
2
15
10
10
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์= 45

5
5
25

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่2
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
CO4809 สหกิจศึกษา
7
450
รวม
7
450
จานวนชัว่ โมง /สัปดาห์ = 30 (ฝึกปฏิบัติตลอดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 450 ชม.)
ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
APR3401 การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณาและงาน
ประชาสัมพันธ์
APR4301 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารการตลาด
รวม

APR3403
APR3404
APR4906
COM3901

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่1
การออกแบบโฆษณาและประชาสัมพันธ์ด้วยคอมพิวเตอร์
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
เพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
สัมมนาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
การวิจัยนิเทศศาสตร์
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
2
2
5
6
4
4
10
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์= 18
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
2
2
5
3
2
2
5
3
2
2
5
12
8
8
20
จานวนชัว่ โมง /สัปดาห์= 36
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APR3304
APR3504
APR4401
APR4901

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่2
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
อินเทอร์เน็ตกับการทาเว็บไซต์เพื่องานโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
3
2
2
5
การวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3
2
2
5
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3
2
2
5
โครงการพิเศษด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3
2
2
5
รวม
12
8
8
20
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์= 36
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3.1.4.1 แผนการศึกษาแขนงวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
(แบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
ปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1
COM1101 หลักนิเทศศาสตร์
COM1102 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
COM1103 หลักการสื่อสารสื่อใหม่
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
18
18
0
36
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์= 54

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
COM1104 หลักการสื่อสารการตลาด
3
3
0
6
COM1105 หลักการถ่ายภาพ
3
2
2
5
COM1107 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
3
3
0
6
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
0
6
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
0
6
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
0
6
รวม
18
17
2
35
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์= 54
ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
APR2201 การเขียนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
COM1108 หลักวารสารศาสตร์และสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
2
2
5
6
4
4
10
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์= 18

30

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
COM1106 หลักการสื่อข่าว
COM2201 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
COM2202 บุคลิกภาพสาหรับนักนิเทศศาสตร์
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

APR3301
COM1109
COM2203
GEN0000
GEN0000

APR2202
APR2212

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
3
0
6
3
2
2
5
3
3
0
6
3
3
0
6
15
13
4
28
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์= 45

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
สื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์
หลักการสื่อสารการแสดง
กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
2
2
5
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
15
13
4
28
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์= 45

ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เพื่อ
การตลาด
การเป็นผู้ประกาศและผู้บรรยายทาง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
6

3

0

6

2
2
5
5
2
11
จานวนชัว่ โมง /สัปดาห์= 18
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APR2209
APR2210
APR3204
APR3402
APR3410

APR3403
APR3404
APR4906
COM3901

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่1
การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทาง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อชุมชน
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
2
2
5
3
2
2
5

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่2
การออกแบบโฆษณาและประชาสัมพันธ์ด้วย
คอมพิวเตอร์
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์เพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
สัมมนาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
การวิจัยนิเทศศาสตร์
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
APR3401 การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณาและงาน
ประชาสัมพันธ์
APR4301 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารการตลาด
รวม

3
2
2
5
3
2
2
5
15
10
10
25
จานวนชัว่ โมง /สัปดาห์= 45

3
3
3
3
12

2

2

5

2
2
5
2
2
5
2
2
5
8
8
20
จานวนชัว่ โมง /สัปดาห์= 36

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
2
2
5
6
4
4
10
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์= 18
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APR3304
APR3504
APR4401
APR4901
PEC3801

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่1
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
อินเทอร์เน็ตกับการทาเว็บไซต์เพื่องานโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
3
2
2
5
การวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3
2
2
5
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3
2
2
5
โครงการพิเศษด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3
2
2
5
การเตรียมฝึกประสบการณ์นิเทศศาสตร์ 3
2
90
รวม
14
8
98
20
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์= 126

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่2
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
FEC4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 3
5
450
รวม
5
450
จานวนชั่วโมง / สัปดาห์ = 30 (ฝึกปฏิบัติตลอดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า450 ชม.)
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.2 แผนการศึกษาแขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ (แบบสหกิจศึกษา)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
COM1101 หลักนิเทศศาสตร์
COM1103 หลักการสื่อสารสื่อใหม่
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
15
15
0
30
จานวนชัว่ โมง /สัปดาห์ = 45

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
COM1102 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
COM1105 หลักการถ่ายภาพ
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
NMC1105 หลักการสื่อสารอินเทอร์เน็ตและการ
เครือข่าย
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
2
2
5
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
2
2
5

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
COM1108 หลักวารสารศาสตร์และสิ่งพิมพ์ออนไลน์
NMC2105 การออกแบบเว็บไซต์
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
2
2
5
6
4
4
10
จานวนชัว่ โมง /สัปดาห์ = 18

18
16
4
34
จานวนชัว่ โมง /สัปดาห์ = 54
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COM1104
COM1106
COM1107
GEN0000
GEN0000

COM2202
COM2203
NMC2205
GEN0000
GEN0000

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หลักการสื่อสารการตลาด
หลักการสื่อข่าว
หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
2
2
5
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
15
14
2
29
จานวนชัว่ โมง /สัปดาห์ = 45

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
บุคลิกภาพสาหรับนักนิเทศศาสตร์
กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์
การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
ทางสื่อใหม่
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
3
0
6
3
2
2
5

ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
NMC3307 การสื่อข่าวออนไลน์
NMC2204 การวิเคราะห์ผู้รับสารในยุคสื่อใหม่
รวม

3
3
0
6
3
3
0
6
15
13
4
28
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์ = 45
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
3
0
6
6
5
2
11
จานวนชัว่ โมง /สัปดาห์ = 18

35

COM2201
NMC2203
NMC3210
NMC3401
NMC 3402

CO4809

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่1
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
การเขียนบทและนาเสนอเรื่องด้วยภาพ
การรณรงค์ทางสังคมด้วยสื่อใหม่
กลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ในการสื่อสารการตลาด
การสื่อสารภาพลักษณ์
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
2
2
5
3
2
2
5
3
2
2
5
3
2
2
5
15
11
8
26
จานวนชัว่ โมง /สัปดาห์ = 45

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่2
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
สหกิจศึกษา
7
450
รวม
7
450
จานวนชัว่ โมง /สัปดาห์ = 30 (ฝึกปฏิบัติตลอดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 450 ชม.)

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
NMC2106 คอมพิวเตอร์กราฟิกและการออกแบบ
NMC4902 สัมมนาการสื่อสารสื่อใหม่
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
2
2
5
6
2
4
10
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์ = 16

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่1
การปฏิบัติงานวารสารศาสตร์ออนไลน์
การสื่อสารในภาวะวิกฤติ
การจัดการธุรกิจสื่อใหม่
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางสื่อใหม่
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
2
2
5
12
11
2
23
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์ = 36

NMC4101
NMC3208
NMC3204
NMC4904

36

COM3901
NMC2302
NMC3209
NMC3501
NMC4901

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
การวิจัยนิเทศศาสตร์
วารสารศาสตร์ในยุคหลอมรวมสื่อ
การวิพากษ์สื่อสังคม
การเขียนบทเพื่องานสื่อใหม่
โครงการพิเศษด้านสื่อใหม่
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
2
2
5
3
2
2
5
3
2
2
5
3
2
2
5
15
8
10
25
จานวนชั่วโมง/สัปดาห์ = 43
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3.1.4.2 แผนการศึกษาแขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ (แบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
COM1101 หลักนิเทศศาสตร์
COM1103 หลักการสื่อสารสื่อใหม่
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
15
15
0
30
จานวนชัว่ โมง /สัปดาห์ = 45

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
COM1102 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
COM1105 หลักการถ่ายภาพ
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
NMC1105 หลักการสื่อสารอินเทอร์เน็ตและการ
เครือข่าย
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
2
2
5
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
2
2
5

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
COM1108 หลักวารสารศาสตร์และสิ่งพิมพ์ออนไลน์
NMC2105 การออกแบบเว็บไซต์
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
2
2
5
6
4
4
10
จานวนชัว่ โมง /สัปดาห์ = 18

18
16
4
34
จานวนชัว่ โมง /สัปดาห์ = 54
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COM1104
COM1106
COM1107
GEN0000
GEN0000

COM2202
COM2203
NMC2205
GEN0000
GEN0000

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หลักการสื่อสารการตลาด
หลักการสื่อข่าว
หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
2
2
5
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
15
14
2
29
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์ = 45

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
บุคลิกภาพสาหรับนักนิเทศศาสตร์
กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์
การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
ทางสื่อใหม่
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
3
0
6
3
2
2
5

ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
NMC3307 การสื่อข่าวออนไลน์
NMC2204 การวิเคราะห์ผู้รับสารในยุคสื่อใหม่
รวม

3
3
0
6
3
3
0
6
15
13
4
28
จานวนชัว่ โมง /สัปดาห์ = 45
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
3
0
6
6
5
2
11
จานวนชัว่ โมง /สัปดาห์ = 18
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COM2201
NMC2203
NMC3210
NMC3401
NMC 3402

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่1
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
การเขียนบทและนาเสนอเรื่องด้วยภาพ
การรณรงค์ทางสังคมด้วยสื่อใหม่
กลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ในการสื่อสารการตลาด
การสื่อสารภาพลักษณ์
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
2
2
5
3
2
2
5
3
2
2
5
3
2
2
5
15
11
8
26
จานวนชัว่ โมง /สัปดาห์ = 45

COM3901
NMC2301
NMC3209
NMC3501
NMC4901

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่2
การวิจัยนิเทศศาสตร์
วารสารศาสตร์ในยุคหลอมรวมสื่อ
การวิพากษ์สื่อสังคม
การเขียนบทเพื่องานสื่อใหม่
โครงการพิเศษด้านสื่อใหม่
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
2
2
5
3
2
2
5
3
2
2
5
3
2
2
6
15
10
10
26
จานวนชัว่ โมง /สัปดาห์ = 46

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
NMC2106 คอมพิวเตอร์กราฟิกและการออกแบบ
NMC4902 สัมมนาการสื่อสารสื่อใหม่
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
2
2
5
6
2
4
10
จานวนชัว่ โมง /สัปดาห์ = 16

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่1
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
NMC4101 การปฏิบัติงานวารสารศาสตร์ออนไลน์
3
3
0
6
NMC3208 การสื่อสารในภาวะวิกฤติ
3
3
0
6
NMC3204 การจัดการธุรกิจสื่อใหม่
3
3
0
6
NMC4904 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางสื่อใหม่
3
2
2
5
PEC3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 3 2
90
รวม
14
11
92
23
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์ = 126
40

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
FEC4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 3
5
450
รวม
5
450
จานวนชัว่ โมง / สัปดาห์ =30 (ฝึกปฏิบัติตลอดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 450 ชม.)

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก) ดูในภาคผนวก
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์ประจาหลักสูตร แขนงวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1 นายเทพฤทธิ์ เยาว์ธานี
2

นางวรินทรีย์ เยาว์ธานี

3

นางสาวนพรัตน์ มุณีรัตน์

(ด้านนิเทศศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ด้านนิเทศศาสตร์)
อาจารย์

อาจารย์ประจาหลักสูตร แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
อาจารย์
4 นายสงกรานต์ กาวี
5

นางจิรัญภรณ์ สวจันทร์ขจร

อาจารย์

6

นางสาวใจทิพย์ สอนดี

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี พ.ศ.

นศ.ม.
ศศ.บ.
นศ.ม.
ค.บ.
นศ.ม.
ศศ.บ.

นิเทศศาสตร์
การสื่อสารมวลชน
นิเทศศาสตร์ธุรกิจ
นาฏศิลป์
นิเทศศาสตรพัฒนาการ
ภาษาและวรรณคดีไทย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิทยาลัยครูสุรนิ ทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา

2548
2533
2534
2531
2542
2533

นศ.ม.
คอ.บ.

นิเทศศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
วารสารสนเทศ
วิทยุโทรทัศน์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2548
2540

นิเทศศาสตรพัฒนาการ
การพัฒนาชุมชน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นศ.ม.
นศ.บ.
นศ.ม.
ศศ.บ.

2541
2531
2542
2536

42
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3.2.2
ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

อาจารย์ผู้สอน
ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ

นางสาวเกศกนก ชุ่มประดิษฐ์
นายคมสัน รัตนะสิมากูล
นายเทพฤทธิ์ เยาว์ธานี
นางวรินทรีย์ เยาว์ธานี
นายประทัย พิริยะสุรวงศ์
นางสาวเสริมศิริ นิลดา
นางสาวจิราพร ขุนศรี
นายชูเกียรติ วงศ์เทพเตียน
นางสาวนพรัตน์ มุณีรัตน์
นายสงกรานต์ กาวี
นางสาวจิรัญภรณ์ สวจันทร์ขจร
นายประเสริฐ แสงมณีวรรณ

ปร.ด.
นศ.ด.
นศ.ม
นศ.ม
กศ.ม.
นศ.ด.
นศ.ด.
ปร.ด.
นศ.ม.
นศ.ม.
นศ.ม.
ศษ.ม.

นางสาวใจทิพย์ สอนดี
นางสาววราภรณ์ กุลสมบูรณ์
นางสาวกรกนก นิลดา
นางสาวอุรศา ขวัญยืน
นางนพมาส เพริศพรพรรณ

สาขาวิชา

สื่อสารการเมือง
นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์
เทคโนโลยีทางการศึกษา
นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์
สื่อสารการเมือง
นิเทศศาตร์การพัฒนา
นิเทศศาสตร์
วารสารสนเทศ
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
นศ.ม. นิเทศศาตร์การพัฒนา
นศ.ม. วารสารสนเทศ
ว.ม. การสื่อสารมวลชน
นศ.ม. วารสารสนเทศ
นศ.ม. วารสารสนเทศ

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปี พ.ศ.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2553
2549
2548
2534
2541
2550
2556
2558
2542
2548
2541
2550

2558
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2542
2548
2548
2542
2543

15
15
15
15
15

ภาระการสอน
2559 2560 2561
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

15
15
15
15
15

15
15
15
15
15
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ตาแหน่งทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

นางสาวถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์
นายธีรภัทร วรรณฤมล

รองศาสตราจารย์

นางสาวกุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

รองศาสตราจารย์

นายจุมพล รอดคาดี

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สค.ม. สังคมวิทยา
M.A. Journalism and Mass
Comm.
Ph.D. Education
Technology
M.S. Broadcast-Journalism

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abilene Christian University,
U.S.A.
Northern Illinois University,
U.S.A.
Boston University, U.S.A

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวดวงกมล ชาติประเสริฐ Ph.D. Mass Communication University of WisconsinMadision, U.S.A.
นศ.ด. นิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวกมลณัฏฐ์ พลวัน
อาจารย์
นายมานะ ตรีรยาภิวัฒน์
Ph.D. International
Macquarie University,
Communication
Australia
อาจารย์
นางสาวศศิธร ยุวโกศล
นศ.ด. นิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

นายอริชัย อรรคอุดม
นางอัจฉรา หัศบาเรอ
นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์

นศ.ด. นิเทศศาสตร์
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
นศ.บ. นิเทศศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปี พ.ศ.

2558
2525
3
2529
3

ภาระการสอน
2559 2560 2561
3
3
3
3
3
3

2540

3

3

3

3

2515

3

3

3

3

2534

3

3

3

3

2546
2549

3
3

3
3

3
3

3
3

2551

3

3

3

3

2553
2539
2531

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม(การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่ การทางานจริงดังนั้นหลักสูตรได้
กาหนดให้มีกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาและให้นักศึกษาเลือกว่าจะใช้ระบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพแบบใดโดยกาหนดให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนกลุ่มรายวิชานี้
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะและความช านาญในการทางานทางด้านนิเทศศาสตร์ ซึ่งเกิดจากการทางานภายใต้
สถานการณ์จริง
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปใช้กับการทางานทางด้านนิเทศศาสตร์สาขาต่างๆ ใน
องค์กรหรือสถานประกอบการทางนิเทศศาสตร์ที่เป็นของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์กรสาธารณ
กุศลทั่วไป
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาให้เรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3
หรือหากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้เรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ของปี
การศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการทาโครงงานหรือรายงานการวิจัย ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแนวคิด
หลักการ และทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ หรือเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิด หลักการ แล ะ
ทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาในการทางานในสถานการณ์จริง หรือแสวงหาองค์ความรู้และข้อ
ค้นพบใหม่ๆ ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับรายวิชาและสาขาวิชาที่เรียน โดยต้องผ่านการพิจารณาหัวข้อ โครงร่าง
และรายงานฉบับสมบูรณ์โดยมีอาจารย์ประจาวิชาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานหรือรายงานการวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์ ควรเป็นการศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวกับการใช้
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาในการทางานในสถานการณ์จริงตามความ
สนใจของนักศึกษา โดยสามารถนาแนวคิดทฤษฎี และหลักการที่นามาใช้ในโครงงานหรือการวิจัยได้อย่าง
เหมาะสมกับหัวข้อที่ทา ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงงานหรือการทาวิจัยมีความชัดเจน และมีขอบเขต
การทาวิจัยที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความเชี่ยวชาญในการคิดวิเคราะห์ วางแผน และมี
ทักษะทางนิเทศศาสตร์ โดยสามารถนาไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4หรือภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
อาจารย์ผู้สอนมีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษาโครงงานหรือการทาวิจัยและชั่วโมงการให้
คาปรึกษาการจัดทาบันทึกการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับโครงงานหรือการวิจัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงงานหรือการวิจัยจากผลงานที่ต้องมีการรายงานเป็น
ระยะๆ ต่ออาจารย์ผู้สอน ประเมินผลจากรายงานที่ได้กาหนดรูปแบบการเขียนรายงานที่สมบูรณ์และ
นาเสนอต่ออาจารย์ผู้สอน ตามระยะเวลาที่กาหนด
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีบุคลิกภาพที่ดี

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- มีก ารอบรมและให้ ค วามรู้เ รื่อง การแต่ง กายที่เ หมาะสม
มารยาทในการสื่อสาร การเข้าสังคม การวางตัว และมนุษย
สัมพันธ์
- อาจารย์ ส อดแทรกและให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ภาพที่
เหมาะสมในขณะสอน
- จัดกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ
2. เข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษได้
- แนะนาให้นักศึกษาค้นคว้าสื่อต่างๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ
- อาจารย์ใช้เอกสารตาราเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. มี ภ าวะผู้ น า มี ทั ก ษะการท างาน การ - ก าหนดให้ มี ร ายวิ ช าซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาต้ อ งท างานเป็ น กลุ่ ม
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียน
ตลอดจน กาหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนาเสนอรายงาน
เพื่อเป็นการฝึ ก ให้ นักศึกษาได้ส ร้างภาวะผู้ นาและการเป็น
สมาชิกกลุ่มที่ดีและให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าใน
การดาเนินกิจกรรมตลอดจนการลงมือปฏิบัติให้เป็นการฝึก
ตามศาสตร์ของรายวิชา
4. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- ให้ ค วามรู้ ถึ ง ผลกระทบต่ อ สั ง คม ข้ อ กฎหมาย และหลั ก
จรรยาบรรณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีทักษะการคิด - ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษามี ก ารท าโครงการพิ เ ศษ งานวิ จั ย
วิ เ คราะห์ วางแผน และสามารถท างาน นวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อตอบสนองความ
ร่วมกับชุมชน
ต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1. มีความซื่อสัตย์ สุจริตและประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
2. มีวินัยตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น มีความอื้ออาทรต่อผู้อื่นและสังคม
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ส่ งเสริ มให้มีการกาหนดหรือสร้างค่านิยมร่วมในกลุ่มนักศึ กษาเรื่องความ
ซื่อสัตย์ สุจริตและประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
2. ผู้สอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหาที่สอนทุกรายวิชา
3. การแสดงออกซึ่งการเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ผู้สอนรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น
มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและสังคม
4. ผู้สอนให้ความสาคัญกับการสร้างวินัย การตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ
ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมิ น จากสั ม ฤทธิ ผ ลการเรี ย นและการท ากิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษา
เปรียบเทียบกับคาอธิบายประกอบกิจกรรมที่มอบหมาย
2. ประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา เช่น การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้น
เรียน การส่งงาน ความร่วมมือในการทางานกลุ่ม
3. สารวจและประเมินจากความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน
2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความเข้าใจแนวคิด หลั กการ ทฤษฎีด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาศาสตร์
2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และนาความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษาศาสตร์ไปปรับใช้ในการศึกษาและใช้
ในชีวิตประจาวัน
3. สามารถบูรณาการความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษาศาสตร์ และนาไปเป็นเครื่องมือในการเรียนและ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1. บู รณาการวิธีการสอนที่มีความหลากหลายเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
2. เน้นการเรียนการสอนโดยการฝึกปฏิบัติและการศึกษาจากกรณีศึกษาโดย
เน้นวิเคราะห์กรณีศึกษาแบบองค์รวมและรอบด้าน
3. เน้นการศึกษาจากสถานการณ์จริง และให้ความสาคัญสามารถบูรณาการ
ความรู้ ด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ สั ง คมศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ภาษาศาสตร์ และนาไปเป็นเครื่องมือในการเรียนและนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. การทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งสอบย่อย สอบระหว่างภาค
และสอบปลายภาค
2. ประเมินจากการจัดทารายงาน การศึกษาค้นคว้าและการศึกษา กรณีศึกษา
3. ประเมินจากการนาเสนอรายงานทั้งที่เป็นรูปเล่มรายงานและการรายงานด้วยวาจา
2.3. ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ สั ง คมศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษาศาสตร์กับการแก้ปัญหา
2. มีวิธีคิด สามารถสรุปแนวคิดและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีหลักการและเหตุผล
3. มีวิจารณญาณในการเลือก คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. การใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด การวิเคราะห์ และ
การตัดสินใจ เช่น การอภิปรายกลุ่ม การให้ศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ
และให้มีการนาเสนอ
2. การให้มีการศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษา การศึกษาในสถานการณ์จริง
3. การเชิญผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ มาบรรยายเรื่องวิธีคิด สามารถ
สรุปแนวคิดและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีหลักการและเหตุผล
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญหา
1. ประเมินจากผลงานที่มอบหมายทั้งในรูปแบบของรายงานและการนาเสนอด้วยวาจา
2. ประเมินจากการสอบ
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและต่างประเทศได้
2. สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นและเคารพในความแตกต่างและการปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร
3. มีความรับผิดชอบในการทางาน สามารถทางานเป็นทีม และมีส่วนร่วมใน
การกิจกรรม การเรียน การแสวงหาความรู้
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1. ให้ความสาคัญกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทางานเป็นทีม
2. มีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้ปฏิบัติ
3. ผู้ ส อนรายวิ ช าต่ า งๆ เน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสาคัญของความรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. ประเมินผลจากการทางานเป็นทีม
2. การให้นักศึกษาประเมินตนเองและประเมินกันเอง
3. การประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน
2.5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถเลือกและประยุกต์คณิตศาสตร์หรือเทคนิคทางสถิติที่เกี่ยวข้องได้
อย่างเหมาะสม
2. สามารถค้นคว้าความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนามาประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน
3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอ
ผลงาน รายงานที่ เ หมาะสมส าหรั บ กลุ่ ม บุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกั น ได้ โ ดยใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใ ช้ใ นการพัฒนาการเรี ย นรู้ ด้า นทัก ษะการวิเ คราะห์เ ชิ ง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จัดให้มีการฝึกการจัดการแก้ไขปัญหาโดยใช้ตัวแบบทางสถิติและคณิตศาสตร์
เป็นเครื่องมือ
2. จัดให้มีการทดสอบทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารใน
รูปแบบของภาษาที่เป็นวิชาการ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
3. ส่ งเสริมการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อพัฒ นาขีด
ความสามารถและศักยภาพการเรียนของนักศึกษา
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2.5.3 กลยุ ทธ์การประเมิน ผลการเรี ยนรู้ด้า นทักษะการวิเคราะห์เ ชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากการให้นาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทั้งในรูปแบบรูปเล่มรายงาน
และด้วยวาจา
2. ประเมินโดยการทดสอบทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า
3. ประเมินจากการให้จัดทาข้อสรุปการวิเคราะห์ปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GEN1101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
GEN1102 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน
GEN1103 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
GEN1012 การดารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ
GEN1021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
GEN1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GEN1203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
GEN1022 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
GEN1023 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
GEN1206 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
GEN1207 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น

1. คุณธรรม
จริยธรรม
1
O
O
O
O


2
O
O
O
O
O
O
O

O
O

O
O

O
O
O
O

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

3

1

2

3

1





O
O
O















O
O











O
O

4.ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ









2
O
O

O

3
O
O
O
O






1




O
O



2
O
O
O
O
O
O
O

O
O

3
O
O
O
O

5. ทั ก ษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
 O O
O 

O 
O
O 
O
 O O
 O O
 O O
 O O
 O O
O O
O O
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รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GEN1208 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
GEN1209 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
GEN1210 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
GEN1211 ภาษามาลายูเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
GEN1212 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับนักศึกษานานาชาติ
GEN1213 การเรียนรู้แบบอิงเนื้อหาวิชา
GEN1031 สุนทรียภาพแห่งชีวิต
GEN1032 ทักษะชีวิต
GEN1033 ล้านนาศึกษา
GEN1134 ความจริงของชีวิต
GEN1041 สังคมโลกและภูมิภาค
GEN1042 สังคมไทยและท้องถิ่น
GEN1044 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคม
GEN1143 ประชาคมอาเซียน

1. คุณธรรม
จริยธรรม
1




2
O
O
O
O
O
O


O
O
O
O










3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

3

O
O


O
O
O
O

1
O
O
O
O
O
O
O

4.ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

2

3

1

O
O
O
O














O
O
O
O
O
O
O







O









O
O
O

2

3







O




O
O
O
O
O
O

1

O
O
O
O
O









O





2
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

3

O
O
O

O
O
O
O

5. ทั ก ษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O

O
O
O

O
 O
O
 O
O
 O
O
 O
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รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GEN1144 การเมืองการปกครองของไทย
GEN1145 กฏหมายเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน

1. คุณธรรม
จริยธรรม
1
O
O

2



3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

3
O
O

1
O
O

2



3
O
O

1
O
O

2
O
O

5. ทั ก ษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
3 1
2
3
O O
 O
O O
 O

4.ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
3

1







2
O
O

54

54

2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพ โดยตระหนักถึงผลกระทบ
และอิทธิพลของการสื่อสารที่มีต่อผู้รับสาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง สังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ ต้องสามารถ
วินิจฉัยปัญหาหรือดาเนินการตัดสินใจใดๆ อย่างยุติธรรมและชัดเจนตามหลักการ เหตุผล ค่านิยมอันดีงาม
และข้อมูลที่ถูกต้อง ตลอดจนมีบทบาทในการใช้การสื่อสารในการสนับสนุนหรือกาหนดวาระเพื่อกระตุ้น
ให้ผู้อื่นคานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมในการแก้ไขความขัดแย้งหรือปัญหาที่ เกิดขึ้นทั้งในระดับองค์กร ชุมชน
และสังคม ตลอดจนใช้การสื่อสารในการสร้างเสริมให้ผู้คนในสังคมเคารพในสิทธิของผู้อื่น และทาหน้าที่ใน
ฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง
7 ข้อ เพื่อให้นั กศึกษาสามารถพัฒ นาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษา รวมทั้ง
อาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 7 ข้อตามที่ระบุไว้
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อผู้
ร่วมวิชาชีพและผู้อื่น
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาการ วิชาชีพ และสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาหรือ
ข้อขัดแย้ง
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการสื่อสารต่อบุคคล องค์กร และสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์
นอกจากนี้ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตยังได้บรรจุรายวิชา กฎหมายและจริยธรรมทาง
นิเทศศาสตร์ ในหมวดวิชาแกนซึ่งนักศึกษาต้องศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ และความคิดเชิงวิเคราะห์ในเรื่องการแก้ไขปัญหาและความ
ขัดแย้งที่ตั้งอยู่บนหลักเหตุผล คุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนการเคารพสิทธิของผู้ อื่น และการคานึงถึง
ผลของการสื่อสารที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้อื่น องค์กร และสังคม
2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา เพื่อสร้างความตระหนัก
ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทั้งในเชิงวิช าการและวิชาชีพ ตลอดจนพยายามกระตุ้น
จิตสานึก และความคิดเชิงวิเคราะห์ในเรื่องการแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งเชิงตรรกะ การเคารพสิทธิของ
ผู้อื่น และการคานึงผลของการสื่อสารที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้รับสาร องค์กร และสังคมโดยรวม โดยใช้กล
ยุ ท ธ์ ก ารสอน เช่ น การใช้ ก ระบวนการเผชิ ญ สถานการณ์ การวิ เ คราะห์ เ หตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บั น เป็ น ต้ น
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นอกจากนี้ พยายามสร้ างวัฒ นธรรมองค์กรเพื่อส่ ง เสริมการเรีย นรู้ในเรื่องระเบียบวิ นัย หน้ าที่ความ
รับผิดชอบที่ควรมีต่อตนเองและผู้อื่น โดยเน้นความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งที่เป็นงานกลุ่มและงานเดี่ยว โดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการ
เป็นสมาชิกกลุ่ม การปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการทุจริต
ในการสอบหรือคัดลอกข้อเขียนหรืองานของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้อ้างอิง เป็นต้น ทั้ง นี้ อาจารย์ผู้สอนทุกคนมี
การสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมิน จากการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น และการวิเคราะห์ ประเด็นหรือ
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาวิชาที่เรียน
(2) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การนัดหมาย และการ
เข้าร่วมกิจกรรม
(3) ประเมินจากรายงานที่นาส่ง อาทิ การอ้างอิง การส่งงานตามกาหนด เป็นต้น
(4) ประเมินจากปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
(5) ประเมินจากบทบาทและความรับผิดชอบในการทางานร่วมกับผู้อื่น ปัญหาในการ
ทางานกลุ่มและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2.2 ความรู้
2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการ แนวคิด และทฤษฎีการสื่อสาร
ที่สาคัญสามารถประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบวิชาชีพด้านการสื่อสารและเพื่ อการพัฒนาวิชาการ ตลอดจน
มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้วยกระบวนการวิจัย การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยให้เกิด
ประโยชน์ และตระหนักถึงผลกระทบของผลงานวิจัยที่มีต่อพัฒนาการของศาสตร์และวิชาชีพนิเทศศาสตร์
มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางการสื่อสารที่สาคัญในรายวิชาต่างๆ เช่น
หลักนิเทศศาสตร์ หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หลักการสื่อสารสื่อใหม่ ฯลฯ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการทางการสื่อสาร รวมทั้งประยุกต์ความรู้และ
ทักษะการสื่อสารและการวิจัยเพื่ อแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(3) สามารถดาเนินการวิจัย และสังเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือ
ประยุกต์ใช้ผลการวิจัยเพื่อการวางแผน สร้างสรรค์และกาหนดกลยุทธ์การสื่อสารได้อย่างสอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์กรและสังคม
(4) สามารถศึกษาค้นคว้า เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชานาญและศักยภาพทางการสื่อสาร
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
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(5) สามารถบู ร ณาการความรู้ ใ นสาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตร์ กั บ ความรู้ ใ นศาสตร์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
จัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ โดยเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจในหลักการ แนวคิด และทฤษฎีอย่างถ่องแท้ เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์และบูรณา
การความรู้ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ บริบทหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่เกิดขึ้ นจริง นอกจากนี้ ยัง
เน้นให้เรียนรู้วิธีการวางแผนหรือการตัดสินใจบนฐานของข้อมูลที่ได้มาจากการวิจัยและการค้นคว้า ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้
จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง
2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) รายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา หรืองานที่มอบหมาย
(4) โครงการพิเศษที่นาเสนอในชั้นเรียน
(5) การนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.2.3 ทักษะทางปัญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการประกอบอาชีพและ
พัฒนาตนเอง สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการวิจัยและข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเพื่อนาไปสู่
การตัดสินใจ การวางแผน การกาหนดกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง
รวมถึงสามารถดาเนินการวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้หรือขยายแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพให้สอดคล้อง
กับบริบท ความต้องการและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นนักศึกษาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะ
ทางปัญญา ไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยอาจารย์มุ่งเน้น
ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลเพื่อนามาเป็นฐานในการคิดวิเคราะห์เพื่อทาความเข้าใจในที่มาและสาเหตุของ
ปัญหา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อม บุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถคิดค้นและประเมิน
จัดลาดับแนวทางในการแก้ปัญหา การตัดสินใจและการปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและมีหลักการ นักศึกษาต้อง
มีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสาร เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางาน
อย่างสร้างสรรค์
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(3) สามารถวิ จั ย และสั ง เคราะห์ ผ ลการวิ จั ย เพื่ อ การตั ด สิ น ใจ การวางแผนและการ
ออกแบบกลยุทธ์การสื่อสารที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะกั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาทางการสื่ อ สารได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษา
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) การระดมสมอง
(4) การแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศ
(5) การสืบค้นข้อมูลแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
(6) การถามตอบ
2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมิน ตามสภาพจริ ง จากผลงาน การมีส่ ว นร่ว ม และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น
ประเมินจากการตอบคาถาม การแสดงความคิดเห็น การทากิจกรรมและงานที่มอบหมายในชั้นเรียน
รายงานการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ เป็นต้น
2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษามีทักษะในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและสามารถตัดสินใจดาเนินงานด้วยตนเอง
สามารถประเมินจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง เพื่อสร้างเสริมหรือปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางานตนเอง
ให้สูงขึ้น มีความรับผิดชอบในงานและสามารถทางานร่วมหรือประสานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีศักยภาพ
และสามารถแสดงทักษะในการเป็นผู้นาในสถานการณ์ที่เหมาะสม โดยอาจารย์ผู้ สอนมีการสอดแทรก
วิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษา
(1) สามารถสื่อสาร ประสานงานกับกลุ่มคนที่แตกต่างหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจภายใต้ความกดดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถแสดงบทบาทของผู้นา หรือบทบาทของผู้ร่วมทีมในการทางานเพื่อแก้ไข
ปัญหาภาวะวิกฤติ หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(5) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(6) สามารถเป็นผู้เริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(7) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานเดี่ยว การแก้ไข
ปัญหาหรือสถานการณ์ภายใต้เงื่อนไขการทางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกชั้นเรียน และประเมินจาก
คุณภาพและความสมบูรณ์ของงานเดี่ยวและงานกลุ่มที่มอบหมาย
2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลขการสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาต้องมีทักษะในการเลือกใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์และตีความ
ข้อมูลทางสถิติเพื่อนามาประกอบการตัดสินใจ วางแผน แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการทางาน สามารถใช้วัจ
นะและอวัจนภาษาทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในการสื่อสารกับบุคคลกลุ่มต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถเลือกใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการทางานทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ โดยอาจารย์ผู้สอนมีการสอดแทรกวิธีการที่
เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษา
(1) มีทักษะการใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
(2) มีทักษะการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางสถิติเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานหรือการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ด้วยวัจนะและอวัจนภาษา และ
เลือกใช้รูปแบบของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้รับสาร
(4) สามารถเลือกใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเหมาะสม
2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การวิเคราะห์กรณีศึกษา / ประเด็นปัญหา
(2) การทารายงาน
(3) การนาเสนองานปากเปล่า
(4) การทารายงานการวิจัย
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(5) การแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศ
(6) การสืบค้นข้อมูลแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
(7) การวางแผน สร้างสรรค์ กาหนดกลยุทธ์การสื่อสาร
(8) การฝึกเขียนเพื่อตอบวัตถุประสงค์ในการสื่อสารต่างๆ
2.2.5.3 กลยุทธ์ การประเมิน ผลการเรี ยนรู้ ด้า นทักษะการวิเ คราะห์เ ชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น
(1) การแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหา
(2) การวิเคราะห์กรณีศึกษา
(3) การทากิจกรรมและงานที่มอบหมายในชั้นเรียน
(4) การนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) การทดสอบ การสอบต่างๆ
(6) โครงการหรือแผนการสื่อสารที่นาเสนอ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ)
กลุ่มวิชาแกน
COM1101 หลักนิเทศศาสตร์
COM1102 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
COM1103 หลักการสื่อสารสื่อใหม่
COM1104 หลักการสื่อสารการตลาด
COM1105 หลักการถ่ายภาพ
COM1106 หลักการสื่อข่าว
COM1107 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์
COM1108 หลักวารสารศาสตร์และสิ่งพิมพ์ออนไลน์
COM1109 หลักการสื่อสารการแสดง
COM2201 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
COM2202 บุคลิกภาพสาหรับนักนิเทศศาสตร์
COM2203 กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์
COM3901 การวิจัยนิเทศศาสตร์

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
1 2 3
แขนงวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ (บังคับ)
APR2201 การเขียนเพื่อการโฆษณาและการ
  
ประชาสัมพันธ์
APR2202 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เพื่อ
  
การตลาด
APR3301 สื่อโฆษณาและสือ่ ประชาสัมพันธ์
  
APR3401 การสร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณาและงาน
  
ประชาสัมพันธ์
APR3404 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์เพื่อการโฆษณาและการ
  
ประชาสัมพันธ์
APR3504 การวางแผนการโฆษณาและการ
  
ประชาสัมพันธ์

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

4
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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5. ทักษะการวิเคราะห์
3. ทักษะทาง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ปัญญา
และความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4







































































































































































































































































































































































































































































































1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
แขนงวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
(เลือก)
APR2203 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์
APR2204 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานโฆษณาและ
งานประชาสัมพันธ์
APR2205 การสื่อสารในองค์การ
APR2206 ประชามติเพื่อการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์
APR2207 การโน้มน้าวใจเพื่อการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์
APR2208 การเขียนบทโฆษณา
APR2209 การถ่ า ยภาพเพื่ อ การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์
APR2210 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์
APR2211 การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์

2. ความรู้
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5. ทักษะการวิเคราะห์
3. ทักษะทาง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ปัญญา
และความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4





























































































































































































































































































































































































































































































































































1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

APR2212 การเป็นผู้ประกาศและผู้บรรยายทาง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
APR3204 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
APR3302 วาทวิทยาเพือ่ การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์
APR3303 เทคโนโลยีทางการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์
APR3304 อินเทอร์เน็ตกับการทาเว็บไซต์เพือ่ งานโฆษณา
และประชาสัมพันธ์
APR3305 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เพื่อการ
พัฒนา
APR3402 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทาง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
APR3403 การออกแบบโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ด้วยคอมพิวเตอร์
APR3410 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
ชุมชน
APR4301 การจัดกิจกรรมพิเศษเพือ่ การสื่อสาร
การตลาด

2. ความรู้
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5. ทักษะการวิเคราะห์
3. ทักษะทาง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ปัญญา
และความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

APR4401 การผลิตสือ่ สิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์
APR4505 การวางแผนสือ่ โฆษณาและสื่อ
ประชาสัมพันธ์
APR4901 โครงการพิเศษด้านการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์
APR4906 สัมมนาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
APR4907 การวิจัยการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
PEC3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นิเทศศาสตร์ 3
FEC4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์3
CO4809 สหกิจศึกษา

2. ความรู้
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5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

























































































































































































































 





 





































 











































































































































































































































































































1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ (บังคับ)
NMC1105 หลักการอินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร
เครือข่าย
NMC2105 การออกแบบเว็บไซต์
NMC2203 การเขียนบทและนาเสนอเรื่องด้วยภาพ
NMC2204 การวิเคราะห์ผู้รับสารในยุคสื่อใหม่
NMC2302 วารสารศาสตร์ในยุคหลอมรวมสื่อ
NMC3401 กลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ในงานสื่อสาร
การตลาด
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ (เลือก)
NMC2106 คอมพิวเตอร์กราฟิกและการออกแบบ
NMC2205 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์ทาง
สื่อใหม่
NMC2206 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานสื่อใหม่
NMC2207 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสื่อใหม่
NMC3101 การตัดต่อเพื่องานสื่อใหม่
NMC3204 การจัดการธุรกิจสื่อใหม่







3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

NMC3209
NMC3210
NMC3211
NMC3212
NMC3307
NMC3402
NMC3501
NMC4101
NMC4102
NMC4201
NMC4901
NMC4902
NMC4904
PEC3801

3

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

2

การวิพากษ์สื่อสังคม
 
การรณรงค์ทางสังคมด้วยสือ่ ใหม่
 
สาธารณมติ
 
การสื่อสารในภาวะวิกฤต
 
การสื่อข่าวออนไลน์
● ●
การสื่อสารภาพลักษณ์
 
การเขียนบทเพื่องานสื่อใหม่
 
การปฏิบัติงานวารสารศาสตร์ออนไลน์  
การผลิตรายการทางสื่อใหม่
 
สื่อใหม่กับสังคม
 
โครงการพิเศษด้านการสื่อสารสื่อใหม่
 
สัมมนาการสื่อสารสื่อใหม่
 
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางสื่อใหม่
 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 
นิเทศศาสตร์ 3
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์3  
สหกิจศึกษา
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการส าเร็ จ การศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชียงรายว่าด้วยการ
ประเมิน ผลการเรียนการสาเร็จ การศึกษาขั้นปริญญาตรี และการได้รับปริญญาตรี เกียรตินิยม พ.ศ. 2554
(ภาคผนวก ฉ)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
ให้กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบัน อุดมศึกษาที่จ ะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนาไปดาเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยการประเมินการเรียนการสอนนักศึกษาในระดับรายวิชา มีทั้งการ
ทดสอบความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการการประเมินจากผลงานในทางวิชาชีพอื่นๆที่ได้รับ
มอบหมายในรูปของกิจกรรมหรือโครงการ ให้เป็นไปตามแผนการสอนของผู้สอน และมีการประเมินการเรียน
การสอนและการวัดผล
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทาได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทาวิจัยสัมฤทธิ์ผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลั บมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กร
ระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทาดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวการณ์ ไ ด้ ง านท าของบั ณ ฑิ ต ประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต แต่ ล ะรุ่ น ที่ จ บการศึ ก ษา ในด้ า นของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ ใช้บัณฑิต โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลา
ต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น
(3) การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความ
พึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้ อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่ อ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
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(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน
รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา
(7) ผลงานของบัณฑิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก)การได้งานทาตรงสายวิชาชีพ (ข) จานวน
บัณฑิตที่สามารถเขียนหรือนาเสนองานทางวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์ (ค) จานวนรางวัลทางสังคมและ
วิชาชีพ (ง) จานวนกิจกรรมที่เข้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษาทีมีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
3.1.1 เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ในหลักสูตร
3.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.1.3 ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับ
ระยะเวลาการลาพักการศึกษาตามความที่ระบุไว้
3.1.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
3.1.5 มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจานงขอสาเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.2.3 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคาร้องแสดงความ
จานงขอสาเร็จการศึกษาต่อส่วนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด มิฉะนั้นอาจ
ไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศในด้านการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และ
เข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ รวมถึงในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิช า การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลา
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(3) จัดเตรียมอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านการเรียนการสอนเป็นพี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ในช่วงปี
แรกของการปฏิบัติงาน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลา
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) มีการส่งเสริมให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง
(4) จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะจัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ
สังคมต่างๆ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจาหลักสูตร อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีคณบดีเป็นผู้กากับดูแลและคอยให้
คาแนะนา ตลอดจนกาหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสู ตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่ว มกับผู้ บริห ารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทาทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง
เป้าหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยอาจารย์และนักศึกษา
สามารถก้ า วทั น หรื อ เป็ น
ผู้ น า ใ น ก า ร ส ร้ า ง อ ง ค์
ความรู้ใหม่ๆทางด้านนิเทศ
ศาสตร์
2. กระตุ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด
ความใฝ่ รู้ มี แ นวทางการ
เรี ย นที่ ส ร้ า งทั้ ง ความรู้
ความสามารถในวิ ช าการ
วิชาชีพ ที่ทันสมัย
3. ตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง
ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ
มาตรฐาน
4. มี ก ารประเมิ น มาตรฐาน
ข อ ง ห ลั ก สู ต ร อ ย่ า ง
สม่าเสมอ

การดาเนินการ
1. จั ดให้ หลั ก สู ตรส อดคล้ องกั บ
มาตรฐานวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
2. ปรับปรุงหลั กสูตรให้ทันสมัยโดยมี
การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ
5 ปี
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มี
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมี
แนวทางการเรี ย นหรื อ กิ จ กรรม
ประจ าวิ ช าให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ศึ ก ษา
ความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเอง
4. จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้ และ
หรื อ ผู้ ช่ ว ยสอน เพื่ อ กระตุ้ น ให้
นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้
5. กาหนดให้ อาจารย์ที่ส อนมีคุณวุฒิ
ไม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาโทหรื อ เป็ น ผู้ มี
ประสบการณ์ ด้ า นวิ ช าชี พ นิ เ ทศ
ศาสตร์ มีจานวนคณาจารย์ประจา
ไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
6. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้นา
ในทางวิชาการ และหรือเชี่ยวชาญ

การประเมินผล
- หลั ก สู ต รที่ ผ่ า นการประเมิ น จาก
องค์ ก รวิ ช าการและวิ ช าชี พ ด้ า น
นิเทศศาสตร์ ที่มีความทันสมัยและ
มีการปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ
- จ านวนวิ ช าเรี ย นที่ มี ภ าคปฏิ บั ติ
และวิ ช าเรี ย นที่ มี แนว ทางให้
นั ก ศึ ก ษาได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ความรู้
ใหม่ได้ด้วยตนเอง
- จ านวนและรายชื่ อ คณาจารย์
ประจา ประวัติอาจารย์ด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์และการพัฒนาอบรม
ของอาจารย์
- จ านวนบุ ค ลากรผู้ ส นั บ สนุ น การ
เรียนรู้ และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู้
- ผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอน และการสนับสนุน
การเรี ย นรู้ ข องผู้ ส นั บ สนุ น การ
เรียนรู้ โดยนักศึกษา
- ประเมิ น ผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยอาจารย์ภายใน
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เป้าหมาย

การดาเนินการ
การประเมินผล
ทางวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์
คณะฯทุก 2 ปี
7. ส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ - ประเมิ น ผลโดยคณะกรรมการ
ไปดูงานในหลักสูตรหรือ วิชาการที่ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ 5 ปี
เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ
- ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้สาเร็จ
8. จัดทาฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา การศึกษาทุก ๆ ปี
อาจารย์ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ วิ จั ย
งบประมาณ ความร่วมมือทั้งในหรือ
ต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการทุก
ภาคการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ
9.ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร
และการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษา

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะมีความพร้อมด้านหนังสือตาราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสานักหอสมุดกลางที่มี
หนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นส่วนระดับคณะก็มีหนังสือตารา
เฉพาะทางนอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกั บ ส านั ก หอสมุ ด กลาง และห้ อ งสมุ ด คณะฯ ในการจั ด ซื้ อ หนั ง สื อ และต าราที่
เกี่ยวข้องเพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอนในการประสานการ
จัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์ผู้ส อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออื่นๆที่
จาเป็นนอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
สาหรับให้ห้องสมุดจัดซื้อหนังสือด้วยในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อยเพื่อบริการหนังสือตาราหรือวารสาร
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เฉพาะทางและคณะจะต้อ งจั ดสื่ อการสอนอื่น เพื่ อใช้ป ระกอบการสอนของอาจารย์เช่ นเครื่ องมัล ติมี เดี ย
โปรเจคเตอร์คอมพิวเตอร์เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้ อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าสานัก
หอสมุ ด กลาง และท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น ความพอเพี ย งของหนั ง สื อ ต ารา นอกจากนี้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ด้ า น
โสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความ
ต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
เป้าหมาย
การดาเนินการ
จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น 1. จั ด ให้ มี ห้ อ งเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย ที่ มี
ห้ องปฏิ บั ติก าร ห้ อ งสื บ ค้ น ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ ช้ ง า น อ ย่ า ง มี
ข้ อ มู ล เ ฉ พ า ะ ด้ า น ประสิ ท ธิภ าพ ทั้ง ในการสอน การ
ทรั พยากร สื่ อและช่องทาง บันทึกเพื่อเตรียมจัดสร้างสื่อสาหรับ
การเรี ย นรู้ ที่ เ พี ย บพร้ อ ม การทบทวนการเรียน
เพื่อ สนั บ สนุ น ทั้งการศึ กษา 2 . จั ด เ ต รี ย ม ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ที่ มี
ในห้องเรียน นอกห้องเรียน เครื่องมือสาหรับสืบค้นและดาเนิน
และเพื่ อ การเรี ย นรู้ ไ ด้ ด้ ว ย กิ จ กรรมกลุ่ ม เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษา
ตนเอง อย่ า งเพี ย งพอ มี สามารถฝึกปฏิบัติ สร้างความพร้อม
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ
3.จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัติการ
ที่มีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และพื้นที่ที่
นักศึกษาสามารถศึกษา ทดลอง หา
ความรู้ เพิ่มเติมได้ด้ว ยตนเอง ด้ว ย
จ า น ว น แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ที่
เหมาะสมเพียงพอ
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือ
ตารา และสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้

การประเมินผล
1. ร ว บ ร ว ม จั ด ท า ส ถิ ติ จ า น ว น
เครื่องมืออุปกรณ์ ต่อหัวนักศึกษา
ชั่ว โมงการใช้งานห้ องปฏิบัติการ
ต่อหัวนักศึกษา
2. จ านวนนั ก ศึ ก ษาลงเรี ย นในวิ ช า
เ รี ย น ที่ มี ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ด้ ว ย
อุปกรณ์ต่าง ๆ
3. สถิติของจานวนหนังสือตารา และ
สื่อดิจิตอลที่มีให้บริการ และสถิติ
การใช้ ง านทั้ ง หนั ง สื อ ต ารา สื่ อ
ดิจิตอล
4. ผลส ารวจความพึ ง พอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติการ
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3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชานิเทศศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุง
หลัก สูตร ตลอดจนปรึ ก ษาหารื อ แนวทางที่ จะทาให้บรรลุ เป้า หมายตามหลัก สูตร และได้ บัณ ฑิ ตเป็ นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ
มาให้กับนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมง จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิ
การศึกษาขั้นต่าปริญญาโท
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู้ด้าน
นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้าง ธรรมชาติของหลักสูตร จะต้องสามารถสนับสนุนและให้บริการอาจารย์
ในการใช้สื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจาเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางเช่น การเตรียม
ห้องปฏิบัติการในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติและการดูแลรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการ
เรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการให้แก่ นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้
คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใดสามารถที่ จ ะยื่ น ค าร้ อ งขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
สาหรั บ ความต้องการบุ คลากรด้านนิเทศศาสตร์ ในการดารงชีวิตยุคไร้พรมแดน เนื่องจากสั งคม
ปัจจุบัน การสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทในทุกองค์ประกอบของการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ จึงจาเป็น
อย่างยิ่งที่นักการสื่อสารในปัจจุบันต้องเป็นผู้มีความรู้ทางวิชาการ มีทักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ใน
การใช้เทคโนโลยีทางนวัตกรรมการสื่อสารที่ทันสมัยและกว้างขวาง เพื่อส่งเสริมวิชาชีพนี้ให้ก้าวหน้าสอดคล้อง
กับความต้องการและการเปลี่ ยนแปลงของของสังคมไทย ทั้งนี้ คณะฯ โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลั ย
จัดการสารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนาข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุง
หลั กสู ตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจั ยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงง าน เพื่อ
นามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตาม
การดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ( TQF)ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน
คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. นักศึกษามีงานทาภายใน 1 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษา
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
14. บัณฑิตที่ได้งานทาได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ากว่าเกณฑ์
ก.พ. กาหนด
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับโปรแกรมวิชาและ/หรือ
การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษาและการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา
ด้านกระบวนการนาผลการประเมินไปปรับปรุงสามารถทาโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุง และกาหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนาไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
- ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
- การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
- ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
- ประเมินจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออกการทากิจกรรมและผลการสอบ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสารวจข้อมูลจาก
- นักศึกษาปีสุดท้าย หรือบัณฑิตที่จบใหม่
- ผู้ใช้บัณฑิต
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์และตัวบ่งชี้เพิ่ มเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
(IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
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ภาคผนวก
ก) คาอธิบายรายวิชา
ข) ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ค) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ง) ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
จ) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการประเมินผลการเรียนการสาเร็จ
การศึกษาชั้นปริญญาตรีและการได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. 2554
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต

GEN1101

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาและการให้เหตุผล ศึกษาคณิตศาสตร์ที่
จาเป็นและใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปเพื่อการคานวณทางคณิตศาสตร์
ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
Mathematical thinking process, problem solving and reasoning, essential
mathematics for daily life, and using mathematical package computer program.
GEN1102

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Information Technology in Daily Life
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประสม การสื่อสาร
ข้อมูลและระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัย
คุ ก คามและความปลอดภั ย ในการใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต กฎหมายและจริ ย ธรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
Definition, importance, components of information technology,
multimedia, data communication and computer networks, services and application software on
the Internet, e-commerce, Internet threats and safety, computer law and ethics concerning the
use of information and communication technology
GEN1103

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Sciences in Daily life
การศึกษาพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและปรัชญาทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์และ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ และการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจาวัน
Study on development of science, the nature and philosophy of science,
scientific method and science process skills, facts about nature as related to humans and other
living things and using scientific knowledge for practical applications in daily life
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GEN1012

การดารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ
3(3-0-6)
Healthy Living
ความหมาย ขอบข่าย ความสาคัญและประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ การตรวจสอบสุขภาพ
เบื้องต้นด้วยตนเอง พฤติกรรมสุขภาพ การออกกาลังกาย ภาวะโภชนาการ ยาและสารเสพติด สมุนไพรใน
ชีวิตประจาวัน อนามัยเจริญพันธ์ และสุขภาพจิต
Meaning, scope, importance and benefits of health care. Including primary
self health checking, health behaviors,exercise, nutritional health, drugs and addictive
substances, herbs in everyday life, reproductive health and mental health.
5.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
GEN1021

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ศึกษาความรู้ ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย สภาพปัญหาการใช้ภ าษาไทยในชีวิตประจาวัน ภาษา
หนังสือพิมพ์ และภาษาในสื่อมวลชน ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งใน
ฐานะผู้รับสารและผู้ส่งสาร ความรู้และหลักการทั่วไปของการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน ฝึกทักษะการใช้
ภาษาไทยตามรูปแบบที่เหมาะสม เน้นการนาเสนอข้อมูลด้วยการเขียนทั้งการเขียนเรียงความ การเขียนสรุปความ
และการเขียนรายงานทางวิชาการ โดยบูรณาการทักษะด้านภาษาไทย
This course focuses on general use of Thai language, problems in using
Thai for general purposes and specific purposes such as Thai language in the news and media.
The students should comprehend how to use Thai language correctly in accordance with sociohierarchical levels of Thai society, and study general principles in listening, reading, speaking,
and writing Thai in different communication patterns such as narrative, summary, academic
writings.
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GEN1202

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
English for Communication I
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นทักษะการ
ฟัง การพูด และโครงสร้างไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆ
รวมทั้งเน้นด้านการอ่านและการเขียนประโยคพื้นฐาน และข้อความสั้นๆเพื่อใช้สาหรับการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
This course aims to develop learners’ listening, speaking, reading, and writing
skills with special emphasis on listening and speaking abilities, basic grammar structures, and
vocabularies necessarily for communicative purposes in various situations. This course also
focuses on basic reading and basic sentences writing for daily communication.
GEN1203

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
English for Communication II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GEN1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นโครงสร้างไวยากรณ์ใน
ระดับที่สูงขึ้น การอ่านและการเขียนตามรูปแบบ ตลอดจนคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
This is a continuation of English for Communication 1 intended to develop
learner’s skills in listening, speaking, reading, and writing with an emphasis on advanced
grammar structures, formulaic reading and writing patterns, and vocabulary necessarily for
communicative purposes in various situations.
GEN1022

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Chinese for Communication I
ศึกษาระบบเสียงภาษาจีนกลาง เรียนรู้คาศัพท์ที่ใช้สื่อสารในชีวิต ประจาวันตั้งแต่ 400 คา
ขึ้นไป ศึกษาสานวนและรูปประโยคอย่างง่าย ในสถานการณ์ ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในการสื่อสารได้
This course focuses on sound systems of Mandarin Chinese. The students
will acquire at least 400 vocabularies necessarily for daily conversation and accommodate
themselves with simple expressions and sentence structures applicable for various language
situations.
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GEN1023

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Chinese for Communication II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GEN1204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
ศึกษาคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ 400 คาขึ้นไป ศึกษา
สานวนและรูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ เน้นทักษะการฟัง การพูด การเล่าเรื่อง และแสดงความ
คิดเห็นตามสถานการณ์ที่กาหนด
This course aims to develop learners’ vocabulary acquisition of at least
400 words needed for communication in basic level of Mandarin Chinese. The students will
learn complex expressions and sentence structures used in -various language use situations
that also include the embedded the knowledge of Chinese culture and traditions.
GEN1206

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Japanese for Basic Communication
ศึกษาระบบเสียงภาษาญี่ปุ่นและฝึกฝนการเขียนตัวอักษรฮิรางานะเรียนรู้คาศัพท์ที่ใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน ศึกษาสานวนและรูปประโยคอย่างง่าย ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในการ
สื่อสารได้
This course focuses on studying sound systems of Japanese, practicing writing
Hiragana Alphabet, and accommodating themselves with vocabulary, simple expressions and
sentence structures applicable for various language use situations for daily communication.
GEN1207

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Burmese for Basic Communication
ศึกษาระบบเสียงภาษาพม่า และฝึกฝนการเขียนตัวอักษรพม่า เรียนรู้คาศัพท์ที่ใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน ศึกษาสานวนและรูปประโยคอย่างง่ายในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในการ
สื่อสารได้
This course focuses on studying sound systems of Burmese, practicing writing
Burmese Alphabet, and accommodating themselves with vocabulary, simple expressions and
sentence structures applicable for various language use situations for daily communication.
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GEN1208

ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Lao for Basic Communication
ศึกษาระบบเสียงภาษาลาว และฝึกฝนการเขียนตัวอักษรลาว เรียนรู้คาศัพท์ที่ใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน ศึกษาสานวนและรูปประโยคอย่างง่าย ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในการ
สื่อสารได้
This course focuses on studying sound systems of Lao, practicing writing
Lao Alphabet, and accommodating themselves with vocabulary, simple expressions and
sentence structures applicable for various language use situations for daily communication.
GEN1209

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Korean for Basic Communication
ศึกษาระบบเสียงภาษาเกาหลีและฝึกฝนการเขียนตัวอักษรเกาหลี เรียนรู้คาศัพท์ที่ใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน ศึกษาสานวนและรูปประโยคอย่างง่าย ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในการ
สื่อสารได้
This course focuses on studying sound systems of Korean, practicing writing
Korean Alphabet, and accommodating themselves with vocabulary, simple expressions and
sentence structures applicable for various language use situations for daily communication.
GEN1210

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Vietnamese for Basic Communication
ศึกษาระบบเสียงภาษาเวียดนาม และฝึกฝนการเขียนตัวอักษรเวี ยดนาม เรียนรู้คาศัพท์ที่ใช้
สื่อสารในชีวิตประจาวันศึกษาสานวนและรูปประโยคอย่างง่ายในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้
ในการสื่อสารได้
This course focuses on studying sound systems of Vietnamese, practicing writing
Vietnamese Alphabet, and accommodating themselves with vocabulary, simple expressions
and sentence structures applicable for various language use situations for daily communication.
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GEN1211

ภาษามาลายูเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Malay for Basic Communication
ศึกษาระบบเสียงภาษามาลายู และฝึกฝนการเขียนตัวอักษรมาลายูเรียนรู้คาศัพท์ที่ใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน ศึกษาสานวนและรูปประโยคอย่างง่าย ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในการ
สื่อสารได้
This course focuses on studying sound systems of Bahasa Malayu, practicing
writing Bahasa Malayu Alphabet, and accommodating themselves with vocabulary, simple
expressions and sentence structures applicable for various language use situations for daily
communication.
GEN1212

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับนักศึกษานานาชาติ
3(3-0-6)
Academic English for International Students
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ทั้ง 4 ทักษะ รวมทั้งทักษะการคิด และการเรียนรู้
แบบพึ่งตนเอง เน้นการอ่านเชิงวิชาการ การสรุปความ การอ่านเชิงวิเคราะห์ และการตีความ กระบวนการเขียน
การเขียนความเรียงเชิงวิชาการโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการอ่านวิเคราะห์และอ้างอิงข้อมูลอย่างถูกต้องและเหมาะสม
การพูดแบบฉับพลัน การนาเสนอผลงานปากเปล่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแสดงความคิดเห็นในสาขาวิชา
ของตน ด้านการฟัง เน้นการฟังบรรยายและการจดบันทึกจากการฟัง
The development of academic English skills integrated with four language skills,
thinking skills and autonomous learning, the integration of reading and interpretation skills, the
emphasis on process of writing to enable learners to effectively use the information gained
from reading to support statement and to use appropriate citation to avoid plagiarism, the
focus on impromptu situations, oral presentation and the sharing and exchanging of ideas on
issues related to the learners’ content areas, and the focus on listening to English lectures and
taking notes.
GEN1213

การเรียนรู้แบบอิงเนื้อหาวิชา
3(3-0-6)
Content-based Language Learning
การบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการคิด และการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษเข้ากับ
เนื้อหาวิชาในสาขาต่าง ๆ การเรียนการสอนเป็นการทางานร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนในภาควิชาต้นสังกัดของ
นักศึกษาและอาจารย์ภ าษาอังกฤษ การเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีความยืดหยุ่นสู ง ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการและความสนใจของผู้เรียน รวมถึงภาควิชาต้นสังกัดของนักศึกษา
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The focus on content-based, the integration of a variety of skills listening,
speaking, reading, writing, thinking-through content area learning, The cooperation from both
content area and English language skills to design learning activities with highly learner-centered
and dynamic, the emphasis on the content designed from the interest and needs of learners,
or the requirements of the learners’ academic departments
5.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GEN1031

สุนทรียภาพแห่งชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics of Life
ศึกษาปรัชญา ความหมาย และความสาคัญของสุนทรียศาสตร์ โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่า
ประวัติความเป็นมา รูปแบบ ประเภท และองค์ประกอบต่างๆของความงามด้านทัศนศิลป์ (Visual Arts) ศิลปะ
การละคร (Drama) และดนตรี (Music) เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุน ทรียภาพทั้งไทยและ
สากล
The study of philosophy, meaning and the importance of aesthetics of life
emphasizing the learners’ appreciation on the background, pattern, type and other
components of visual arts, drama and music in order to experience in both Thai and
international awareness of aesthetics.
GEN1032

ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Life Skills
ศึกษาถึงทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตประจาวัน ทักษะเฉพาะบุคคล ทักษะทางสังคม
และทักษะการประกอบอาชีพ เน้น พัฒนาสุ ขภาวะทางกาย จิตใจ อารมณ์ สั งคม การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ การพัฒนาบุคลิกภาพ การเข้าสมาคม การอยู่ร่วมกันในสังคม ทักษะการ
ติดต่อสื่อสาร การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุข และเป็นประโยชน์ต่อสังคม เรียนรู้
จากกรณีศึกษาและสถานการณ์จริง
The study of necessary skills for life, personal skills, social skills, and
occupational skills, emphasizing physical, mential, emotional and social development with the
enhancement of morality, ethics and desirable values, the development of personality,
socialization,harmonious living in the society, communication skills, living skills under the
sufficiency economy philosophy with happiness and devotion to the
society through learning from case studies and real life situations.
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ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต

GEN1033

ล้านนาศึกษา
3(3-0-6)
Lanna Studies
ศึกษาแนวคิดและระเบียบวิธีศึกษาสังคมและวัฒนธรรมล้านนา ประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์
ในล้านนา ปัจจัยที่กาหนดลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมล้านนา ความรู้เรื่องภาษาและวรรณกรรม ศาสนาและ
พิธีกรรม การละเล่นและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน สถาปัตยกรรมและประติมากรรม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค่านิยม และแนวโน้มสังคมและวัฒนธรรมล้านนา
The concept and methodology for the study of society and Lanna culture,
the history of ethnic groups in Lanna Kingdom, the factors influencing Lanna society and
culture, language and literature, reiligion and rituals, folk playing and performance, architecture
and sculpture, including local wisdom, value, and the trend of Lanna society and culture.
GEN1134

ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
Meaning of Life
ศึกษาสาระสาคัญแห่งความจริงของชีวิต จุดมุ่งหมายและคุณค่าของชีวิตตามแนวศาสนาและ
ปรัชญา การศึกษาความจริงของชีวิตในแต่ละช่วงวัยเพื่อการรองรับปรับปรนการดาเนินชีวิตได้อย่างรู้เท่าทัน การ
มองความจริงของชีวิตและการดาเนินชีวิตตามแนวศาสนาต่าง ๆ เพื่อ นาไปสู่เป้าหมาย คือ การมีชีวิตที่สันติสุข
และสังคมที่สันติภาพ
This course focuses on studying the essence of meaning of life, the aims and
values of life in accordance with principles of religion and philosophy; studying the meaning of
life in each age to accommodate the pace of life, the vision on the meaning of life and the way
of life according to various religions to contribute to the goal of peaceful life and society.
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5.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต

GEN1041

สังคมโลกและภูมิภาค
3(3-0-6)
World and Regional Society
ศึกษาที่ตั้งและสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ในแต่ละภูมิภาคของโลก ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ปรากฏการณ์ข้ามวัฒนธรรม คุณลักษณะเฉพาะของผู้คน ความ
ร่วมมือที่สาคัญ สภาวะการพัฒนาและแหล่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ การเคลื่อนย้ายผู้คน ความคิด นวัตกรรม
และข้อมูลข่าวสาร กระแสโลกาภิวัตน์และแนวทางในการปรับตัว ทั้งนี้ให้ศึกษาเชิงลึกต่อภูมิภาคที่ประเทศไทย
ตั้งอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวกับความร่วมมือ และความสัมพันธ์ระหว่างไทยและภูมิภาค รวมทั้ง
บทบาทและคุณค่าของไทยในภูมิภาคและโลก
Study geographic location and environment around the world - man and
environment relationship, cultural identity, cross-culture, human characteristics, co-operation,
development and innovation, thought and innovation movement, information transfer,
globalization and adaptation. Deep approach on regional area in term of co-operation and
relationship between Thailand and the region including role and value of Thailand in regional
and global area.
GEN1042

สังคมไทยและท้องถิ่น
3(3-0-6)
Thai and Local Society
ศึกษาสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์วัฒนธรรมของประเทศไทย สภาพทางนิเวศวิทยาวัฒนธรรม
และการจัดการการสิ่งแวดล้อม ความเป็นมาของชนชาติไทย อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ระบบการผลิตเพื่อการค้าและระบบเศรษฐกิจพอเพียง ระบบการเมือง การปกครองและ
กฎหมาย บทบาทของไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง และอาเซียน ทั้งนี้ให้ศึกษาเชิงลึกใน
บทบาทและคุณค่าของภาคเหนือและท้องถิ่นล้านนาที่มีต่อประเทศไทย
Study cultural environment of Thailand, cultural ecology , environmental
management ,Thai background, ethnic identity, cultural diversity, wisdom, commercial and
sufficient production, political, government, and law. Role of Thailand in Greater Mekong
Sub-region (GMS) and in Asian . Deep approach to role and status of Northern Thailand and
Lanna society to nation.
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รหัสวิชา

ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต

GEN1143

ประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Community
ศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ลักษณะทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
การเมือง และสิ่งแวดล้อมของประเทศในประชาคมอาเซียน การพัฒนการของการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียน
ข้อมูลที่จาเป็นของประเทศต่างๆในกลุ่มประชาคมอาเซียน ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
การเมื องในอาเซีย น ผลกระทบของการรวมกลุ่ ม บทบาทและแนวทางการเตรียมความพร้ อมของไทยใน
ประชาคมอาเซียน ความเป็นพลเมืองอาเซียน แนวทางที่ทาให้ความร่วมมือประชาคมอาเซียนบรรลุผลสาเร็จ
และเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลดีต่อประเทศไทยและสมาชิกประชาคมอาเซียน
Deep approach about background, geography, economics, society, culture,
politics, and environment of countries in ASEAN community; the development of ASEAN
community; essential data of each country; economic, social, politic, and cultural relation in
ASEAN community; the impack from ASEAN community; role and guideline for preparedness of
Thailand to ASEAN community; ASEAN civic behavior; and a coordination guideline for success
of ASEAN community and appropriate change of Thailand and ASEAN community.
GEN1044

จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Psychology for Social Development
ศึกษาทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยา สภาวะและกระบวนการทางจิตวิทยาของบุคคลและกลุ่ม
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การรู้ จั ก แลเข้ า ใจตนเองและผู้ อื่ น หลั ก การด ารงชี วิ ต อย่ า งผสมกลมกลื น กั บ ชุ ม ชน สั ง คม
ประเทศชาติ และโลก ความเครียดและการจัดการความเครียด การเป็นผู้นาและสมาชิกที่ดีในสังคม การมีมนุษย์
สัมพันธ์การติดต่อสื่อสาร การทางานเป็นทีม การสร้างองค์กรความสุข การแก้ปัญหาโดยสันติวิธี การสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารจัดการ และแนวทางในการสร้างความสามัคคีของคนในชาติทั้งนี้เพื่อให้เกิดพลเมืองดีของ
สังคม มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ
Study of psychological theories and principles, psychological conditions and
process of individuals and groups on self and others understanding, principles for harmoniously
living with community, society, the nation and the world, stress and stress management,
leadership and good members of society, relationship, communication, teamwork,
organizational pleasure creation, problem solving by peaceful means,- management for good
governance, and national unity creation guidelines for good citizens of society, voluntary mind
and public mind
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รหัสวิชา

ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต

GEN1144

การเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ศึกษา สถาบันและกระบวนการเมืองไทย ประวัติศาสตร์การปกครองไทย วิเคราะห์การเมืองและ
พฤติกรรมทางการเมืองไทย วิเคราะห์บ ทบาทของสถาบันทางการเมืองไทย สถาบันกษัตริย์ คณะรัฐ มนตรี
รัฐสภา ศาล พรรคการเมือง การเลือกตั้ง การบริหารราชการและการปกครองท้องถิ่น
The history of institutions and political processes in Thailand; analysis
of politics and political behaviors; and the roles of political institutions in Thai politics,
including the the Thai royal institute, cabinets, parliamentary system, political party system,
elective process, civil service system, and local government.
GEN1145

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Law in Daily Life
ศึ ก ษากฎหมายทั่ ว ไปที่ ป ระชาชนควรทราบและจ าเป็ น ต้ อ งใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น เป็ น ต้ น ว่ า
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย บุคคล นิ ติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา ครอบครัว ประมวลกฎหมาย
อาญาว่าด้วย เจตนา ประมาท ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน จาเป็นและป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย บันดาลโทสะ
พระราชบั ญญัติจ ราจร พระราชบั ญญัติย าเสพติ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ บริโ ภค พระราชบัญญัติสั ญชาติ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วย จับ ค้น ปล่อย สิทธิในกระบวนการยุติธรรม และกระบวนการ
ยุติธรรมทางแพ่งและอาญา
General laws that people need to understand and essential for daily life, for
instances - civil and commercial code in cases of person, legal act and contract law, specific
contract, family; criminal code in cases of - intention, carelessness, culprit, user, supporter,
necessity and prevention by the law, anger, traffic act, narcotics act, consumer protection act,
nationality act; code of criminal procedure in cases of–arrestment, investigation, release; the
right to justice process, and civil procedure.
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หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุ่มวิชาแกน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
COM1101
หลักนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Communication Arts
ศึ ก ษาความหมาย ความส าคั ญ ลั ก ษณะ วั ต ถุ ป ระสงค์ ประเภท ประวั ติ แ ละ
วิวัฒนาการของการสื่อสาร ทฤษฎีทางการสื่อสารและทฤษฎีวิพากษ์ กระบวนการ แบบจาลอง และ
องค์ประกอบของการสื่อสาร การวิเคราะห์ผู้รับสาร ลักษณะของการสื่อสารมวลชนประเภทต่างๆ
อิทธิพลของการสื่อสารมวลชน ตลอดจนการใช้การสื่อสารมวลชนเพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆ
COM1102

หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
Principles of Advertising and Public Relations
ศึ ก ษาความหมาย ความส าคั ญ ประวั ติ แ ละวิ วั ฒ นาการ กระบวนการและ
องค์ป ระกอบของการโฆษณาและการประชาสั มพันธ์ การเปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวง
ผลกาไร จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักโฆษณาและนักประชาสัมพันธ์
COM1103

หลักการสื่อสารสื่อใหม่
3(3-0-6)
Principles of New Media Communication
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ แนวคิด ทฤษฎีองค์ประกอบ โครงสร้าง คุณลักษณะ
กระบวนการ และวิวัฒนาการของการสื่อสารสื่อใหม่ รวมทั้งนวัตกรรมการสื่อสารรูปแบบต่ างๆ ใน
สังคม อิทธิพลที่มีต่อบุ คคลและสังคม การนาไปใช้เพื่อการสื่ อสารและการพัฒ นางานด้านนิเทศ
ศาสตร์
COM1104

หลักการสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing Communication
ศึกษาหลักการ แนวคิด ที่เกี่ยวข้องทางการสื่อสารการตลาด บทบาทและอิทธิพล
ของการสื่อสารในส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค แนวทางในการวางแผนการสื่อสาร
การตลาด กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดเพื่อสื่อสารกับผู้บริโภครูปแบบต่างๆ เช่น การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การบริการ การใช้เครื่องมือเพื่อการขาย และการจัดกิจกรรม
พิเศษ
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รหัสวิชา
COM1105

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
หลักการถ่ายภาพ
3(2-2-5)
Principles of Photography
ศึกษาประวัติความเป็นมาและความรู้พื้นฐานของการถ่ายภาพ เพื่อให้ ส ามารถ
รองรับความหมายและเจตนาของผู้ส่งสารได้ อุปกรณ์และเครื่องมือถ่ายภาพ แสงในการถ่ ายภาพ
การกาหนดมุมกล้อง ขนาด และสัดส่วนของภาพ ปฏิบัติการถ่ายภาพโดยใช้กล้องดิจิตอล การตกแต่ง
ภาพบนคอมพิวเตอร์ และการนาเสนอแนวคิดในงานภาพ
COM1106

หลักการสื่อข่าว
3(2-2-5)
Principles of News Reporting
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของการสื่อข่าว องค์ประกอบข่าว ประเภทของข่าว
การรวบรวมข้อมูล หลักการสื่อข่าว และการเขียนข่าว คุณลักษณะของนักข่าว ฝึกปฏิบัติการสื่อข่าว
เน้ น กระบวนการสั ม ภาษณ์ และการเขี ย นข่ า วแบบต่ า งๆ เพื่ อ น าเสนอทางสื่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ์
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต

COM1107

หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
3(3-0-6)
Principles of Broadcasting
ศึ ก ษาความหมาย ความส าคั ญ คุ ณ ลั ก ษณะ บทบาท อิ ท ธิ พ ล ประวั ติ แ ละ
วิ วั ฒ นาการของวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ เครื่ อ งมื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และเทคนิ ค ของ
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ระบบการส่ ง กระจายเสี ย งและการแพร่ ภ าพ ตลอดจน
กระบวนการในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น

COM1108

หลักวารสารศาสตร์และสิ่งพิมพ์ออนไลน์
3(2-2-5)
Principles of Journalism and Online Publications
ศึกษาระบบข่าวสารกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิทธิการรับรู้ข่าวสารในสังคม
ความต้ อ งการและการใช้ ป ระโยชน์ จ ากข่ า วสาร ความหมาย คุ ณ ค่ า และความสั ม พั น ธ์ ข อง
ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นและความจริง ประวัติและพัฒนาการของงานวารสารศาสตร์และสิ่งพิมพ์
ออนไลน์ ในด้านแนวคิด การจัดองค์กร และสื่อ การแตกตัวของกลุ่มความคิดทางวารสารศาสตร์ใน
สังคม บทบาทของงานข่าวและข้อเขียนทางวารสารศาสตร์ต่อสั งคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
วัฒนธรรม หลักจริยธรรมทางวิชาชีพวารสารศาสตร์และสิ่งพิมพ์ออนไลน์
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รหัสวิชา
COM2201

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
English for Communication Arts
This course is designed to focus on necessary skills for
communicative proficiency. The emphasizes are on listening, speaking, reading and
writing in mass media with including, for example, radio broadcasting, television
broadcasting, newspapers, magazines, publications, motion pictures, advertising and
public relations.
COM2202

บุคลิกภาพสาหรับนักนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Personality for Communication Arts
ศึกษาแนวคิด ความหมายและความสาคัญของบุคลิกภาพการพัฒนาบุคลิกภาพต่อ
วิชาชีพนิเทศศาสตร์ การเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ อาทิ การวางตัว การแต่งกาย มารยาท
ทางสังคม ฯลฯ ตลอดจนทักษะในการสื่อสาร ได้แก่ หลักการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนให้
สามารถนามาใช้ในงานนิเทศศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
COM2203

กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Laws and Ethics of Communication Arts
ศึกษาสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของสื่อมวลชน
ตามรัฐธรรมนูญกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์
ตลอดจนจริยธรรม จรรยาบรรณ ความกล้าหาญเชิงจริยธรรม และความรับผิดชอบของนักนิเทศ
ศาสตร์ที่มีต่อสังคมและประเทศ
COM3901

การวิจัยนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Research in Communication Arts
ศึก ษาระเบี ย บวิ ธี วิ จัย และสถิติ เ บื้อ งต้ นที่ จ าเป็ นส าหรั บ การวิ จัย นิ เทศศาสตร์
ความหมาย และประเภทของการวิจัย การตั้งปัญหานาวิจัย การตั้งสมมติฐาน เทคนิคที่ใช้ในการวัด
ค่าตัวแปร การออกแบบงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัยทางนิเทศศาสตร์
โดยมีการฝึกปฏิบัติทาวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์
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ข. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
(1) แขนงวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
รหัสวิชา
COM1109

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
หลักการสื่อสารการแสดง
3(2-2-5)
Principles of Performing Communication
ศึกษาโครงสร้างและรูปแบบขั้นพื้นฐานต่างๆ ของการแสดง วิวัฒนาการของการ
แสดงในยุคสมัยต่างๆ รูปแบบการแสดงบนเวทีและการแสดงผ่านสื่อ การนามาประยุกต์ใช้ในงาน
โฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ โดยการนาเอาเรื่องราวและปรากฏการณ์ทางสังคมหรือจินตนาการ
มาถ่ายทอดรูปแบบการแสดงอย่างสร้างสรรค์โดยมีการฝึกปฏิบัติจริง
APR2201

การเขียนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Writing for Advertising and Public Relations
ศึ ก ษาความมุ่ ง หมาย หลั ก การเขี ย น และการฝึ ก การเขี ย นลั ก ษณะต่ า งๆ เพื่ อ
ประโยชน์ต่องานด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์โดยคานึงถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เช่น การเขียนข่าวแจก การเขียนบทประเภทต่างๆ การเขียนบรรยายสรุป การ
เขียนคาปราศรัย การเขียนสุนทรพจน์ การเขียนบทโฆษณา การเตรียมเอกสารเพื่อการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์
APR2202

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด
3(3-0-6)
Advertising and Public Relations for Marketing
ศึกษาหลักการทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ความหมายของการตลาด
ความสาคัญ ขอบเขตแนวคิด หน้าที่ กระบวนการ และส่วนประสมทางการตลาด การวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภค และการนาหลักการทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้เพื่อ
งานทางด้านการตลาดขององค์กร
APR2203

การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์
3(3-0-6)
Public Relations for Corporate Image
ศึ ก ษาความส าคั ญ ของการประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ตลอดจน
วัตถุประสงค์ อิทธิพล และความรับผิดชอบของการประชาสัมพันธ์ที่มีต่ อสังคม ศึกษากลุ่มเป้าหมาย
ในการประชาสัมพันธ์ กระบวนการในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ วิเคราะห์
รูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้มีการจัดทาไว้แล้ว
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รหัสวิชา
APR2204

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6)
English Communication for Advertising and Public Relations
ศึกษารูปแบบการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ ฝึก
ทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารงานทางด้านการ
โฆษณาและการประชาสั ม พั น ธ์ รวมไปถึ ง เทคนิ ค การใช้ ภ าษาอั ง กฤษในงานโฆษณาและงาน
ประชาสัมพันธ์อื่นๆ
APR2205

การสื่อสารในองค์การ
3(3-0-6)
Communication in Organization
ศึ ก ษาความหมาย ความส าคั ญ ของการสื่ อ สารในองค์ ก าร วั ฒ นธรรมองค์ ก า ร
พฤติกรรมการสื่อสารกับวัฒนธรรมองค์การ การสร้างความสัมพันธ์ในองค์การโดยใช้รูปแบบการ
สื่อสารลักษณะต่างๆ อาทิ การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่ม การสื่อสารอย่างเป็นทางการ
และการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ
APR2206

ประชามติเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
Public Opinion for Advertising and Public Relations
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของประชามติ การสารวจประชามติ ประชามติกับ
การโฆษณาชวนเชื่อและสงครามจิตวิทยา การวิเคราะห์วิจัยประชามติ ความสัมพันธ์ของประชามติ
กับการดาเนินงานด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
APR2207

การโน้มน้าวใจเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Persuasion for Advertising and Public Relations
ศึกษาทฤษฎีการโน้มน้าวใจ ลักษณะและวิธีการโน้มน้าวใจโดยการใช้สื่อต่างๆ เช่น
สื่อมวลชน สื่อบุคคล ฯลฯ รวมทั้งศึกษาองค์ประกอบสาคัญทั้งทางด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา ที่มี
ผลต่อการโน้มน้าวใจ เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินงานด้านการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ ฝึกปฏิบัติการโน้มน้าวใจเพื่อหวังผลทางด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
APR2208

การเขียนบทโฆษณา
3(2-2-5)
Creative Copy Writing for Advertising
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และกระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ กลยุทธ์ การ
สร้างสารโฆษณา องค์ประกอบและประเภทของบทโฆษณา ภาษาโฆษณา หลักการเขียนบทโฆษณา
และการเขียนบทโฆษณาสาหรับสื่อประเภทต่างๆ ฝึกปฏิบัติการเขียนบทโฆษณา
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
APR2209 การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Photography for Advertising and Public Relations
ศึกษาความหมาย ความสาคั ญ และประเภทของภาพถ่ายในสิ่งพิมพ์ต่างๆ การจัด
องค์ประกอบของภาพแต่ละประเภทเพื่อโน้มน้าวใจผู้ดูภาพ ปฏิบัติการผลิตต้นแบบภาพดิจิตอล
ในรู ป แบบต่า งๆ ให้ เหมาะสมกับวัตถุ ประสงค์ เนื้ อหาและรูปภาพ การประเมินคุณค่าและ
คุณภาพของภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
APR2210 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
Script Writing for Radio and Television
ศึกษาหลั กการและขั้นตอนในการเขี ยนบทวิทยุก ระจายเสี ย งและวิทยุโ ทรทัศ น์
วิเคราะห์เรื่องราวที่เป็นจริง เรื่องสมมุติ ถ่ายทอดแนวความคิดออกมาในรูปแบบของการเขียน
เพื่อการฟัง การจินตนาการ และการเห็นเหตุการณ์ทั้งในแนวที่เป็นจริงตามธรรมชาติและแนว
สร้างสรรค์ รวบรวมข้อมูล วางแผน และเขียนเป็นบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ใน
รูปแบบต่างๆ
APR2211 การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
News Reporting for Radio and Television
ศึกษาเทคนิคในการหาข่าว การรายงานข่าวประเภทต่ างๆ หลักการเขียนข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การพิจารณา ความสาคัญ คุณค่า และความน่าสนใจของข่าว
ฝึกปฏิบัติเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในรูปแบบต่างๆ และฝึกปฏิบัติรายงานข่าว
APR2212 การเป็นผู้ประกาศและผู้บรรยายทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3(3-2-5)
Broadcasting Announcer and Narrator
ศึ ก ษาหลั ก การและเทคนิ ค ในการเป็ น ผู้ ป ระกาศข่ า ว รายงานข่ า ว อ่ า นข่ า ว
ผู้บรรยาย และผู้ดาเนินรายการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การออกเสียงที่ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี ทั้งออกอากาศสดและบันทึกเสีย ง เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจนเกิดความคุ้นเคยและ
คล่องแคล่ว การใช้เสียงที่เหมาะสมกับรูปแบบรายการต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพที่
เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกาศ ผู้บรรยาย และพิธีกรรายการ
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
APR3204 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Marketing Communication
ศึ ก ษาระบบการสื่ อ สารการตลาด การส่ ง เสริ ม การขาย การโฆษณา และการ
ประชาสัมพันธ์ระบบการตลาดแบบบูรณาการโดยมีการใช้เครื่องมือทางการตลาดรูปแบบต่างๆ
เข้ามาช่วยในการติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภค เช่น การโฆษณา การประชาสัม พันธ์ การส่งเสริมการ
ขาย การใช้พนักงานขาย การจัดแสดงสินค้า การตลาดตรง และการจัดกิจกรรมพิเศษ เป็นต้น
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีการฝึกปฏิบัติ
APR3301 สื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Advertising and Public Relations Media
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ บทบาทของสื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ และ
การใช้เครื่องมือสื่อสารประเภทต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานด้านการโฆษณาและการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ศึ ก ษาข้ อ ดี แ ละข้ อ จ ากั ด ของสื่ อ แต่ ล ะประเภท โดยมุ่ ง เน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษามี
ความสามารถในการเลือกใช้ และผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสม
APR3302 วาทวิทยาเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Speech for Advertising and Public Relations
ศึกษาความมุ่งหมายและหลักการพูดเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ฝึก
ปฏิบัติเพื่อสร้างบุคลิกภาพ ความมั่นใจ ฝึกการใช้เสียง ตลอดจนลีลาการพูดและการใช้ภาษาให้
เหมาะสมกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ จัดสถานการณ์จาลองการพูดเพื่อการโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
APR3303 เทคโนโลยีทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
Technology for Advertising and Public Relations
ศึกษาเทคโนโลยีสมัยใหม่เครื่องมือที่ใช้ในงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์เพื่อส่ง
และรับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ เช่น การส่ง
ข่าวสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต วิธีการส่งภาพข่าวทางอีเมล์ การส่ง แฟกซ์ การถ่ายเอกสาร และ
เครื่องมือหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
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APR3304 อินเทอร์เน็ตกับการทาเว็บไซต์เพื่องานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5)
Internet and Website Creation for Advertising and Public Relations
ศึกษาความสาคัญของการใช้อินเทอร์เน็ต ในงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
การสร้ า งโฮมเพจและบล็ อ กเบื้อ งต้ น การประยุก ต์ง านโฆษณาและงานประชาสั ม พัน ธ์ท าง
อินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์
APR3305 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา
3(2-2-5)
Advertising and Public Relations for Development
ศึกษาหลักการ บทบาท หน้าที่ กลยุทธ์ วิธีการ และอิทธิพลของการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา การนาองค์ความรู้และกระบวนการทางการ
โฆษณาและการประชาสั ม พั น ธ์ ไปใช้ใ ห้ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาด้ า นต่ างๆ เช่น สั ง คม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา การเกษตร การสาธารณสุข และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของชุมชน สังคม และประเทศ
APR3401 การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5)
Creativity and Production for Advertising and Public Relations
การกาหนดกลยุทธ์ การสร้างสรรค์ การถ่ายทอดความคิดสู่ชิ้นงานโฆษณาและงาน
ประชาสัมพันธ์ กระบวนการสร้างสารในงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ เพื่อให้
ได้ภาพหรือข้อความสาหรับสื่อประเภทต่างๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุ
โทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์ และสื่อออนไลน์
APR3402 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5)
Advertising and Public Relations for Radio and Television Broadcasting
ศึกษาหลั กการและแนวปฏิบั ติ รู ป แบบการโฆษณาและการประชาสั มพัน ธ์ทาง
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ปั ญ หาของการโฆษณาและการประชาสั ม พั น ธ์ ท าง
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ การกาหนดโครงสร้างของอัตราค่าโฆษณาในสถานีทาง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การขายรายการและเวลา รวมถึงการฝึกปฏิบัติการทาการ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
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APR3403 การออกแบบโฆษณาและประชาสัมพันธ์ด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Design for Advertising and Public Relations
ศึกษาหลั กการ และวิธีใ ช้โ ปรแกรมส าเร็จรูปที่ ใช้ในการออกแบบ ฝึ กปฏิบัติการ
ออกแบบเพื่องานโฆษณาและงานประชาสั มพั นธ์ประเภทต่างๆ ด้ ว ยคอมพิว เตอร์ และการ
นาเสนองานด้วยเทคนิคต่างๆ ทางคอมพิวเตอร์
APR3404 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Radio and Television Program Production for Advertising and Public
Relations
ศึกษาหลักการในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประเภทต่างๆ
ที่เหมาะสมกับรูปแบบของสื่อตามยุคสมัย เช่น สื่อออนไลน์ สื่อดิจิทัล ฝึกปฏิบัติผลิต รายการ
วิทยุ กระจายเสีย งและวิทยุโ ทรทัศน์ขั้นต้นตามขั้นตอน โดยใช้วิธีการและเทคนิคในการผลิ ต
รายการที่น่าสนใจ เพื่อนามาใช้ในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
APR3410 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อชุมชน
3(2-2-5)
Radio Program Production for Community
ศึกษากระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทต่างๆ เพื่อชุมชน เริ่ม
ตั้งแต่การเตรียมการ การวางแผน การเขียนบท การพูดทางวิทยุ การจัดทารายการ การนาเสนอ
รายการ และการประเมินผล ตลอดจนฝึกปฏิบัติใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงเพื่อเผยแพร่ในชุมชน
APR3504 การวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Advertising and Public Relations Planning
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ วัตถุประสงค์ นโยบาย ประเภท รวมทั้งกระบวนการ
วางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
หน่ ว ยงาน เช่ น การก าหนดงบประมาณ การก าหนดอั ต ราก าลั ง การติ ด ตามผลและการ
ประเมินผลการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ และฝึก
ปฏิบัติการเขียนแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
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APR4301 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
Special Event for Communication Marketing
ศึ ก ษารู ป แบบต่ า งๆในการจั ด กิ จ กรรมพิ เ ศษเพื่ อ น าไปสู่ ก ารรั บ รู้ ก ารสร้ า ง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างธุรกิจและกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งก่อให้เกิดความสนใจแก่สื่อมวลชนเพื่อ
นาไปเผยแพร่และทาให้ยอดขายสูงขึ้น โดยมีการฝึกปฏิบัติ
APR4401

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5)
Printed Media Production for Advertising and Public Relations
ศึก ษารู ป แบบและวิ ธี การผลิ ต สื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ ป ระเภทต่ า งๆเช่ น แผ่ น ปลิ ว แผ่ น พั บ
หนังสือพิมพ์ นิต ยสาร วารสาร ไวนิล ฯลฯ ฝึกปฏิบัติผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ โดยวาง
แผนการผลิต จัดเตรียมเนื้อหา ดาเนินการผลิต และประเมินผลการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีแก้ไขและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อ
นามาใช้ในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
APR4505

การวางแผนสื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Advertising and Public Relations Media Planning
ศึ ก ษาความหมาย ความส าคั ญ วั ต ถุ ป ระสงค์ การวางแผนสื่ อ โฆษณาและสื่ อ
ประชาสั ม พั น ธ์ แนวคิ ด และหลั ก การในการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ สื่ อ เพื่ อ การโฆษณาและการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ตลอดจนองค์ ป ระกอบและกระบวนการในการวางแผนสื่ อ โดยค านึ ง ถึ ง
วัตถุประสงค์ของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ งบประมาณ เวลาในการซื้อสื่อ ปฏิบัติการ
วางแผนและการสร้างตารางกาหนดสื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ และการผลิตสื่อเพื่อการ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆ อย่างน่าสนใจ
APR4901 โครงการพิเศษด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Special Project in Advertising and Public Relations
ให้ นั ก ศึ ก ษาท าโครงการพิ เ ศษในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ งานด้ า นการโฆษณาและการ
ประชาสั มพัน ธ์ ฝึ ก การเขียนโครงการ การนาเสนอโครงการ หรือศึกษาค้นคว้างานด้านการ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์โดยมีอาจารย์ผู้สอน และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ให้คาแนะนา
ปรึกษา ทาเป็นโครงการและจัดกิจกรรม เมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้นาเสนอผลการดาเนินงานต่อ
อาจารย์ผู้สอน หรือผู้รับผิดชอบ
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APR4906 สัมมนาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Seminar in Advertising and Public Relations
ศึกษาความหมายของการสัมมนา จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบ กระบวนการ รูปแบบ
และเทคนิคในการจัดสัมมนา ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะและกระบวนการในการดาเนินงานของการ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเท็จจริง การหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ฝึกจัดสถานการณ์จาลอง
หรือสถานการณ์จริงในการสัมมนาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ในประเด็นที่เหมาะสมและ
น่าสนใจ
APR4907 การวิจัยการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Research in Advertising and Public Relations
ศึ ก ษาความหมาย ความส าคั ญ บทบาท กระบวนการ ประเภท คุ ณ ลั ก ษณะ
ระเบียบวิธี การออกแบบ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการอภิปรายผล การเขียน
รายงานการวิจัย รวมถึงสถิติเบื้องต้นที่จาเป็นสาหรับการวิจัยการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
โดยมีการฝึกปฏิบัติทาวิจัยเพื่อประโยชน์ต่องานด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
(2) แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
COM1109 หลักการสื่อสารการแสดง
3(2-2-5)
Principles of Performing Communication
ศึกษาโครงสร้างและรูปแบบขั้นพื้นฐานต่างๆ ของการแสดง วิวัฒนาการของการ
แสดงในยุ คสมั ย ต่ างๆ รู ป แบบการแสดงบนเวที และการแสดงผ่ า นสื่ อ ได้แ ก่ การแสดงทาง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์ โดยการนาเอาเรื่องราวและปรากฏการณ์ทาง
สังคมหรือจินตนาการมาถ่ายทอดรูปแบบการแสดงอย่างสร้างสรรค์โดยมีการฝึกปฏิบัติจริง
NMC1105 หลักการอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารเครือข่าย
3(2-2-5)
Principles of Internet and Network Communication
ศึ ก ษาความหมาย ความส าคั ญ คุ ณ ลั ก ษณะ และรู ป แบบของระบบเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ ต ภาษาเบื้องต้นสาหรับอินเทอร์เน็ต การสร้างโฮมเพจเบื้องต้น รวมถึงการสืบค้น
ฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อนามาใช้ในงานด้านการสื่อสารสื่อใหม่
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
NMC2105 การออกแบบเว็บไซต์
3(2-2-5)
Website Design
หลักการออกแบบและส่วนประกอบของเว็บไซต์ การจัดรูปแบบ ข้อความ ตาราง
เฟรม ฟอร์ม สไตล์ชีท รูปแบบของแฟ้มเสียงและแฟ้มรูปภาพ การพัฒนา การออกแบบเว็บไซต์
ให้ เ หมาะสมกั บ ลั ก ษณะของเว็ บ แบบต่ า งๆ โดยค านึ ง ถึ ง จิ ต วิ ท ยาการสื่ อ สาร วิ ธี ก ารสร้ า ง
ปรั บ ปรุ ง ดูแลหน้ าเว็บ และการบารุงรักษาเว็บไซต์ เพื่อนาไปใช้ กับเครื่องมือสื่ อสารสื่ อใหม่
ประเภทอื่นๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ได้
NMC2106 คอมพิวเตอร์กราฟิกและการออกแบบ
3(2-2-5)
Computer Graphics and Design
ศึกษาหลักการและวิธีการวาดลายเส้นและแรเงา การให้น้าหนัก ความเข้มแสง
และเงา ลักษณะผิวตามระยะใกล้ ไกลของวัตถุ วิธีการตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับ
รูป ภาพ โดยอาศัยหลั กการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้โ ปรแกรมประยุกต์ทาง
คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการผลิตงานด้านการสื่อสารสื่อใหม่ในรูปแบบต่างๆ
NMC2203

การเขียนบทและนาเสนอเรื่องด้วยภาพ
3(2-2-5)
Script Writing and Storyboarding
ศึ ก ษาหลั ก การ การวางแนวทางโครงเรื่ อ ง และการวางมุ ม กล้ อ งที่ ถ่ า ยทอด
แนวความคิดเบื้องต้นสู่ความเป็นภาพ การกาหนด การดาเนินเรื่อง การวางบุคลิกตัวละคร การ
สร้างเรื่อง การเพิ่มความน่าสนใจให้กับเนื้อเรื่อง รวมถึงการศึกษาภาษา ความหมาย และวิธีการ
เขียนเพื่อให้เกิดความรู้สึกร่วมและมีคุณค่าน่าสนใจกับผู้ชม
NMC2204 การวิเคราะห์ผู้รับสารในยุคสื่อใหม่
3(3-0-6)
Audience Analysis in New Media Age
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีด้านจิตวิทยาสังคมวิทยา และทฤษฎีเชิงวิพากษ์ที่เกี่ยวข้องและ
มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับสารเพื่อนามา
วิเคราะห์ผู้รับสารเป้าหมาย และกาหนดกลยุทธ์การสื่อสารผ่านสื่อใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

NMC2205 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์ทางสื่อใหม่
3(2-2-5)
Journalism Creative Writing for New Media
ศึกษาแนวคิด หลักการเขียน โครงสร้างการเขียน การเลือกเรื่องหรือประเด็นหลัก
การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและรอบด้าน การคัดสรรข้อมูลประมวลความคิดและเรียบเรียง
เขียนอย่างถูกต้องชัดเจนที่ประกอบขึ้นจากข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ เช่น บทความ
บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ สารคดี ฯลฯ เพื่อนาเสนอทางสื่อใหม่ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
NMC2206 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานสื่อใหม่
3(2-2-5)
Computer Graphic for New Media
ศึกษาวิธีการนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟิกมาเป็นเครื่องมือใน
การสร้ า ง ตกแต่ ง สร้ า งสรรค์ ภ าพตามจิ น ตนาการและความคิ ด สร้ า งสรรค์ วิ ธี ก ารท า
ภาพเคลื่อนไหว การสร้างเอฟเฟ็กต์ในงานสื่อใหม่ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย
NMC2207 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสื่อใหม่
3(3-0-6)
Management Information System for New Media
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์กร
สื่อ เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศและ
การบริหารงานในองค์กรสื่อ แนวทางการพัฒนาระบบ การใช้ทรัพยากร จริยธรรมและผลกระทบ
ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในองค์กรสื่อ
NMC2302 วารสารศาสตร์ยุคหลอมรวมสื่อ
3(3-0-6)
Convergence Journalism
ศึกษาภูมิทัศน์สื่ อวารสารศาสตร์ในยุค ที่มีการหลอมรวมสื่อ องค์กรสื่ อและการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบทางธุรกิจของสื่อ กองบรรณาธิการสื่อยุคใหม่ บทบาทและผลกระทบของสื่อ
ใหม่ต่อวารสารศาสตร์กระแสหลัก วารสารศาสตร์ประเภทต่างๆ ในยุคหลอมรวมสื่อ การเล่าเรื่อง
ข้ามสื่อ สังคมออนไลน์กับงานวารสารศาสตร์ จริยธรรมของสื่อวารสารศาสตร์ยุคหลอมรวมสื่อ
NMC3101 การตัดต่อเพื่องานสื่อใหม่
3(2-2-5)
Editing for New Media
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานลาดับภาพและเสียง การนาสื่อในรูปแบบต่างๆ
มาประยุกต์ใช้ใน งานลาดับภาพและเสียงด้วยระบบดิจิทัล การส่งภาพและเผยแพร่ข้อมูลสื่อภาพ
และเสียงในรูปแบบต่างๆ การวางระบบและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานตัดต่อลาดับภาพและ
เสียงในระบบดิจิทัลเพื่องานสื่อใหม่
NMC3204 การจัดการธุรกิจสื่อใหม่
3(3-0-6)
New Media Business Management
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ โครงสร้าง ลักษณะและการดาเนินงาน หลักการ
และกระบวนการจัดการธุรกิจ การประยุกต์ใช้การจัดการองค์กรในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อใหม่
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
NMC3206 การรณรงค์ทางสังคมด้วยสื่อใหม่
3(2-2-5)
Social Campaign by New Media
การใช้สื่อใหม่สาหรับการกาหนดยุทธศาสตร์และการวางแผนรณรงค์ทางสังคม
อาทิ การเมือง สาธารณสุข สังคม และอื่นๆ การใช้เทคนิค จิตวิทยา และกลยุทธ์ต่างๆ ในการ
ดาเนินงานแต่ละขั้นตอนในการวางแผนรณรงค์ทางสังคมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
NMC3205 สาธารณมติ
3(2-2-5)
Public Opinion
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของสาธารณมติ กระบวนการและ
ขั้นตอนในการสารวจสาธารณมติ การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผลสาธารณมติ การใช้ผลสา
ธารณมติในงานสื่อใหม่ ตลอดจนผลกระทบของสาธารณมติที่มีต่อการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
NMC3212 การสื่อสารในภาวะวิกฤติ
3(3-0-6)
Crisis Communication
ศึ ก ษาความหมาย คุ ณ ลั ก ษณะ ประเภทของภาวะวิ ก ฤติ ผลกระทบของ
วิกฤตการณ์ต่อสังคมในด้านต่างๆ การรับรู้ภาวะวิกฤตของสังคม ความสาคัญของการสื่อสารใน
ภาวะวิกฤต หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในภาวะวิกฤต ประเด็นการ
สื่อสารในภาวะวิกฤติ คุณลักษณะของสื่อเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤต จรรยาบรรณการสื่อสาร
ในภาวะวิกฤต โดยวิเคราะห์จากกรณีศึกษา
NMC3307 การสื่อข่าวออนไลน์
3(2-2-5)
Online News Reporting
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: หลักการสื่อข่าว (CA2304)
ศึกษาหลั ก การสื่ อข่า วและการเขียนข่า วออนไลน์ ตามโครงสร้างที่ถู กต้องตาม
หลักการวารสารศาสตร์ การพิจารณาคุณค่าข่าว การสัมภาษณ์ การรายงานข่าวประเภทต่างๆ
การเขีย นบทความและบทวิเคราะห์ ด้ว ยภาษาในการเขียนข่าวออนไลน์ และเทคนิคในการ
รายงานข่าวออนไลน์อย่างถูกต้องด้วยความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคม
NMC3401 กลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ในงานสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
Strategy for New Media Application for Marketing Communication
ศึกษารูปแบบ คุณลักษณะ และกลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ในการสร้างสรรค์ การวางแผน
การดาเนินงาน และการประเมินผลการใช้สื่อใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านการสื่อสารตลาด
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
NMC3402 การสื่อสารภาพลักษณ์
3(2-2-5)
Brand and Image Communication
ศึกษาแนวคิด ความหมาย ความสาคัญ กระบวนการและบทบาทของอัตลักษณ์
และภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ วิเคราะห์และประยุกต์แนวคิด
ของอัตลักษณ์และภาพลักษณ์จากกรณีศึกษาที่น่าสนใจ เพื่อกาหนดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ใน
การสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ และภาพลักษณ์ของตราสินค้าหรือองค์กรต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
NMC3501 การเขียนบทเพื่องานสื่อใหม่
3(2-2-5)
Script Writing for New Media
ศึกษาหลักการและขั้นตอนในการเขียนบทเพื่อเผยแพร่ทางสื่อใหม่ ฝึกหัดการเขียน
บทรายการสัมภาษณ์ รายการสารคดี รายการละคร โฆษณา และอื่น ๆ ปัญหาของการเขียนบท
ชนิดต่าง ๆ และวิจารณ์บทที่นาเสนอผ่านสื่อใหม่ในปัจจุบัน
NMC4102 การผลิตรายการทางสื่อใหม่
3(2-2-5)
NEW Media Production
หลักการผลิตรายการและแนวปฏิบัติ รูปแบบรายการ การออกแบบงานด้านสื่อ
ใหม่ให้เหมาะสมกับรูปแบบรายการต่างๆ การฝึกปฏิบัติผลิตรายการเพื่อนาเสนอผ่านช่องทางสื่อ
ใหม่ โดยใช้เทคนิคด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและโปรแกรมการออกแบบ
NMC4201 สื่อใหม่กับสังคม
3(3-0-6)
New Media and Society
ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ก ารใช้ สื่ อ ใหม่ ใ นระดั บ ปั จ เจกบุ ค คล องค์ ก รวิ ช าชี พ ด้ า น
สื่อสารมวลชน องค์กรภาครัฐและเอกชนในการใช้สื่อใหม่ ผลกระทบของการใช้สื่อใหม่ที่มีต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในสังคม รวมถึง
ความรับผิดชอบของผู้ใช้สื่อใหม่ที่มีต่อสังคม
NMC4901 โครงการพิเศษด้านสื่อใหม่
3(2-2-5)
Special Project in New Media
ให้ นั กศึ กษาทาโครงการพิเ ศษในเรื่อ งที่เ กี่ย วกั บงานด้ านสื่ อใหม่ ฝึ กการเขีย น
โครงการ การน าเสนอโครงการ หรือ ศึก ษาค้ นคว้า งานด้ านสื่ อ ใหม่ โดยมี ผู้ ส อน และ/หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้คาแนะนาปรึกษา ทาเป็นโครงการและจัดกิจกรรม เมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้
นาเสนอผลการดาเนินงานต่ออาจารย์ผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบ
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
NMC4902 สัมมนาการสื่อสารสื่อใหม่
3(2-2-5)
Seminar in New Media Communication
สารวจ วิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเด็นปัญหาด้านการสื่อสารสื่อใหม่ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ยกเป็นกรณีศึกษาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับการ
สื่อสาร วิธีการสื่อสาร ผลที่เกิดขึ้นทั้งในแง่บวกและแง่ลบ รวมถึงประสิทธิภาพของการสื่อสาร
สื่อใหม่
NMC4904 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางสื่อใหม่
3(2-2-5)
Selected Topic in New Media
ศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างจากวิชาที่เปิดสอนตามปกติ เพื่อให้ทันการเปลี่ ยนแปลง
ของสารสนเทศในขณะนั้น ซึ่งจะกาหนดรายวิชาขึ้นตามความเหมาะสม
NMC4101 การปฏิบัติงานวารสารศาสตร์ออนไลน์
3(2-2-5)
Online Journalism Workshop
ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในการผลิตงานบนสื่อคอมพิวเตอร์ออนไลน์ โดยเน้น
กระบวนการผลิตครบวงจร ได้แ ก่ การสื่อข่าว เก็บรวบรวมข้อมูล การคัดเลือกสาร เทคนิคการ
ถ่ า ยทอดความหมาย การเขี ย น การออกแบบและการจั ด หน้ า เว็ บ เพื่ อ เผยแพร่ ผ่ า นระบบ
คอมพิวเตอร์ออนไลน์
NMC3209 การวิพากษ์สื่อสังคม
3(2-2-5)
Social Media Criticism
หลั ก และวิ ธี ก ารวิ พ ากษ์ เน้ น วิ พ ากษ์ โ ครงสร้ า งสถาบั น สื่ อ ในสั ง คมไทย การ
ดาเนินงานทั้งในแง่ผู้ผลิตและในแง่องค์กรธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม การนาเสนอเนื้อหา
และภาพเกี่ยวกับสตรี เด็ก คนชายขอบ จริยธรรม จรรยาบรรณ เสรีภาพ และผลกระทบของสื่อ
สังคมที่มีต่อสังคม

106

ค. กลุ่มวิชาปฏิบัติการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
PEC3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Communication Arts III
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรี ยนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางนิเทศศาสตร์ ในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้
มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลั กษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทาใน
สถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้นๆ
FEC4801

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 3
5(450)
Field Experience in Communication Arts III
ฝึกปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน หรือ
องค์กรที่ไม่แสวงผลกาไร โดยการนาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้
ในสถานการณ์จริง จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกงาน และจัดปัจฉิมนิเทศ
เพื่ออภิปรายและสรุปผลปัญหางานด้านนิเทศศาสตร์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาให้
สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
CO4809

สหกิจศึกษา
7(450)
(Co-operative Education)
ให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ตรงกับสาขาวิชา 1ภาคการศึกษา
ก่อนภาคการศึกษาสุดท้าย โดยนักศึกษามีหน้าที่ รับผิดชอบในหน่วยงานอย่างแน่นอน เสมือน
หนึ่งเป็นพนักงานของสถานประกอบการ การปฏิบัติงานดังกล่าวนี้ต้องเป็นงานหรือตาแหน่งงาน
ที่นักศึกษาได้นาความรู้และศาสตร์ ต่างๆ ที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องจัดทารายงานและนาเสนอผลการปฏิบัติงาน
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ที่
หัวข้อ
1 รูปแบบของหลักสูตร
2 ชือ่ หลักสูตร

3

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

4

ปรัชญา/หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
1. ระบบการศึกษาระบบทวิภาค
2. การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน
3. การเทียบเคียงหน่วยกิต
การดาเนินการหลักสูตร
1. วันเวลาในการจัดการศึกษา
2. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
3. คุณสมบัติเฉพาะสาขา
4. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
5. แผนการรับนักศึกษา

5

6

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา (TQF)
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
(Bachelor of Communication Arts Program in
Communication Arts)
ชื่อเต็ม (ไทย) : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย) : นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts
(Communication Arts)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Com.Arts. (Communication Arts)

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา (TQF)
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
(Bachelor of Communication Arts Program in
Communication Arts)
ชื่อเต็ม (ไทย) : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย) : นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts
(Communication Arts)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Com.Arts. (Communication Arts)

เหตุผลในการปรับปรุง
คงเดิม
คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม
คงเดิม

คงเดิม
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109

ที่
7

หัวข้อ
โครงสร้างหลักสูตร

8

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็นหมวดรายวิชาดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเรียนไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะเรียนไม่น้อยกว่า
94 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
39 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
48 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาเลือก
30 หน่วยกิต
2.2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
GEN1011 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Science for Life)
GEN1012 การดารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ
3(3-0-6)
(Healthy Living)
GEN1013 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Technology)

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
130 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็นหมวดรายวิชาดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเรียนไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะเรียนไม่น้อยกว่า
94 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
36 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
51 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาเลือก
33 หน่วยกิต
2.2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
GEN1101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Mathematics in Daily Life)
GEN1102 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)
(Information Technology in Daily Life)
GEN1103 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Science in Daily Life)

เหตุผลในการปรับปรุง
ต้ อ งการให้ นั ก ศึ ก ษา (ผู้ เ รี ย น) ได้
เรียนวิชาเฉพาะด้านที่มีความสนใจ
มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญใน
วิชาเอกของตนเองและมีวิชาให้เลือก
เพิ่มขึ้น

ให้ เ ป็ น ไปตามหมวดรายวิ ชาศึ ก ษา
ทั่ ว ไปของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงราย
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110

ที่

หัวข้อ

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558
GEN1012 การดารงชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะ
3(3-0-6)
(Healthy Living)
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
บังคับ ก ให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ บังคับ ก ให้นักศึกษาทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั่วไปเรียนจาก
GEN1021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
รายวิชาดังต่อไปนี้
(Thai for Communication)
บังคับเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 6 หน่วยกิต
GEN1022 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
GEN1021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Chinese for Communication I)
(Thai for Communication)
GEN1024 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEN1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
(English for Communication)
(English for Communication I)
เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
บังคับ ข สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร GEN1203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
GEN1021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(English for Communication II)
(Thai for Communication)
GEN1022 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
GEN1022 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
(Chinese for Communication I)
(Chinese for Communication I)
GEN1206 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสือ่ สารเบื้องต้น
3(3-0-6)
GEN1023 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
(Japanese for Basic Communication)
(Chinese for Communication II)
GEN1207 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Burmese for Basic Communication)
GEN1208 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Lao for Basic Communication)
GEN1209 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่ สารเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Korean for Basic Communication)

เหตุผลในการปรับปรุง

111

111

ที่

หัวข้อ

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555
บังคับ ค สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนทุกหลักสูตร
GEN1021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
GEN1024 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(English for Communication)
GEN1025 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
(English for Study Skills)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
GEN1031 สุนทรียภาพแห่งชีวิต
3(3-0-6)
(Aesthetic Appreciation)
GEN1032 ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
(Life Skills)
GEN1033 ล้านนาศึกษา
3(3-0-6)
(Lanna Studies)
GEN1034 จริยธรรมเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Ethics for Life)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
GEN1041 สังคมโลกและภูมิภาค
3(3-0-6)
(World and Regional Society)
GEN1042 สังคมไทยและท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Thai and Local Society)

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558
GEN1210 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 3(3-0-6)
(Vietnamese for Basic Communication)
GEN1211 ภาษามลายูเพื่อการสือ่ สารเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Malay for Basic Communication)

เหตุผลในการปรับปรุง

บังคับ ข ให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนทุกหลักสูตรเรียน
บังคับเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 6 หน่วยกิต
GEN1021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
GEN1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
(English for Communication I)
เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
GEN1203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
(English for Communication II)
GEN1206 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสือ่ สารเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Japanese for Basic Communication)
GEN1207 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Burmese for Basic Communication)
GEN1208 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Lao for Basic Communication)
GEN1209 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่ สารเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Korean for Basic Communication)

112

112

ที่

หัวข้อ

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558
GEN1043 การเมืองการปกครองและกฎหมายไทย 3(3-0-6) GEN1210 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 3(3-0-6)
(Thai Politics and Law)
(Vietnamese for Basic Communication)
GEN1044 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคม
3(3-0-6) GEN1211 ภาษามลายูเพื่อการสือ่ สารเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Psychology for Social Development)
(Malay for Basic Communication)

เหตุผลในการปรับปรุง

บังคับ ค สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร
บังคับเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 6 หน่วยกิต
GEN1021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
GEN1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
(English for Communication I)
เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
GEN1203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
(English for Communication II)
GEN1206 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสือ่ สารเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Japanese for Basic Communication)
GEN1207 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Burmese for Basic Communication)
GEN1208 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Lao for Basic Communication)
GEN1209 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่ สารเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Korean for Basic Communication)
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ที่

หัวข้อ

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558
GEN1210 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 3(3-0-6)
(Vietnamese for Basic Communication)
GEN1211 ภาษามลายูเพื่อการสือ่ สารเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Malay for Basic Communication)

เหตุผลในการปรับปรุง

บังคับ ง สาหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
บังคับเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 6 หน่วยกิต
GEN1212 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับนักศึกษานานาชาติ
3(3-0-6)
(Academic English for International Students)
GEN1213 การเรียนรู้แบบอิงเนื้อหา
3(3-0-6)
(Content-based Language Learning)
เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
GEN1021 ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
GEN1022 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
(Chinese for Communication I)
GEN1206 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสือ่ สารเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Japanese for Basic Communication)
GEN1207 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Burmese for Basic Communication)
GEN1208 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Lao for Basic Communication)

114

114

ที่

หัวข้อ

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558
GEN1209 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่ สารเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Korean for Basic Communication)
GEN1210 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 3(3-0-6)
(Vietnamese for Basic Communication)
GEN1211 ภาษามลายูเพื่อการสือ่ สารเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Malay for Basic Communication)

เหตุผลในการปรับปรุง

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
GEN1031 สุนทรียภาพแห่งชีวิต
3(3-0-6)
(Aesthetic Appreciation)
GEN1032 ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
(Life Skills)
GEN1033 ล้านนาศึกษา
3(3-0-6)
(Lanna Studies)
GEN1134 ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
(Meaning of Life)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
GEN1041 สังคมโลกและภูมิภาค
3(3-0-6)
(World and Regional Society)
GEN1042 สังคมไทยและท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Thai and Local Society)

115

115

ที่

หัวข้อ

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555
GEN1044
GEN1143
GEN1144
GEN1145

9

หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกน)
COM1101 หลักนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
(Principles of Communication Arts)
COM1102 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6)
(Principles of Advertising and Public
Relations)
COM1103 หลักการสื่อสารสื่อใหม่
3(3-0-6)
(Principles of New Media Communication)
COM1104 หลักการสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
(Principles of Marketing Communication)
COM1105 หลักการถ่ายภาพ
3(2-2-5)
(Principles of Photography)

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
(Psychology for Social Development)
ประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
(ASEAN Community)
การเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
(Thai Politics and Government)
กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Law in Daily Life)

เหตุผลในการปรับปรุง

*หมายเหตุ โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาที่มีการปรับปรุง
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกน)
COM1101 หลักนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
(Principles of Communication Arts)
COM1102 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Principles of Advertising and Public Relations)
COM1103 หลักการสื่อสารสื่อใหม่
3(3-0-6)
(Principles of New Media Communication)
COM1104 หลักการสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
(Principles of Marketing Communication)
COM1105 หลักการถ่ายภาพ
3(2-2-5)
(Principles of Photography)

- ได้มีการปรับลดกลุ่มวิชาแกนลง
จานวน 1 รายวิชาและนาไปเพิ่มใน
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเพื่อให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้วิชาเอกได้เฉพาะทางลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น

116

116

ที่

หัวข้อ

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555
COM1106 หลักการสื่อข่าว
3(2-2-5)
(Principles of News Reporting)
COM1107 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3(3-0-6)
(Principles of Broadcasting)
COM1108 หลักวารสารศาสตร์และสิ่งพิมพ์ออนไลน์ 3(2-2-5)
(Principles of Journalism and Online
Publications)
COM1109 หลักการสื่อสารการแสดง
3(2-2-5)
(Principles of Performing Communication)
COM2201 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
(English for Communication Arts)
COM2202 บุคลิกภาพสาหรับนักนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
(Personality for Communication Arts)
COM2203 กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6)
(Laws and Ethics of Communication Arts)
COM3901 การวิจัยนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
(Research in Communication Arts)

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558
COM1106 หลักการสื่อข่าว
3(2-2-5)
(Principles of News Reporting)
COM1107 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3(3-0-6)
(Principles of Broadcasting)
COM1108 หลักวารสารศาสตร์และสิ่งพิมพ์ออนไลน์ 3(2-2-5)
(Principles of Journalism and Online
Publications)
COM2201 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
(English for Communication Arts)
COM2202 บุคลิกภาพสาหรับนักนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
(Personality for Communication Arts)
COM2203 กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6)
(Laws and Ethics of Communication Arts)
COM3901 การวิจัยนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
(Research in Communication Arts)

เหตุผลในการปรับปรุง

*ตัดรายวิชา COM1109 หลักการสื่อสารการแสดงออก
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117

ที่

หัวข้อ

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับ)

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับ)

NMC1105 หลักการอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารเครือข่าย
3(2-2-5)
(Principles of Internet and Network
Communication)
NMC2105 การออกแบบเว็บไซต์
3(2-2-5)
(Website Design)
NMC2203 การเขียนบทและนาเสนอเรื่องด้วยภาพ 3(2-2-5)
(Script Writing and Storyboarding)
NMC2204 การวิเคราะห์ผู้รับสารในยุคสื่อใหม่
3(3-0-6)
(Audience Analysis in New Media Age)
NMC2301 วารสารศาสตร์ในยุคสือ่ ใหม่*
3(2-2-5)
(Journalism in New Media Age)
NMC3401 กลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ในงานสื่อสารการตลาด 3(2-2-5)
(Strategy for New Media Application for
Marketing Communication)

NMC1105 หลักการอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารเครือข่าย 3(2-2-5)
(Principles of Internet and Network
Communication)
NMC2105 การออกแบบเว็บไซต์
3(2-2-5)
(Website Design)
NMC2203 การเขียนบทและนาเสนอเรื่องด้วยภาพ
3(2-2-5)
(Script Writing and Storyboarding)
NMC2204 การวิเคราะห์ผู้รับสารในยุคสื่อใหม่
3(3-0-6)
(Audience Analysis in New Media Age)
NMC2302 วารสารศาสตร์ในยุคหลอมรวมสื่อ*
3(3-0-6)
(Convergence Journalism)
NMC3401 กลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ในงานสื่อสารการตลาด 3(2-2-5)
(Strategy for New Media Application for
Marketing Communication)

เหตุผลในการปรับปรุง
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ที่

หัวข้อ

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558
*หมายเหตุ คาอธิบายรายวิชาในหลักสูตรที่มีการปรับปรุง
เพิ่มรายวิชาใหม่ 1
NMC2302 วารสารศาสตร์ยคุ หลอมรวมสื่อ
3(3-0-6)
(Convergence Journalism)
ศึกษาภูมิทัศน์สื่อวารสารศาสตร์ในยุคที่มีการหลอมรวม
สื่อ องค์กรสื่อและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางธุรกิจของสื่อ กอง
บรรณาธิ ก ารสื่ อ ยุ ค ใหม่ บทบาทและผลกระทบของสื่ อ ใหม่ ต่ อ
วารสารศาสตร์ กระแสหลั กวารสารศาสตร์ ป ระเภทต่ างๆ ในยุ ค
หลอมรวมสื่อ การเล่าเรื่องข้ามสื่อ สังคมออนไลน์กับงานวารสาร
ศาสตร์ จริยธรรมของสื่อวารสารศาสตร์ยุคหลอมรวมสื่อ

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเลือก)

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรั บ ปรุ งชื่ อ และค าอธิ บ ายรายวิ ช า
บางรายวิ ช า เพื่ อ ให้ เ นื้ อ หาวิ ช ามี
ค ว า ม ทั น ส มั ย ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นไปตามความ
เจริญก้าวหน้าของโลกยุคโลกาภิวัตน์
ซึ่งเป็นยุคที่มีการหลอมรวมสื่อ และ
เป็ น ยุ ค ของเทคโนโลยี สื่ อ ใหม่ ที่ มี
คุณลักษณะช่องทางการสื่อสารที่เข้า
มามี บ ทบาทต่ อ ชี วิ ต ประจ าวั น ของ
ผู้รับสารมากขึ้น

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเลือก)
เพิ่มรายวิชาใหม่ 9 รายวิชา
COM1109 หลักการสื่อสารการแสดง
3(2-2-5)
(Principles of Performing Communication)
ศึ ก ษาโครงสร้ า งและรู ป แบบขั้ น พื้ น ฐานต่ า งๆ ของการ
แสดง วิวัฒนาการของการแสดงในยุคสมัยต่างๆ รูปแบบการแสดง
บนเวทีและการแสดงผ่านสื่อ การนามาประยุกต์ใช้ในงานโฆษณา
และงานประชาสัมพันธ์ โดยการนาเอาเรื่องราวและปรากฏการณ์
ทางสั ง คมหรื อ จิ น ตนาการมาถ่ า ยทอดรู ป แบบการแสดงอย่ า ง
สร้างสรรค์โดยมีการฝึกปฏิบัติจริง

วิชาหลั กการสื่อ สารการแสดง ควร
ป รั บ ม า อ ยู่ ใ น ห ม ว ด วิ ช า เ ลื อ ก
เนื่องจากเนื้อหาอาจไม่เหมาะสมกับ
นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาการสื่อสาร
สื่อใหม่ เพราะเน้นการแสดงบนเวที
และเนื้อหาบางส่วนของวิชาสามารถ
นาไปสอดแทรกในวิชาอื่นๆ ได้
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ที่

หัวข้อ

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558
NMC2205 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์ทางสือ่ ใหม่ 3(2-2-5)
(Journalism Creative Writing for New Media)
ศึกษาแนวคิด หลักการเขียน โครงสร้างการเขียน การ
เลือกเรื่องหรือประเด็นหลัก การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเชิ งลึก
และรอบด้าน การคัดสรรข้อมูลประมวลความคิดและเรียบเรียงเขียน
อย่างถูกต้องชัดเจนที่ประกอบขึ้นจากข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่
สร้างสรรค์ เช่น บทความ บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ สารคดี ฯลฯ
เพื่อนาเสนอทางสื่อใหม่ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ

เหตุผลในการปรับปรุง

NMC2206 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานสื่อใหม่
3(2-2-5)
(Computer Graphic for New Media)
ศึกษาวิธีการนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ
งานกราฟิกมาเป็นเครื่องมือในการสร้าง ตกแต่ง สร้างสรรค์ภาพตาม
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิธีการทาภาพเคลื่อนไหว การ
สร้างเอฟเฟ็กต์ในงานสื่อใหม่ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย
NMC2207 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสื่อใหม่ 3(3-0-6)
(Management Information System for New Media)
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทของ
ระบบสารสนเทศในองค์กรสื่อ เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ
การสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศและการบริหารงาน
ในองค์กรสื่อ แนวทางการพัฒนาระบบ การใช้ทรัพยากร จริยธรรม
และผลกระทบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในองค์กรสื่อ
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ที่

หัวข้อ

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558
NMC3101 การตัดต่อเพื่องานสื่อใหม่
3(2-2-5)
(Editing for New Media)
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานลาดับภาพและเสียง
การนาสื่อในรูปแบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้ใน งานลาดับภาพและเสียง
ด้วยระบบดิจิทัล การส่งภาพและเผยแพร่ข้อมูลสื่อภาพ และเสียงใน
รูปแบบต่างๆ การวางระบบและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานตัดต่อ
ลาดับภาพและเสียงในระบบดิจิทัลเพื่องานสื่อใหม่

เหตุผลในการปรับปรุง
เพิ่มรายวิชาที่เน้นในเชิงปฏิบตั ิการให้
นักศึกษาได้ใช้อุปกรณ์เครื่องมือและ
เทคโนโลยีเพื่อการผลิตงานด้านสือ่
ใหม่มากยิ่งขี้น

NMC3209 การวิพากษ์สื่อสังคม
3(2-2-5)
ปรั บ ค า อธิ บ า ย รา ย วิ ช าเ พื่ อ ให้
(Social Media Criticism)
ครอบคลุ ม กระบวนการสื่ อ สารใน
หลักและวิธีการวิพากษ์ เน้นวิพากษ์โครงสร้างสถาบัน สภาพการณ์จริงให้มากยิ่งขึ้น
สื่อในสังคมไทย การดาเนินงานทั้งในแง่ผู้ผลิตและในแง่องค์กรธุรกิจ
ความรับผิดชอบต่อสังคม การนาเสนอเนื้อหาและภาพเกี่ยวกับสตรี
เด็ก คนชายขอบ จริยธรรม จรรยาบรรณ เสรีภาพ และผลกระทบ
ของสื่อสังคมที่มีต่อสังคม
NMC3212 การสื่อสารในภาวะวิกฤติ
3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาที่สอดคล้องกับลักษณะ
(Crisis Communication)
ปรากฏการณ์ของสังคมปัจจุบัน
ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะ ประเภท และผลกระทบของ
วิกฤติการณ์ทั้งด้านการสื่อสาร การเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมฯลฯ
วิสภาพการณ์การสื่อสารของสังคมในภาวะวิกฤต หลักการ แนวคิด
และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสื่ อ สารในภาวะวิ ก ฤต การบริ ห าร
ประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ คุณลักษณะของสื่อเพื่อการ
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หัวข้อ

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558
สื่อสารในภาวะวิกฤต จรรยาบรรณการสื่อสารในภาวะวิกฤต โดย
วิเคราะห์จากกรณีศึกษา

เหตุผลในการปรับปรุง

NMC4101 การปฏิบัติงานวารสารศาสตร์ออนไลน์ 3(2-2-5)
(Online Journalism Workshop)
ศึ กษา ท ฤษฎี แ ล ะ ฝึ กป ฏิ บั ติ ในก า ร ผ ลิ ต งา น บ น
สื่อคอมพิวเตอร์ออนไลน์ โดยเน้นกระบวนการผลิตครบวงจร ได้แก่
การสื่อข่าว เก็บรวบรวมข้อมูล การคัดเลือกสาร เทคนิคการถ่ายทอด
ความหมาย การเขี ย น การออกแบบและการจั ด หน้ า เว็ บ เพื่ อ
เผยแพร่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์

ได้มีการเพิ่มจานวนวิชาในเอกเลือก
ให้มีความหลากหลายและลุ่มลึกมาก
ขึ้ น และมี ก ารปรั บ ปรุ ง ค าอธิ บ าย
ร า ย วิ ช า บ า ง ร า ย วิ ช า เ พื่ อ ใ ห้
เนื้อหาวิชามีความทันสมัย สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปตามความ
เจริญก้าวหน้าของโลกยุคโลกาภิวัตน์
เพื่ อ ความลุ่ ม ลึ ก ด้ า นการเขี ย นและ
NMC4102 การผลิตรายการทางสื่อใหม่
3(2-2-5)
ปฏิ บั ติ ก า รทา งวา รสา รศา สต ร์
(New Media Production)
ออนไลน์ และเพิ่ ม วิ ช าด้ า นการ
หลักการผลิตรายการและแนวปฏิบัติ รูปแบบรายการ วิพากษ์สื่อใหม่เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนา
การออกแบบงานด้านสื่อใหม่ให้เหมาะสมกับรูปแบบรายการต่างๆ ด้ า นการวิ พ ากษ์ อั น จะน าไปสู่ ก าร
การฝึกปฏิบัติผลิตรายการเพื่อนาเสนอผ่านช่องทางสื่อใหม่ โดยใช้ รู้เท่าทันสื่อใหม่
เทคนิคด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและโปรแกรมการออกแบบ
8

วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

คงเดิม
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122

ที่
9

หัวข้อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555
นายเทพฤทธิ์ เยาว์ธานี นศ.ม. (นิเทศศาสตร์)
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน
นางวรินทรีย์ เยาว์ธานี นศ.ม. (นิเทศศาสตร์ธรุ กิจ)
ค.บ. (นาฎศิลป์)
นางสาวนพรัตน์ มุณีรตั น์ นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
ศศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
นายสงกรานต์ กาวี
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์)
คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
นางจิรัญภรณ์ สวจันทร์ขจร นศ.ม. (วรสารสนเทศ)
นศ.บ. (วิทยุโทรทัศน์)

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558
แขนงวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
นายเทพฤทธิ์ เยาว์ธานี นศ.ม. (นิเทศศาสตร์)
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน
นางวรินทรีย์ เยาว์ธานี นศ.ม. (นิเทศศาสตร์ธรุ กิจ)
ค.บ. (นาฎศิลป์)
นางสาวนพรัตน์ มุณีรตั น์ นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
ศศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
นางจิรัญภรณ์ สวจันทร์ขจร นศ.ม. (วรสารสนเทศ)
นศ.บ. (วิทยุโทรทัศน์)
นายสงกรานต์ กาวี
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์)
คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
นางสาวใจทิพย์ สอนดี* นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)

เหตุผลในการปรับปรุง
เพิ่มอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร ใน
แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 1 คน

10

Curriculum Mapping

มีและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ/สาขาวิชา

มีและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ/สาขาวิชา

มี ก ารจั ด ท าเพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นของ
รายวิชาใหม่

123
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ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
และ

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

124
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127

ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร

128

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ-นามสกุล

นายเทพฤทธิ์ เยาว์ธานี

2. ตาแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ด้านนิเทศศาสตร์)

3. ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท

นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2548

ปริญญาตรี
Certificate

ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2533
การฝึกอบรมหลักสูตร EDUCATION MANAGEMENT
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, LOS ANGELES (UCLA)
ประเทศสหรัฐอเมริกาปี ค.ศ. 1996

4. ผลงานวิจัย
เทพฤทธิ์ เยาว์ธานี. (2554). ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการในการเรียนการสอนที่ดีและส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักศึกษาในรายวิชาหลักนิเทศศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. เชียงราย.
เทพฤทธิ์ เยาว์ธานี. (2551). บทบาทหน้าที่ของรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงรายในการ
สนองตอบต่อความต้องการของชุมชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. เชียงราย.
5. รายวิชาที่รับผิดชอบในหลักสูตร
1. APR2212
การเป็นผู้ประกาศและผู้บรรยายทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
2. APR3301
สื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์
3. APR3402
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
4. APR3504
การวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
5. COM1101
หลักนิเทศศาสตร์
6. COM1107
หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
6. ประสบการณ์การทางาน
- นายกสมาคมนิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2542– 2544
- ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2543– 2544
- ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายพ.ศ. 2546– 2555
- กรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายพ.ศ. 2548–ปัจจุบัน
- กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย พ.ศ. 2553–2555
- เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ทาการสอนมาแล้วมากกว่า 20 ปี
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- ผ่านการทดสอบการเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประกาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์
กรมประชาสัมพันธ์ สานักนายกรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. 2532
- เป็นนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างปี พ.ศ. 2532– 2535
* ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
* ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
* ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงราชดาริสัมพันธ์ 3 อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
- เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และองค์กรสาธารณกุศล
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ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ-นามสกุล

นางวรินทรีย์ เยาว์ธานี

2. ตาแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ด้านนิเทศศาสตร์)

3. ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
4. ผลงานวิจัย

นศ.ม. (นิเทศศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2533
ค.บ. (นาฏศิลป์) วิทยาลัยครูสุรินทร์ พ.ศ. 2530

วรินทรีย์ เยาว์ธานี . (2554). ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษาโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. เชียงราย.
วรินทรีย์ เยาว์ธานี. (2550). โครงการภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนร่วมมือป้องกันเอดส์เชียงรายเพื่อการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร. (ผู้ร่วมวิจัย). สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย. เชียงราย.
5. รายวิชาที่รับผิดชอบในหลักสูตร
1. APR2201
การเขียนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
2. APR2202
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด
3. APR4901
โครงการพิเศษด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
4. COM1102
หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
5. COM1104
หลักการสื่อสารการตลาด
6. COM2202
บุคลิกภาพสาหรับนักนิเทศศาสตร์
6. ประสบการณ์การทางาน
- ปี พ.ศ. 2532-2533 ทางานในตาแหน่ง Media Planning บริษัท Big Advertising จากัด
กรุงเทพมหานคร
- ปี พ.ศ. 2534-2535 ทางานในตาแหน่ง Account Executive บริษัท Integrated Partner and
Communication กรุงเทพมหานคร
- ปี พ.ศ. 2535 เป็นอาจารย์ประจาภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
- ปี พ.ศ. 2536-2540 หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
- ปี พ.ศ. 2545-2547 รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
- ปี พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน เลขานุการชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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- ปี พ.ศ. 2551-2553 เป็นทีมงานกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์
เชียงราย
- เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอน
มาแล้วมากกว่า 20 ปี
- เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ
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ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ–นามสกุล

นางสาวนพรัตน์ มุณีรัตน์

2. ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

3. ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533

4. ผลงานวิจัย
นพรัตน์ มุณีรัตน์. (2541). การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนคีรีวง
อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช.
นพรัตน์ มุณีรัตน์และคณะ.(2552). โครงการวิจัยเพื่อถอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้
ยะลา. ยะลา.
5. รายวิชาที่รับผิดชอบประจาหลักสูตร
1. NMC2204
การวิเคราะห์ผู้รับสารในยุคสื่อใหม่
2.NMC2301
วารสารศาสตร์ในยุคสื่อใหม่
3. NMC3204
การจัดการธุรกิจสื่อใหม่
4. NMC3206
การรณรงค์ทางสังคมด้วยสื่อใหม่
5. NMC3501
การเขียนบทเพื่องานสื่อใหม่
6. NMC4201
สื่อใหม่กับสังคม
6. ประสบการณ์ทางาน
- ผู้จัดการโครงการให้คาแนะนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ยะลา
- ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการอ่านและการเขียนที่เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่นอุทยานการเรียนรู้ยะลา
- ผู้จัดการโครงการจัดทาเนื้อหาในเว็บไซต์และจุลสารของอุทยานการเรียนรู้(ปี 2548-2550)
- ผู้ประสานงานโครงการ Young Writer Camp ของบ.มติชนฯและSCG
- บรรณาธิการหนังสือคู่มือห้องสมุดมีชีวิตอุทยานการเรียนรู้เล่มที่ 1- 2
- บรรณาธิการหนังสือเส้นทางสู่...อุทยานการเรียนรู้ยะลา
- บรรณาธิการหนังสือชุดชวนเด็กไทยเป็นนักอ่าน
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- บรรณาธิการหนังสือ“ปั้นคนไทยเป็นพลเมืองโลก-พารณอิศรเสนาณอยุธยา”
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ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ-นามสกุล

นายสงกรานต์ กาวี

2. ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

3. ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2548
คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตาก พ.ศ. 2540

4. รายวิชาที่รับผิดชอบประจาหลักสูตร
1.APR2209การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
2. APR4401
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3. COM1103
หลักการสื่อสารสื่อใหม่
4. COM1105
หลักการถ่ายภาพ
5. COM1106
หลักการสื่อข่าว
6. NMC4902
สัมมนาการสื่อสารสื่อใหม่
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ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ-นามสกุล

นางจิรัญภรณ์ สวจันทร์ขจร

2. ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

3. ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

นศ.ม. (วารสารสนเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541
นศ.บ. (วิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2531

4. รายวิชาที่รับผิดชอบประจาหลักสูตร
1. APR3304
อินเทอร์เน็ตกับการทาเว็บไซต์เพื่องานโฆษณาและประชาสัมพันธ์
2. APR3403
การออกแบบโฆษณาและประชาสัมพันธ์ด้วยคอมพิวเตอร์
3. COM2203
กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์
4. NMC1105
หลักการอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารเครือข่าย
5. NMC2105
การออกแบบเว็บไซต์
6. NMC2106
คอมพิวเตอร์กราฟิกและการออกแบบ
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ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ-นามสกุล

นางสาวใจทิพย์ สอนดี

2. ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

3. ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

นศ.ม. (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2536

4. รายวิชาที่รับผิดชอบประจาหลักสูตร
1. APR4401
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
2. COM1103
หลักการสื่อสารสื่อใหม่
3. NMC4102
การผลิตรายการทางสื่อใหม่
4. NMC4902
สัมมนาการสื่อสารสื่อใหม่
5. ประสบการณ์การทางาน
2540 – 2543
2544 – 2545
2545 – 2547
2547 – 2556
2557 – ปัจจุบัน

วิทยากรงานเยาวชน เอดส์ เพศศึกษา และผู้จัดการสมาคมเด็กและเยาวชน
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จนท.บริหารงานประกันสุขภาพ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.)
อาจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ภาคผนวก จ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการประเมินผลการเรียน
การสาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี และการได้รับปริญญาตรีเกียรติ
นิยม พ.ศ.2554
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