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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
: Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร)
ชื่อยอ (ไทย)
: นศ.บ. (นิเทศศาสตร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
: Bachelor of Communication Arts (Communication Arts)
ชื่อยอ (อังกฤษ)
: B.Com.Arts (Communication Arts)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 135 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนใชภาษาไทย สําหรับเอกสารและตําราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีทั้งที่
เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางประเทศที่ใชภาษาไทยได
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
เมื่อสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
- เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําคณะ
ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
- ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558
- ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มี ค วามพร อ มในการเผยแพร ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร (Thai Qualifications Register :
TQR) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ภายในปการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน อาทิ ผูสื่อขาว ชางภาพ ผูเขียนบท ผูดําเนินรายการ
พิธีกร ผูจัด - ผูกํากับ - ผูผลิตรายการ ผูประสานงาน ผูจัดการกองถาย
8.2 ดานการสื่อสารการแสดง อาทิ ผูเขียนบท ผูกํากับเวที - การแสดง นักแสดง ผูออกแบบงาน
ประสานงานสื่อสารการแสดง
8.3 อื่นๆ อาทิ การประชาสัมพันธ การโฆษณา การสื่อสารองคการ งานเกี่ยวกับสิ่งพิมพ เปนตน
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9. ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง
ทางวิชาการ

นายเมธาวิน สาระยาน

อาจารย

2

นางสาวอรุณรัตน ชินวรณ

ผูชวยศาสตราจารย

3

นางจารุวรรณ อรุณฤกษ

ผูชวยศาสตราจารย

4

นางสาวจิธิวดี วิไลลอย

อาจารย

5

นายกฤษฎา สุรยิ วงค

อาจารย

6

นางสาวชนกนาถ สามนคร

อาจารย

ศศ.ม. (สื่อสารมวลชน)
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 1
กจ.ด. (การจัดการการสื่อสาร)
นศ.ม. (นิเทศศาสตรธรุ กิจ)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร)
นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ) (เกียรตินิยมอันดับ 2)
นศ.ม. (วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง)
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร)
นศ.ม. (นิเทศศาสตรธรุ กิจ)
ป.วค. (วิชาชีพครู)
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร) (เกียรตินิยมอันดับ 2)
นศ.ม. (นิเทศศาสตร)
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ) (เกียรตินิยมอันดับ 2)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
วิทยาลัยครูจันทรเกษม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ป พ.ศ.
2553
2550
2553
2535
2529
2531
2527
2548
2546
2549
2547
2545
2556
2550
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คุณวุฒิ/สาขาวิชา
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
- นโยบายการคาเสรี การขยายตัวและแขงขันสูงทางธุรกิจ
- ค ว าม ก าว ห น าท างเท ค โน โล ยี ส ารส น เท ศ (ICT : Information Communication
Technology) และกระแสโลกาภิวัฒน
- การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : Asean Economy Community)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
- นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
จากสถานการณภายนอกดังกลาว ทําใหตองมีการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตรที่มีความสอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยมีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรอยางเปนกระบวนการตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพื่อผลิต
บุคลากรที่มีศักยภาพทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชาอื่น มีดังนี้
หลักสูตรประกอบดวย รายวิชาตางๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลือกเสรี ดังตอไปนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทุกรายวิชาที่เปดสอนโดยคณะหรือสาขาวิชาอื่น
หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี ทุกรายวิชาที่เปดสอนโดยคณะหรือสาขาวิชาอื่น
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/สาขาวิชาอื่น
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประกอบดวย ประธานหลักสูตร/หัวหนาหลักสูตร และอาจารย
ประจําหลักสูตร มีหนาที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอน และบริหารและดําเนินงานดานวิชาการ
ใหเปนไปตามแผนงาน รวมทั้งการประสานงานกับคณะหรือสาขาวิชาอื่นที่ใหบริการสอน โดยมีสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบี ยนเป นหน วยงานกลางในสวนของตารางสอน เนื้อหาสาระรายวิช า
การวัดและประเมินผล เพื่อใหไดคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม และเชี่ยวชาญดานนิเทศศาสตร
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
การผลิตบั ณฑิ ตหลั กสูตรนิเทศศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร มุงพัฒ นาให ผูเรียนมี
ความรูความสามารถ และทักษะในดานนิเทศศาสตร ตลอดจนมุงเนนใหบัณฑิตเปนผูมีคุณธรรมและความ
รับผิดชอบตอสังคม ผูสําเร็จการศึกษาสามารถประยุกตใชหลักการและทฤษฏีดานนิเทศศาสตรในงานดาน
นิเทศศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนอกจากนี้ผูสําเร็จการศึกษายังสามารถศึกษาตอใน
ระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาที่เกี่ยวของได
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรูและทักษะดานนิเทศศาสตรและสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานได
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถคิดวิเคราะหแกปญหาอยางเปนระบบและสามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดอยางสรางสรรค
3) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานดานนิเทศศาสตรและ
การสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ
ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร - ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
สม่ําเสมอ
ใหมีมาตรฐานไมต่ํากวาเกณฑที่ - พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
สกอ. กําหนด
มาตรฐานระดับชาติ
ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
ใหส อดคลองกับความตองการ
ของผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต
และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

- สํารวจความคาดหวังและความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร
- สํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอการบริหาร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร
- เอกสารหลักสูตรที่ผานการ
ปรับปรุง
- รายงานความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตอยูในระดับไมต่ํากวา
ระดับดี
- รายงานความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอการบริหาร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร ที่อยูใน
ระดับไมต่ํากวาระดับดี
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ
พัฒนาบุคลากรดานการเรียน - สงเสริมและสนับสนุนอาจารยให
การสอน วิจัยและบริการ
มีประสบการณดานวิชาการที่
วิชาการ ใหสอดคลองกับการ ทันสมัยเพื่อใหนําความรูมา
นําไปปฏิบัติงานจริง
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
- พัฒนาอาจารยใหมีความรูและ
ทักษะในการจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ตลอดจนเทคนิค
วิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูใหสอดคลองกับผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติในระดับ
ปริญญาตรี
พัฒนาสถานที่และอุปกรณการ - จั ด หาสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู
เรียนการสอน ใหมีความ
ใหกับนักศึกษาและอาจารย
ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- อาจารยไดรับการพัฒนาความรู
และประสบการณดานวิชาการที่
สอนไมนอยกวารอยละ 60
- รายงานผลการประเมินการ
สอนของอาจารยอยูในระดับดี ไม
นอยกวารอยละ 60

- รายงานผลความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารยที่มีตอการ
จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยมี
ระดับความพึงพอใจไมต่ํากวา
ระดับดี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยจัดรายวิชาภาคทฤษฎี ภาคปฏิบั ติและการฝกประสบการณ
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา เรียนวันจันทรถึงวันศุกร เต็มเวลา สวนขอกําหนดตางๆใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 (หมวด 3) (ภาคผนวก ช)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัด การเรียนการสอนภาคฤดูรอน ทั้ งนี้ ขึ้น อยูกับ การพิ จารณาของคณะกรรมการประจํ า
หลั กสู ต ร และเป น ไปตามข อบั งคั บ ว าดว ยการจัดการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีของมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช)
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาตน เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
2) การสําเร็จการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 5) (ภาคผนวก ช)
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชา
เปนไปตามขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 4) (ภาคผนวก ช)
2.1.3 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช)
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1) สํ าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) หรื อ
เทียบเทา หรือ
2) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการ
และ ก.พ. ใหการรับรองโดยสามารถยกเวนการเรียนรายวิชา หรือ
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3) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ และ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ใหการรับรอง
4) ผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีกําหนดและ/หรือเปนไปตาม
ขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 2)
(ภาคผนวก ช)
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ป ญ หาการปรับ ตั ว ในการใช ชี วิต /การเรีย นระดั บ อุด มศึกษาที่ นั กศึ กษามี อิส รเสรีม ากขึ้ น มี
กิจกรรมตางๆ ที่ตองทํามากขึ้น นักศึกษาตองรับผิดชอบตนเองและบริหารเวลาอยางเหมาะสม
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
การจัดปฐมนิเทศ การพบอาจารยที่ปรึกษา สโมสรนักศึกษาและรุนพี่
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ชั้นปที่
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวมจํานวนนักศึกษา
จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
ป 2560 ป 2561 ป 2562
80
80
80
80
80
80
80
80
80
160
240
320
80

ป 2559
80
80
-

ป 2563
80
80
80
80
320
80

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

ป 2559

ป 2560

ปงบประมาณ
ป 2561
ป 2562

ป 2563

คาบํารุงการศึกษาและ
คาลงทะเบียน
2,080,000 4,160,000 6,240,000 8,320,000 8,320,000
(เหมาจาย)
เงินงบประมาณจากรัฐบาล
34,400
68,800 103,200
137,600
137,600
เงินงบประมาณจากรัฐบาล 2,616,000 2,877,600 3,165,400 3,481,900 3,830,000
งบบุคลากร เงินเดือน คาจาง
รวมรายรับ
4,730,400 7,106,400 9,508,600 11,939,500 12,287,600
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
รายการ

ป 2559

ปงบประมาณ
ป 2560 ป 2561 ป 2562

ป 2563

ก. งบดําเนินการ
เงินเดือน
2,616,000 2,877,600 3,165,400 3,481,900 3,830,000
คาตอบแทน
100,000 150,000 200,000 250,000 250,000
คาใชสอย
200,000 250,000 300,000 350,000 350,000
คาวัสดุ
300,000 350,000 400,000 450,000 450,000
เงินอุดหนุน
34,400
68,800 103,200 137,600 137,600
รายจายอื่นๆ
รวม (ก)
3,250,400 3,696,400 4,168,600 4,669,500 5,017,600
ข. งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ
300,000 600,000 900,000 1,200,000 1,200,000
คาที่ดิน
คาสิ่งกอสราง
รวม (ข)
300,000 600,000 900,000 1,200,000 1,200,000
รวม (ก) + (ข)
3,550,400 4,269,400 5,068,600 5,869,500 6,217,600
จํานวนนักศึกษา
80
160
240
320
320
คาใชจายตอหัวที่ใชในการผลิต
(คาใชจายเฉลี่ยตอหัวนักศึกษา จํานวน 22,300 /คน/ป)
นักศึกษาตามหลักสูตรนี้
2.7 ระบบการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลอินเทอรเน็ต
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
เปนไปตามขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2553 (หมวด 8) (ภาคผนวก ช)
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 135 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
96 หนวยกิต
1) กลุมวิชาบังคับสาขา
48 หนวยกิต
2) กลุมวิชาบังคับแขนง
30 หนวยกิต
3) กลุมวิชาเลือกทั่วไป
ไมนอยกวา
18 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
9 หนวยกิต
รวม
ไมนอยกวา
135 หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
1540201
1540202
1540203
1540204
1550101
1550102

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
Thai for Specific Purposes
ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห
Thai for Critical Thinking
ภาษาไทยสําหรับครู
Thai for Teachers
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
English for Study Skills

30 หนวยกิต
ไมนอยกวา

12 หนวยกิต

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1550103

ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
English for Careers
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Foundation English
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
English for Business Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน
English for ASEAN Cultural Communication
ภาษาอังกฤษสําหรับครู
English for Teachers
ภาษาพมาเบื้องตน
Basic Burmese
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร
Burmese for Communication
ภาษาจีนเบื้องตน
Basic Chinese
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาฮินดีเบื้องตน
Basic Hindi
ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร
Hindi for Communication
ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
Basic Japanese
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
ภาษาเขมรเบื้องตน
Basic Khmer
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
Khmer for Communication
ภาษาเกาหลีเบื้องตน
Basic Korean
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication

1550104
1550105
1550106
1550107
1560101
1560102
1570101
1570102
1580101
1580102
1590101
1590102
1610101
1610102
1620101
1620102

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
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)
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)
3 (3–0–6)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)

1630101

ภาษามลายูเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Malay
1630102 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Malay for Communication
1640101 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Vietnamese
1640102 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Vietnamese for Communication
หมายเหตุ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สายครู) เพื่อใหตรงตามมาตรฐานความรูของคุรุ
สภา จึงบังคับใหเรียนวิชาตอไปนี้
1540204 ภาษาไทยสําหรับครู
3 (3–0–6)
Thai for Teachers
1550107 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3 (3–0–6)
English for Teachers
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1050101

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามสวนบุคคล
Life Skills for Personal Growth
จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
Psychology of Peace and Reconciliation
จิตวิทยาการสื่อสาร
Psychology of Communication
จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ
Information Literacy Skills
ทักษะการคิดเชิงระบบ
Systemic Thinking Skill
การคิดเชิงสรางสรรค
Creative Thinking
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป
Aesthetics of Visual Arts
ชางเมืองเพชร
Phetchaburi Artisan

1050102
1050103
1050213
1510101
1520101
1520102
1520103
2010101
2010102

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
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)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
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รหัสวิชา
2050101
2060101

รหัสวิชา
2500100
2500101
2500102
2500103
2500104
2500105
2500106
2500107
2500108
2500109
2500110
2560111
2560101
3560101
3560102

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
สุนทรียภาพทางนาฏศิลป
3 (3–0–6)
Aesthetics of Drama
สุนทรียภาพทางดนตรี
3 (3–0–6)
Aesthetics of Music
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3–0–6)
The Way of Life Sufficiency Economy
การเมืองและการปกครองไทย
3 (3–0–6)
Politics and Thai Government
วิถีไทย
3 (3–0–6)
Thai Living
ความเปนพลเมือง
3 (3–0–6)
The Citizenship
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3 (3–0–6)
Human and Environment
เพชรบุรีศึกษา
3 (3–0–6)
Phetchaburi Study
อาเซียนศึกษา
3 (3–0–6)
ASEAN Study
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3 (3–0–6)
Following the Royal Foot Steps of His Majesty the King
ความรับผิดชอบตอตนเอง
3 (3–0–6)
Self-Responsibility
สังคมนาอยู
3 (3–0–6)
Society Betterment
อัตลักษณไทย
3 (3–0–6)
Thai Identity
การตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
3 (3–0–6)
Anti-corruption
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Laws in Daily Life
การเปนผูประกอบการเบื้องตน
3 (3–0–6)
Entrepreneurship for the Beginner
ทักษะความเปนผูนําและการทํางานเปนทีม
3 (3–0–6)
Leadership and Teamwork

14

รหัสวิชา
3560503
3560504
3600101

รหัสวิชา
4010701
4010702
4010703
4010704
4020101
4020102
4030001
4030002
4030003
4040101
4040102
4070301
4070302
4080101

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Economics in Daily Life
การบริหารการเงินสวนบุคคล
3 (3–0–6)
Personal Financial Management
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3 (3–0–6)
Introduction of E-Commerce
4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 (3–0–6)
Our World, Science and Technology
วิทยาศาสตรกับชีวิต
3 (3–0–6)
Science and Life
สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3–0–6)
Environment and Sustainable Development
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3 (3–0–6)
Natural Disasters
เคมีในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Chemistry in Daily Life
เคมีและภูมิปญญาไทย
3 (3–0–6)
Chemistry and Thai Wisdom
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ
3 (3–0–6)
Conservation Biology
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3 (3–0–6)
Plants for Life
เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Biotechnology in Daily Life
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Mathematics in Daily Life
การคิดและการตัดสินใจ
3 (3–0–6)
Thinking and Decision Making
การสรางเสริมสุขภาวะ
2 (1–2–3)
Health Promotion
สุขภาพครอบครัว
2 (1–2–3)
Family Health
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2 (1–2–3)
Sports for Health Development
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รหัสวิชา
4080102
4080103
4080104
4080105
4090101
4100904
4120101
5000101
5040606
5060609
5070311
5070613
5070614
5070615
5540602
5540603
5570103
5580704

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
นันทนาการเพื่อชีวิต
2 (1–2–3)
Recreation for Life
รูปรางและการควบคุมน้ําหนัก
2 (1–2–3)
Figure and Weight Control
วิทยาศาสตรการกีฬา
2 (1–2–3)
Sports Science
ทักษะการวายน้ํา
2 (1–2–3)
Swimming Skill
อาหารนานาชาติเบื้องตน
3 (2–2–5)
Introduction of International Cookery
การแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Thai Traditional Medicine in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (2–2–5)
Information Technology and Communication
เกษตรในชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Agriculture in Daily Life
การเลี้ยงสัตวเพื่อการนันทนาการ
3 (2–2–5)
Pet Care for Recreation
ทรัพยากรทางน้ําและการอนุรักษ
3 (2–2–5)
Aquatic Resources and Conservation
การถนอมอาหารในชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Food Preservation in Routine Life
ขนมอบเบื้องตนเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Introduction of Bakery for Business
อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (3–0–6)
Food for Health
เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Beverage for Business
พลังงานทดแทน
3 (3–0–6)
Renewable Energy
การประหยัดพลังงาน
3 (3–0–6)
Energy Saving
ไฟฟาสําหรับชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Electrical Technology for Daily Life
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
3 (2–2–5)
Intelligent Technology
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รหัสวิชา
5590101
5800101
7130401
7130402
7130403
8010801
8010802
8010804
8010805

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
การขับขี่ปลอดภัย
3 (2–2–5)
Safety Driving
เทคโนโลยีทองถิ่น
3 (3–0–6)
Technology in Locality
การใชซอฟตแวรจัดทําเอกสารงานคํานวณ
3 (2–2–5)
Spreadsheet Software Application
การใชเทคโนโลยีเพื่อนําเสนองาน
3 (2–2–5)
Technology for Presentations
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู
3 (2–2–5)
Information Technology for Teachers
การชวยฟนคืนชีพ
2 (1–2–3)
Resuscitation
การจัดการดูแลผูประสบภัยพิบัติ
2 (1–2–3)
Care for Disaster Victims
ชีวิตและสุขภาพ
2 (1–2–3)
Life and Health
หลักประกันสุขภาพแหงชาติของคนไทย
2 (1–2–3)
National Health Security of Thai People

หมายเหตุ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สายครู) เพื่อใหตรงตามมาตรฐานความรูของคุรุ
สภา จึงใหเรียนวิชาตอไปนี้
7130403 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู
3 (2–2–5)
Information Technology for Teachers
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
1) กลุมวิชาบังคับสาขา

96 หนวยกิต
48 หนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
3011101 หลักนิเทศศาสตร
3(3-0-6)
Principles of Communication Arts
3011102 หลักการสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Principles of Mass Communication
3011103 การถายภาพเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Photography
3012101 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Laws and Ethics of Mass Communication
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รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
3012201 ศิลปะการพูดและการนําเสนองาน
3(2-2-5)
Arts of Speaking and Presentation
3012202 การเขียนสรางสรรค
3(2-2-5)
Creative Writing
3012301 กราฟกสําหรับนิเทศศาสตร
3(2-2-5)
Graphics for Communication Arts
3013201 ภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร
3(3-0-6)
English for Communication Arts
3013601 สารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร
3(3-0-6)
Information for Communication Arts
3(3-0-6)
3013702 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
Development Communication
3013703

การสื่อสารการตลาดบูรณาการ
Integrated Marketing Communication

3013705

สื่อใหม
3(3-0-6)
New Media
การวิจยั นิเทศศาสตร
3(2-2-5)
Communication Arts Research
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร2(0-4-5)
Preparation for Professional Experience and Preparation
Co-operative Education in Communication Arts
การฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร
6(640)
หรือ
Field Experience in Communication Arts
สหกิจศึกษา
6(640)
Co-operative Education
โครงการพิเศษทางนิเทศศาสตร
1(0-3-6)
Special Project in Communication Arts

3013901
3014801
3014802
3014803
3014901

3(3-0-6)
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2) กลุมวิชาบังคับแขนง ใหเลือกเรียนเพียงแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่ง 30 หนวยกิต
(1) แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
3042201 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
Script Writing for Radio and Television
3042202 การสื่อขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
News Reporting for Radio and Television
3(3-0-6)
3042203 ศิลปะการเลาเรื่องในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Narrative Arts for Radio and Television
3(2-2-5)
3042204 การเปนผูประกาศและดําเนินรายการ
Announcing and Host in Radio and Television
3(2-2-5)
3042301 การออกแบบฉากและแสงในรายการวิทยุโทรทัศน
Television Set and Lighting Design
3(2-2-5)
3043401 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
Radio Production
3(2-2-5)
3043402 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน
Television Production
3043601 เทคนิคการสรางสรรคงานในสื่อดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Creative Technique for Digital Media
3044901 สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(3-0-6)
Radio and Television Seminar
3044902 การวิพากษรายการในสื่อมวลชน
3(3-0-6)
Criticism in Mass Media
(2) แขนงวิชาการสื่อสารการแสดง
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)

3052101 ความรูเบื้องตนการสื่อสารการแสดง
Introduction to Performing Arts Communication
3052102 การสรางสรรคงานแสดง
Creativity for Performing Arts Communication
3052201 การเขียนบทเพื่อการแสดง
Script Writing for Performing Arts Communication

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
3052301 การสรางฉากและการจัดแสง
3(2-2-5)
Scenery and Lighting Techniques
3052601 เทคโนโลยีเพื่องานสื่อสารการแสดง
3(2-2-5)
Technology for Performing Arts Communication
3053301 การออกแบบเพื่อการสื่อสารการแสดง
3(2-2-5)
Production Design Concept and Visualization
3053401 การแสดงและการกํากับการแสดง
3(2-2-5)
Acting and Directing
3054501 การจัดการงานสื่อสารการแสดง
3(3-0-6)
Performing Arts Communication Management
3054901 สัมมนางานสื่อสารการแสดง
3(3-0-6)
Performing Arts Communication Seminar
3054902 การวิจารณงานสื่อสารการแสดง
3(3-0-6)
Performing Arts Criticism
3) กลุมวิชาเลือกทั่วไป เลือกเรียนไมนอยกวา
เลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้และตองไมซ้ํากับวิชาบังคับแขนง
ที่นักศึกษาเรียน ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

18 หนวยกิต

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ –ศึกษาดวยตนเอง)

3012102 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
Intercultural Communication
3012701 การถายภาพสําหรับงานนิเทศศาสตร
Photography for Communication Arts
3013202 การแปลภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร
English Translation for Communication Arts
3013203 การพูดภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร
English Speaking for Communication Arts
3013701 การสื่อสารโนมนาวใจ
Persuasive Communication
3013704 การจัดนิทรรศการ
Exhibition
3013706 การวิเคราะหสถานการณปจจุบันเพื่อการสื่อสาร
Current Affairs Analysis for Communication
3022201 การสื่อขาวและการเขียนขาว
News Reporting and Writing

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

ชื่อวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)

3023401 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ
Printed Media
3032101 การประชาสัมพันธองคการรัฐ
Government Public Relations
3032102 การโฆษณา
Advertising
3032201 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
Writing for Public Relations
3032701 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานประชาสัมพันธ
Development of Personality for Public Relations
3033401 สื่อประชาสัมพันธ
Public Relations Media
3042203 ศิลปะการเลาเรื่องในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Narrative Arts for Radio and Television
3042204 การเปนผูประกาศและดําเนินรายการ
Announcing and Host in Radio and Television
3052102 การสรางสรรคงานแสดง
Creativity for Performing Arts Communication
3053401 การแสดงและการกํากับการแสดง
Acting and Directing

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

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ใหเลือกเรียนไมนอยกวา
9 หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่มหาวิทยาลัยประกาศใหสามารถเลือกเปนรายวิชา
เลือกเสรีได
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3.1.3 แผนการศึกษา
แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา
……………
……………
……………
……………
3011101
3011103

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักนิเทศศาสตร
การถายภาพเบื้องตน
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
2
2
5
18
17
2
35
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 19

ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา
……………
................
……………
................
3011102
3012301

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักการสือ่ สารมวลชน
กราฟกสําหรับนิเทศศาสตร
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
2
2
5
18
17
2
35

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 19
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รหัสวิชา
……………
……………
3012101
3012201
3012202
3042201

ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
0
6
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
0
6
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3
3
0
6
ศิลปะการพูดและการนําเสนองาน
3
2
2
5
การเขียนสรางสรรค
3
2
2
5
การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน
3
2
2
5
รวม
18
15
4
33
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 19

ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3042202 การสื่อขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน
3042203 ศิลปะการเลาเรื่องในงานวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน
3042204 การเปนผูประกาศและผูดําเนินรายการ
3042301 การออกแบบฉากและแสงในรายการวิทยุ
โทรทัศน
................ เลือกทั่วไป (1)
............... เลือกทั่วไป (2)
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
3

2

2

5

3
3

3
2

0
2

6
5

3
3
3
18

2
3
3
15

2
0
0
6

5
6
6
33

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 21
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รหัสวิชา
3013702
3013703
3013705
3043601
3043401
……………
……………

ชั้นปที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
3
3
0
6
การสื่อสารการตลาดบูรณาการ
3
3
0
6
สื่อใหม
3
3
0
6
เทคนิคการสรางสรรคงานในสื่อดิจิทัล
3
2
2
5
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
3
2
2
5
เลือกทั่วไป (3)
3
3
0
6
เลือกทั่วไป (4)
3
3
0
6
รวม
21
19
4
40
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 23

ชั้นปที่ 3
รหัสวิชา
3013601
3013901
3013201
3043402
...............
...............

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
สารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร
การวิจัยนิเทศศาสตร
ภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน
เลือกทั่วไป (5)
เลือกทั่วไป (6)
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
3
3
0
6
3
2
2
5
3
3
0
6
2
2
5
3
3
0
6
3
3
3
0
6
18
16
4
34

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 20
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ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3014901 โครงการพิเศษทางนิเทศศาสตร
3044901 สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3014801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและ
เตรียมฝกสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร
3044902 การวิพากษรายการในสื่อมวลชน
…………… เลือกเสรี (1)
…………… เลือกเสรี (2)
…………… เลือกเสรี (3)
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
1
0
3
6
3
3
0
6
2
3
3
3
3
18

0
3
3
3
3
15

4
0
0
0
0
7

5
6
6
6
6
41

ปฏิบัติ

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 22

รหัสวิชา

ชั้นปที่ 4

ชื่อวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2

3014802 การฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร
หรือ
3014803 สหกิจศึกษา
รวม
* รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 135 หนวยกิต

หนวยกิต ทฤษฎี
6

0

640

ศึกษา
ดวยตนเอง
0

6
6

0
0

640
640

0
0
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แขนงวิชาการสื่อสารการแสดง
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
……………
……………
……………
……………
3011101
3011103

ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักนิเทศศาสตร
การถายภาพเบื้องตน
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
2
2
5
18
17
2
35
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 19

ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา
……………
...............
……………
..............
3011102
3012301

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักการสือ่ สารมวลชน
กราฟกสําหรับนิเทศศาสตร
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
2
2
5
18
17
2
35

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 19
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รหัสวิชา
……………
................
3012101
3012201
3012202
3052101

ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
0
6
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
0
6
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3
3
0
6
ศิลปะการพูดและการนําเสนองาน
3
2
2
5
การเขียนสรางสรรค
3
2
2
5
ความรูเบื้องตนการสื่อสารการแสดง
3
3
0
6
รวม

18

17

4

34

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 21

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา
3052102
3052201
3052601
3042301
................
................

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
การสรางสรรคงานแสดง
การเขียนบทเพื่อการแสดง
เทคโนโลยีเพื่องานสื่อสารการแสดง
การสรางฉากและการจัดแสง
เลือกทั่วไป (1)
เลือกทั่วไป (2)
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
3
3
0
6
3
2
2
5
3
2
2
5
3
2
2
5
3
3
0
6
3
3
0
6
18
15
6
33

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 21
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รหัสวิชา
3013702
3013703
3013705
3053301
3053401
……………
……………

ชั้นปที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
3
3
0
6
การสื่อสารการตลาดบูรณาการ
3
3
0
6
สื่อใหม
3
3
0
6
การออกแบบเพื่อการสื่อสารการแสดง
3
2
2
5
การแสดงและกํากับการแสดง
3
2
2
5
เลือกทั่วไป (3)
3
3
0
6
เลือกทั่วไป (4)
3
3
0
6
รวม
21
19
4
40
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 23

ชั้นปที่ 3
รหัสวิชา
3013601
3013201
3013902
3054902
...............
...............

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
สารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร
ภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร
การวิจัยนิเทศศาสตร
การวิจารณงานสื่อสารการแสดง
เลือกทั่วไป (5)
เลือกทั่วไป (6
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
3
2
2
5
3
0
6
3
3
0
6
3
3
3
0
6
18
17
2
35

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 19
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ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3014901 โครงการพิเศษทางนิเทศศาสตร
3054901 สัมมนางานสือ่ สารการแสดง
3014801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและ
เตรียมฝกสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร
3054501 การจัดการงานสื่อสารการแสดง
…………… เลือกเสรี (1)
…………… เลือกเสรี (2)
…………… เลือกเสรี (3)
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
1
0
3
6
3
3
0
6
2
3
3
3
3
18

0
3
3
3
3
15

4
0
0
0
0
7

5
6
6
6
6
41

ปฏิบัติ

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 22

รหัสวิชา

ชั้นปที่ 4

ชื่อวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2

3014802 การฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร
หรือ
3014803 สหกิจศึกษา
รวม
* รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 135 หนวยกิต

หนวยกิต ทฤษฎี
6

0

640

ศึกษา
ดวยตนเอง
0

6
6

0
0

640
640

0
0
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3.2 ชื่อ ตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ภาระงานสอน ชม./ปการศึกษา
2559 2560 2561 2562
30
30
30
30

1

อาจารยเมธาวิน สาระยาน

ศศ.ม. (สื่อสารมวลชน)
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร) (เกียรตินิยมอันดับ 1)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ป พ.ศ.
ที่จบ
2553
2550

2

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณรัตน
ชินวรณ

กจ.ด. (การจัดการการสื่อสาร)
นศ.ม. (นิเทศศาสตรธรุ กิจ)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
วิทยาลัยครูจันทรเกษม

2553
2535
2529

30

30

30

30

30

3

ผูชวยศาสตราจารยจารุวรรณ
อรุณฤกษ

นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2531

30

30

30

30

30

นศ.บ. (การประชาสัมพันธ) (เกียรตินิยมอันดับ 2)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2527

4

อาจารยจิธิวดี วิไลลอย

นศ.ม. (วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง)
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

2548
2546

30

30

30

30

30

5

อาจารยกฤษฎา สุริยวงค

นศ.ม. (นิเทศศาสตรธรุ กิจ)
ป.วค. (วิชาชีพครู)
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร) (เกียรตินิยมอันดับ 2)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

2549
2547
2545

30

30

30

30

30

6

อาจารยชนกนาถ สามนคร

นศ.ม. (นิเทศศาสตร)
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ) (เกียรตินิยมอันดับ 2)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2556
2550

30

30

30

30

30

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา
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หมายเหตุ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร (ภาคผนวก ง)

2563
30

30

3.2.2 อาจารยประจํา
ภาระงานสอน ชม./ปการศึกษา
2559 2560 2561 2562
30
30
30
30

1

อาจารยเมธาวิน สาระยาน

ศศ.ม. (สื่อสารมวลชน)
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร) (เกียรตินิยมอันดับ 1)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ป พ.ศ.
ที่จบ
2553
2550

2

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณรัตน
ชินวรณ

กจ.ด. (การจัดการการสื่อสาร)
นศ.ม. (นิเทศศาสตรธรุ กิจ)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
วิทยาลัยครูจันทรเกษม

2553
2535
2529

30

30

30

30

30

3

ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสภาพร
กล่ําสกุล

2555
2547
2537
2531

30

30

30

30

ผูชวยศาสตราจารยจารุวรรณ
อรุณฤกษ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

30

4

ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)
นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร) (เกียรตินิยมอันดับ 1)
นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)

30

30

30

30

30

นศ.บ. (การประชาสัมพันธ) (เกียรตินิยมอันดับ 2)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2527

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

2563
30

30

5

อาจารยจิธิวดี วิไลลอย

นศ.ม. (วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง)
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

2548
2546

30

30

30

30

30

6

อาจารยกฤษฎา สุริยวงค

นศ.ม. (นิเทศศาสตรธรุ กิจ)
ป.วค. (วิชาชีพครู)
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร) (เกียรตินิยมอันดับ 2)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

2549
2547
2545

30

30

30

30

30

7

อาจารยชนกนาถ สามนคร

นศ.ม. (นิเทศศาสตร)
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ) (เกียรตินิยมอันดับ 2)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2556
2550

30

30

30

30

30
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณ
ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความจําเปน
ในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
2) บูรณาการความรูที่เรียนมาในการแกปญหาทํางานไดอยางเหมาะสม
3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานประกอบการได
5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
6) มีทักษะการสื่อสารดานการพูด เขียน คิดวิเคราะหประมวลผล
4.2 ช ว งเวลา ภาคการศึ ก ษาที่ 2 ของชั้ น ป ที่ 4 สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ลื อ กวิ ช าสหกิ จ ศึ ก ษาหรื อ
ฝกประสบการณวิชาชีพ
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
สหกิจศึกษาจัดเต็มเวลา 640 ชั่วโมง
ฝกประสบการณวิชาชีพ ฝกปฏิบัติอยางนอย 640 ชั่วโมง
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาทําโครงงานหรืองานวิจัยในประเด็นปญหาที่นักศึกษาสนใจทางดาน
นิเทศศาสตร สามารถนําความรูที่ไดศึกษามาประยุกตใชในการทําโครงงานหรืองานวิจัย โดยใชวิธีการ
ทางนิเทศศาสตรภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาและสามารถทําสําเร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด
5.2 ผลการเรียนรู
นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการทําโครงงานหรืองานวิจัย สามารถทําวิจัยเบื้องตน
เพื่อใชในการแกปญหาทางนิเทศศาสตรได
5.3 ชวงเวลา ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต 1(0-3-6)
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงการพิเศษแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
5.5.2 มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา
5.5.3 อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอและกระบวนการศึกษาคนควา
5.5.4 มีตัวอยางโครงการพิเศษใหศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากการรายงานความกาวหนาในการทําโครงการพิเศษ สมุดบันทึกการใหคําปรึกษา
จากอาจารยที่ปรึกษาและประเมินผลจากผลสําเร็จของโครงการพิเศษ โดยโครงการพิเศษดังกลาวมี
การจัดสอบการนําเสนอที่มีกรรมการสอบหรืออาจารยที่ปรึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค
1. คุณธรรม จริยธรรม
1) การยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) ความใฝรู
2. ความรู
1) ความรูความเขาใจและพัฒนาความรูดาน
การสื่อสาร สามารถบูรณาการกับศาสตร
อื่นๆ ที่เกี่ยวของได
2) ความสามารถในการนําความรูไป
ประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพ
การศึกษาตอและการดํารงชีวิต
3. ทักษะทางปญญา
1) การคิดวิเคราะหสังเคราะหอยางมี
วิจารณญาณและเปนระบบ
2) ความสามารถในการแกปญหาอยาง
เหมาะสม/สรางสรรค
4. ความสัมพันธระหวางบุคคล
1) ความมีมนุษยสัมพันธ อยูรวมและทํางาน
รวมกับผูอื่นไดดี ใหความรวมมือในการ
ทํางานในบทบาทของผูนําหรือผูรวมงานที่ดี
2) ความรับผิดชอบตอตนเอง ตองานและ
สังคม
5. ทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ทักษะในการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
การสื่อสาร สามารถนําเสนอและสื่อสาร
อยางไดผล
2) ทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การคนหาขอมูล เก็บรวบรวมขอมูล
ประมวลผล แปลความหมาย และการ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศเพื่อสรางสรรคงาน
ดานนิเทศศาสตร

กลยุทธหรือกิจกรรม
1.1 แทรกในการบรรยาย
1.2 การมอบหมายงาน/กิจกรรม
2.1 วิธีการสอนทีห่ ลากหลาย เนนใหผูเรียนมีสวนรวม
2.2 การเรียนรูจากสถานการณจริง เชน การศึกษาดูงาน
การอบรมโดยผูเชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ
การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.3 การเรียนรูดวยตนเอง เชน การศึกษาคนควา
การแลกเปลี่ยนเรียนรู การฝกปฏิบัติ
3.1 การศึกษาดวยตนเอง
3.2 การใชกรณีศึกษา
3.3 การปฏิบัติงานผานสถานการณจําลอง/สถานการณ
จริง
4.1 การมอบหมายงาน/กิจกรรม
4.2 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน การจัดกีฬา
การศึกษาดูงาน การประกวด

5.1 การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลอง/สถานการณจริง
5.2 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน กิจกรรมชมรม
ถายภาพ กิจกรรมฝกอบรม (ผูประกาศภาษาตางประเทศ
การใชเครื่องมือสื่อสาร การออกแบบสื่อ การผลิตรายการ)
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การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
(TQF : HEd.) ของ 5 ทักษะ มีดังนี้
1. ทักษะคุณธรรม และจริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณคา รูและเขาใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญตอการดํารงตนและ
การปฏิบัติงาน มีการนําหลักคุณธรรมมาใชในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน
2) มีวินัย ตรงตอเวลา เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
4) มีศิลธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ใหมีการรักษาศีล มีการฝกสมาธิ และมีการ
ฝกฝนทักษะทางปญญา
2) ใหความสําคัญในวินัย การตรงตอเวลา การสงงานภายในเวลาที่กําหนด
3) เปดโอกาสใหนักศึกษามีกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา
กรุณาและความเสียสละ
4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตยตอตนเองและสังคม
5) จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
6) เน น เรื่องการแต งกายและการปฏิ บัติ ตนที่ เหมาะสม ถู กตองตามระเบีย บ ขอบั งคั บ
ของมหาวิทยาลัย
7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับขององคกรและสังคม
8) ผูสอนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) การใหคะแนนการเขาชั้นเรียน การตรงตอเวลานัดหมาย และการสงงานตรงเวลา
2) พิจารณาจากผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมตาง ๆ
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ อยางตอเนื่อง
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
6) ประเมินจากการแตงกาย
7) ความซื่อสัตยทางวิชาการ เชน ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน ไมดัดแปลง
ขอคนพบ
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2. ทักษะทางความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่
เปนพื้นฐานชีวิต
2) มีความรอบรู ติดตามความกาวหนาทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา และนํามาประยุกตใช
เพื่อแกไขปญหาตาง ๆ
3) สามารถบูรณาการความรูในวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4) รูเทาทันสถานการณความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนดานความรู
1) ใชการสอนหลายรูปแบบ โดยเนนหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อใหเกิดองคความรู
2) มอบหมายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองเพิ่มเติม และการนําเสนอผลการศึกษา
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนทักษะการฟง การพูด
การอาน และการเขียน
4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรูในวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตร
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
5) การสอนแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning) ฝกการแกปญหาจาก
สถานการณจริง
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนดานความรู
1) ประเมินจากแบบทดสอบดานทฤษฎี สําหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) การทดสอบยอย ตลอดภาคการศึกษา
3) ประเมินจากงาน รายงานที่มอบหมาย
4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ไดอยางถูกตอง
5) ประเมินจากการแกปญหาจากสถานการณจริง
6) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาดวยวิธีการวัดแบบตาง ๆ ตาม
เกณฑที่กําหนดของแตละรายวิชา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดอยางสรางสรรค และคิดอยางเปนระบบ
2) สามารถสืบคน วิเคราะห ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพื่อใชแกปญหาอยาง
สรางสรรค
3) สามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองใหมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
4) สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และสรางนวัตกรรมที่เหมาะสมใน
การแกปญหา
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สงเสริมการเรียนรูโดยการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการฝกปฏิบัติจริง
2) การสอนที่เนนทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานที่
สงเสริมการคิด วิเคราะห และสังเคราะห
3) การศึกษาคนควาจากสื่อที่หลากหลาย จากสถานที่จริง และสรุป วิเคราะห สังเคราะห
ทํารายงาน
4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ
โดยใชหลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร
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3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากแบบทดสอบดานทฤษฎี สําหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) ประเมิ น จากการรายงานผลการดํ า เนิ น งานและการแก ป ญ หาที่ เกิ ด จากการฝ ก
ปฏิบัติจริง
3) ประเมินจากผลงานที่ไดจากการศึกษาคนควาและการรายงาน
4) ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายใหศึกษาคนควา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น
2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกไขปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ ของกลุม ทั้งในบทบาทผูนําหรือผูรวมทีมงาน
3) มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณตางๆ
4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความ
รับผิดชอบ
5) มีทักษะในการสรางเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแยงในกลุมหรือองคกรอยาง
เหมาะสม
6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องคกรและสังคมอยางตอเนื่อง
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) สงเสริมการทํางานกลุมโดยใหหมุนเวียนการเปนผูนํา และการเปนสมาชิกกลุม
2) ใหคําแนะนําในการเขารวมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสงเสริม
ทักษะการอยูในสังคม
3) ใหความสําคัญในการแบงหนาที่ความรับผิดชอบและการใหความรวมมือ
4) ปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับในงานกลุม
5) ส งเสริ ม ให นั ก ศึ ก ษากล า แสดงออกและเสนอความคิ ด เห็ น ภายในกรอบแห งสิ ท ธิ
เสรีภาพของตนเองและผูอื่น
6) ใชวิธีการสอนแบบเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝกการยอมรับความ
คิดเห็นของผูอื่นดวยเหตุผล
7) สงเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินจากการรายงานหนาชั้นเรียน โดยอาจารยและนักศึกษา
2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณเปนผูนําและผูตามที่ดี
3) พิจารณาจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทํางานรวมกับผูอื่น
5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝกภาคสนาม
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับ
โอกาส และวาระ
2) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลขาวสารได
อยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใชความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะหขอมูลนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน
ไดอยางเหมาะสม
4) สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลกปจจุบัน
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สอนโดยการกําหนดปญหาเปนฐาน เพื่อสงเสริมใหมีการวิเคราะหขอมูลในการตัดสินใจ
แกปญหา
2) มอบหมายงานค น คว าองค ค วามรู จ ากแหล ง ข อ มู ล ต า งๆ โดยใช ค อมพิ ว เตอร แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงานที่ไดรับมอบหมาย
3) การใชสื่อสังคมออนไลนเปนสื่อการสอน
4) การจัดการเรียนรูแบบประสบการณ (Experiential Learning) ให ผูเรียนประยุกต ใช
ทักษะและเชื่อมโยงองคความรูนําไปปฏิบัติ นําไปใชแกปญหา
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงาน และการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจากทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงาน
3) ประเมินผลจากผลงานที่ไดฝกทดลอง ฝกปฏิบัติการ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
3. ทักษะทางปญญา
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4

1050101 พฤติกรรมมนุษยกบั การพัฒนาตน















































1050102 ทักษะชีวิตเพือ่ ความงอกงามสวนบุคคล















































1050103 จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง















































1050213 จิตวิทยาการสื่อสาร













































1510101 จริยธรรมและทักษะชีวิต















































1520101 ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ















































1520102 ทักษะการคิดเชิงระบบ















































1520103 การคิดเชิงสรางสรรค















































1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร















































1540202 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ















































1540203 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห















































1540204 ภาษาไทยสําหรับครู















































1550101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร















































1550102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน















































1550103 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ















































1. คุณธรรมและจริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู

2. ความรู
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38

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
3. ทักษะทางปญญา
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4

1550104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน















































1550105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
1550106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทางวัฒนธรรม
อาเซียน
1550107 ภาษาอังกฤษสําหรับครู











































































































































1560101 ภาษาพมาเบื้องตน















































1560102 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร













































1570101 ภาษาจีนเบื้องตน















































1570102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร















































1580101 ภาษาฮินดีเบื้องตน















































1580102 ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร















































1590101 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน















































1590102 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร















































1610101 ภาษาเขมรเบื้องตน















































1610102 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร















































1620101 ภาษาเกาหลีเบื้องตน















































1620102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร















































1630101 ภาษามลายูเบื้องตน















































1. คุณธรรมและจริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู

2. ความรู
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39

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
3. ทักษะทางปญญา
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4

1630102 ภาษามลายูเพือ่ การสื่อสาร















































1640101 ภาษาเวียดนามเบือ้ งตน















































1640102 ภาษาเวียดนามเพือ่ การสื่อสาร















































2010101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป
2010102 ชางเมืองเพชร





























































































2050101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป















































2060101 สุนทรียภาพทางดนตรี
2500100 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

























































































2500101 การเมืองและการปกครองไทย















































2500102 วิถีไทย















































2500103 ความเปนพลเมือง















































2500104 มนุษยกับสิ่งแวดลอม















































2500105 เพชรบุรีศึกษา















































2500106 อาเซียนศึกษา















































2500107 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท















































2500108 ความรับผิดชอบตอตนเอง















































2500109 สังคมนาอยู















































2500110 อัตลักษณไทย















































1. คุณธรรมและจริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู

2. ความรู



39


40

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
3. ทักษะทางปญญา
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4

2560111 การตอตานการทุจริตคอรัปชัน่















































2560101 กฎหมายในชีวิตประจําวัน















































3560101 การเปนผูประกอบการเบื้องตน















































3560102 ทักษะความเปนผูนาํ และการทํางาน เปนทีม















































3560503 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน















































3560504 การบริหารการเงินสวนบุคคล















































3600101 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบือ้ งตน













































4010701 โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี















































4010702 วิทยาศาสตรกบั ชีวิต















































4010703 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน















































4010704 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ















































4020101 เคมีในชีวิตประจําวัน















































4020102 เคมีและภูมิปญญาไทย















































4030001 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ















































4030002 พืชพรรณเพื่อชีวิต















































4030003 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน















































4040101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน















































4040102 การคิดและการตัดสินใจ















































1. คุณธรรมและจริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู

2. ความรู



40

41

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
3. ทักษะทางปญญา
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4

4070301 การสรางเสริมสุขภาวะ















































4070302 สุขภาพครอบครัว















































4080101 กีฬาเพื่อสุขภาพ















































4080102 นันทนาการเพื่อชีวิต















































4080103 รูปรางและการควบคุมน้ําหนัก













































4080104 วิทยาศาสตรการกีฬา















































4080105 ทักษะการวายน้ํา















































4090101 อาหารนานาชาติเบื้องตน















































4100904 การแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน















































4120101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร















































5000101 เกษตรในชีวิตประจําวัน















































5040606 การเลี้ยงสัตวเพื่อการนันทนาการ















































5060609 ทรัพยากรทางน้ําและการอนุรักษ















































5070311 การถนอมอาหารในชีวิตประจําวัน















































5070613 ขนมอบเบื้องตนเพื่อการประกอบธุรกิจ















































5070614 อาหารเพื่อสุขภาพ















































5070615 เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ















































5540602 พลังงานทดแทน















































1. คุณธรรมและจริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู

2. ความรู



41

42

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

5540603 การประหยัดพลังงาน















































5570103 ไฟฟาสําหรับชีวิตประจําวัน















































5580704 เทคโนโลยีอัจฉริยะ















































5590101 การขับขี่ปลอดภัย















































5800101 เทคโนโลยีทองถิ่น















































7130401 การใชซอฟตแวรจัดทําเอกสารงานคํานวณ















































7130402 เทคโนโลยีการนําเสนองาน















































7130403 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู















































8010801 การชวยฟนคืนชีพ















































8010802 การจัดการดูแลผูประสบภัยพิบัติ















































8010804 ชีวิตและสุขภาพ















































8010805 หลักประกันสุขภาพแหงชาติของคนไทย















































1. คุณธรรมและจริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู

2. ความรู

42

1.1

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
3. ทักษะทางปญญา
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู
1) การยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) ความใฝรู
2.1.2 กลยุทธการสอน
1) แทรกในการบรรยาย
2) การมอบหมายงาน/กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชน การอบรม การรณรงค
2.1.3 กลยุทธการประเมินผล
1) ประเมินพฤติกรรมการเรียน การทํางาน/กิจกรรม เชน การเขาเรียน/การสอบ การ
สงงาน การรวมกิจกรรม
2.2 ดานความรู
2.2.1 ผลการเรียนรู
1) ความรูความเขาใจและพั ฒ นาความรูดานการสื่อสาร สามารถบูรณาการกับ ศาสตร
อื่นๆ ที่เกี่ยวของได
2) ความสามารถในการนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพ การศึกษาตอ
และการดํารงชีวิต
2.2.2 กลยุทธการสอน
1) วิธีการสอนที่หลากหลาย เนนใหผูเรียนมีสวนรวม
2) การเรีย นรูจ ากสถานการณ จ ริง เช น การศึกษาดูงาน การอบรมโดยผูเชี่ย วชาญ
ทางวิชาการและวิชาชีพ การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
3) การเรียนรูดวยตนเอง เชน การศึกษาคนควา การแลกเปลี่ยนเรียนรู การฝกปฏิบัติ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผล
1) การสอบ เชน การทดสอบยอย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2) ประเมินการปฏิบัติงาน/ผลงาน เชน รายงาน กิจกรรม โครงการ
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู
1) การคิดวิเคราะหสังเคราะหอยางมีวิจารณญาณและเปนระบบ
2) ความสามารถในการแกปญหาอยางเหมาะสม/สรางสรรค
2.3.2 กลยุทธการสอน
1) การศึกษาดวยตนเอง
2) การใชกรณีศึกษา
3) การปฏิบัติงานผานสถานการณจําลอง/สถานการณจริง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผล
1) แบบทดสอบการแกปญหาดวยการประยุกตความรูที่เรียนมา
2) ประเมินการปฏิบัติงาน/ผลงาน
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2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู
1) ความมีมนุษยสั มพันธ อยูรวมและทํางานรวมกั บผู อื่นไดดี ให ความรวมมื อในการ
ทํางานในบทบาทของผูนําหรือผูรวมงานที่ดี
2) ความรับผิดชอบตอตนเอง ตองาน และสังคม
2.4.2 กลยุทธการสอน
1) การมอบหมายงาน/กิจกรรม
2) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน การจัดกีฬา การศึกษาดูงาน การประกวด
2.4.3 กลยุทธการประเมิน ผล
1) ประเมิ น พฤติ ก รรมการเรี ย น การทํ า งาน/กิ จ กรรม เช น การมี ส ว นร ว ม
ความรับผิดชอบ
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู
1) ทักษะในการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร สามารถนําเสนอและสื่อสาร
อยางไดผล
2) ทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการคนหาขอมูล เก็บรวบรวมขอมูล
ประมวลผล แปลความหมาย และการนําเสนอขอมูลสารสนเทศเพื่อสรางสรรคงาน
ดานนิเทศศาสตร
2.5.2 กลยุทธการสอน
1) การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลอง/สถานการณจริง
2) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร อาทิ กิจกรรมชมรมถายภาพ กิจกรรมฝกอบรม
(ผูประกาศ ภาษาตางประเทศ การใชเครื่องมือสื่อสาร การออกแบบสื่อ
การผลิตรายการ)
2.5.3 กลยุทธการประเมินผล
1) ประเมินการนําเสนองานและผลงาน เชน ความสามารถในการนําเสนอ คุณภาพ
ของผลงาน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

3.ทักษะทาง
ปญญา

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2





















































































รายวิชา\ผลการเรียนรู

4.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวาง
บุคคลและ
และความ
รับผิดชอบ
4.1 4.2

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2

หมวดวิชาเฉพาะ
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1) กลุมวิชาบังคับสาขา
3011101 หลักนิเทศศาสตร
3011102 หลักการสื่อสารมวลชน
3011103 การถายภาพเบื้องตน
3012101 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3012201 ศิลปะการพูดและการนําเสนองาน
3012202 การเขียนสรางสรรค
3012301 กราฟกสําหรับนิเทศศาสตร
3013201 ภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร
3013601 สารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร
3013702 การสื่อสารเพือ่ การพัฒนา
3013703 การสื่อสารการตลาดบูรณาการ
3013705 สื่อใหม
3013901 การวิจัยนิเทศศาสตร

46

1.คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

3.ทักษะทาง
ปญญา

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2































































































































































































รายวิชา\ผลการเรียนรู
3014801
3014802
3014803
3014901

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร
การฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร
สหกิจศึกษา
โครงการพิเศษทางนิเทศศาสตร

(1)
3042201
3042202
3042203
3042204
3042301
3043401
3043402
3043601
3044901
3044902
(2)
3052101
3052102

แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
การสื่อขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
ศิลปะการเลาเรื่องในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
การเปนผูประกาศและดําเนินรายการ
การออกแบบฉากและแสงในรายการวิทยุโทรทัศน
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน
เทคนิคการสรางสรรคงานในสื่อดิจิทัล
สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
การวิพากษรายการในสื่อมวลชน
แขนงวิชาการสื่อสารการแสดง
ความรูเบื้องตนการสื่อสารการแสดง
การสรางสรรคงานแสดง

4.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวาง
บุคคลและ
และความ
รับผิดชอบ
4.1 4.2

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2

2) กลุมวิชาบังคับแขนง
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1.คุณธรรม
จริยธรรม

2.ความรู

3.ทักษะทาง
ปญญา

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2



















































































































































































































รายวิชา\ผลการเรียนรู
การเขียนบทเพื่อการแสดง
การสรางฉากและการจัดแสง
เทคโนโลยีเพื่องานสื่อสารการแสดง
การออกแบบเพื่อการสื่อสารการแสดง
การแสดงและการกํากับการแสดง
การจัดการงานสื่อสารการแสดง
สัมมนางานสื่อสารการแสดง
การวิจารณงานสื่อสารการแสดง

3) กลุมวิชาเลือกทั่วไป
3012102
3012701
3013202
3013203
3013701
3013704
3013706
3022201
3023401
3032101
3032102

การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
การถายภาพสําหรับงานนิเทศศาสตร
การแปลภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร
การพูดภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร
การสื่อสารโนมนาวใจ
การจัดนิทรรศการ
การวิเคราะหสถานการณปจจุบันเพื่อการสื่อสาร
การสื่อขาวและเขียนขาว
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ
การประชาสัมพันธองคการรัฐ
การโฆษณา
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3052201
3052301
3052601
3053301
3053401
3054501
3054901
3054902

4.ทักษะ
5.ทักษะการ
ความสัมพันธ วิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคล ตัวเลข การ
และความ
สื่อสาร และ
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.1 4.2 5.1 5.2
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2.ความรู

3.ทักษะทาง
ปญญา

4.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2

3032201 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
3032701 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานประชาสัมพันธ
3033401 สื่อประชาสัมพันธ
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รายวิชา\ผลการเรียนรู

ศิลปะการเลาเรื่องในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
การเปนผูประกาศและดําเนินรายการ
การสรางสรรคงานแสดง
การแสดงและการกํากับการแสดง
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1.คุณธรรม
จริยธรรม
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของคณะ กําหนดขั้นตอนและวิธีการ
ทวนสอบ ระยะเวลาการดําเนินการทวนสอบ แนวปฏิบัติกรณีการประเมินผลสัมฤทธิ์ (เกรด) ผิดปกติ
และการรายงานผลการทวนสอบ
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษานั้น
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร
1) สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตโดยใชแบบสอบถามหรือประชุมรวมกัน หรือ
2) ใหสถานประกอบการมีสวนรวมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา
จากการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา หรือ
3) มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบและประเมินผลรายวิชาหรือ
ตรวจสอบและประเมิน ผลการฝกปฏิบัติงาน โครงงาน และ/หรือปญ หาพิเศษ ที่
ผูเรียนไดรับมอบหมาย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
2.2.1 สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตใหมที่สําเร็จการศึกษาโดยใชแบบสอบถามหรือการ
ประชุมกลุมยอย หรือ
2.2.2 การตรวจสอบโดยใหสถานประกอบการมีสวนรวมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู
ของบัณฑิตที่เขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ หรือ
2.2.3 การประเมินตําแหนง และ/หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิตหรือ
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยสอบถามระดับความพึงพอใจในดานความรู ความ
พรอม และคุณสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ หรือ
2.2.5 การประเมินจากศิษยเกาที่ไปประกอบอาชีพ ดานความรูจากสาขาวิชาที่เรียน สามารถ
นําไปประกอบอาชีพได ขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรจากศิษยเกา และ/หรือขอเสนอแนะจาก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารยพิเศษ ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553 (หมวด 10) (ภาคผนวก ช)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1) มีการปฐมนิเทศอาจารยใหมใหรูจักมหาวิทยาลัยและคณะตลอดจนหลักสูตรของคณะ
2) ใหอาจารยใหมเขาใจการบริหารวิชาการของคณะและเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่คณะตองดําเนินการและสวนที่อาจารยทุกคนตองปฏิบัติ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน กระบวนการวัดและการประเมินผลนักศึกษา
1) กําหนดให อาจารยใหมทุกคนตองผานการอบรมสองหลักสูตร คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการ
สอนทั่วไปและหลักสูตรการวัดและประเมินผลเบื้องตน หรือ
2) จัดโครงการพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่องโดยอยางนอยอาจารยตองผานการอบรมในหลักสูตร
ตางๆ ปละหนึ่งหลักสูตรในเรื่องตอไปนี้
2.1) วิธีการสอนแบบตางๆ โดยเฉพาะการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.2) การสรางแบบทดสอบตางๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักสูตร
2.3) การใชคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอน
2.4) การใชและผลิตสื่อการสอน
2.5) หลักสูตรอื่นที่เปนการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน หรือ
3) สนับสนุนใหอาจารยไดศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ
2.3 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
1) สนับสนุนใหอาจารยใหมไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอื่นๆ เชน
ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การใชสถิติในการวิจัย เปนตน
2) สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อใหมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น
3) สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนตลอดจนใหแรงจูงใจแกผูที่มีผลงานทางวิชาการอยางประจักษ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 เปาหมายการบริหารหลักสูตร
1.1.1 พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานไมต่ํากวามาตรฐานสากล และตรงกับความตองการในการพัฒนา
ประเทศ
1.1.2 หลักสูตรจะตองไดรับการปรับปรุงทุก 5 ป
1.2 ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
1.2.1 มี ค ณะกรรมการหลั ก สู ต ร ประกอบด ว ย คณบดี รองคณบดี ฝ า ยวิ ช าการ รองคณบดี
ฝายกิจการนักศึกษา ประธานหลักสูตร ตัวแทนอาจารยประจําหลักสูตร และผูแทนจากองคกรวิชาชีพ
ทํ าหน าที่ กํ ากั บ ดู แ ลการดํ าเนิ น การของแต ล ะหลั ก สู ต รทั้ งทางด านวิ ช าการและการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
ใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี
1.2.2 มีการประชุมเตรียมความพรอมกอนเปดการเรียนการสอนในแตละภาค
1.2.3 มีการมอบหมายหนาที่ในการจัดทํารายละเอียดวิชา การรายงานผลรายวิชาและหลักสูตรการ
พัฒนาและประเมินหลักสูตร ตามกําหนดเวลา
1.2.4 มีการประชุมสรุปผลการดําเนินงาน ระบุ ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค และแนวทาง
แกไขปญหา ในการบริหารหลักสูตร อยางนอยปละ 2 ครั้ง
1.3 การประเมินผลการบริหารหลักสูตร
1.3.1 หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี กระทรวงศึกษาธิการ และ
กพ. ใหการรับรอง
1.3.2 มีจํานวนรายวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติและวิชาเรียนที่มีแนวทางใหนักศึกษาไดศึกษาคนควา
ความรูใหมไดดวยตนเอง
1.3.3 มีการประเมินหลักสูตร ทุก 5 ป
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
2.1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจําป ใหกับคณะทั้งงบประมาณ
แผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดหา ตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ วัสดุ ครุภัณฑอยางเพียงพอ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และการสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมเอื้อตอการเรียนรู
2.1.2 คณะจัดใหมีผูรับผิดชอบตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณเพื่อใหการดําเนินการตางๆ ของ
คณะเปนไปตามแผนงานและสามารถใชงบประมาณเพื่อกอใหเกิดประโยชนแกนักศึกษาใหมากที่สุด อยาง
มีประสิทธิภาพ
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และสืบคนผานฐานขอมูล โดยมีสํานักวิทยบริการและหองสมุด
คณะวิ ท ยาการจั ด การ ที่ เ ป น ผู รั บ ผิ ด ชอบการให บ ริ ก ารแก นั ก ศึ ก ษา อาจารย และบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การบริหารจัดการทรัพยากรที่ใชในการเรียน ไดแก หนังสือ ตํารา ฐานขอมูล
อุปกรณสนับสนุนการเรียน อยูในความรับผิดชอบรวมกันระหวางคณะกับสํานักวิทยบริการ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

รายการและลักษณะเฉพาะ
หองบรรยาย
หองประชุมสัมมนา
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หองปฏิบัติการนิเทศศาสตร
หองสมุด

จํานวนที่มีอยู
(หอง)
14
3
1
2
2

จํานวนที่คาดวาจะพอ
(หอง)
14
3
2
3
2

จํานวนที่มีอยู
4 เครื่อง
30 เครื่อง
2 เครื่อง
3 เครื่อง
2 เครื่อง
5 ชุด
4 กลอง
10 กลอง
1 ระบบ
4 เครื่อง
2 เครื่อง

จํานวนที่คาดวาจะพอ
4 เครื่อง
100 เครื่อง
5 เครื่อง
5 เครื่อง
2 เครื่อง
7 ชุด
8 กลอง
15 กลอง
2 ระบบ
10 เครื่อง
3 เครื่อง

ครุภัณฑและอุปกรณการสอน
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รายการและลักษณะเฉพาะ
เครื่องฉายภาพขามศีรษะพรอมจอ
คอมพิวเตอร MAC
เครื่องเลนดีวีดี
เครื่องขยายเสียงชวยสอน
วิทยุเทปบันทึกเสียง
ไมโครโฟนไรสายพรอมลําโพง
กลองถายวีดีโอ
กลองถายรูปดิจิตอล
ระบบเครือขายอินเทอรเนต
เครื่องบันทึกเสียงแบบฮารดดิสก
เครื่องควบคุมเสียง
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จํานวนหนังสือและตําราเรียน (รวมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ประเภทของหนังสือ/ตําราเรียน
หนังสือเกี่ยวกับนิเทศศาสตร
หนังสือเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน
หนังสือเกี่ยวกับการสื่อสาร
หนังสือเกี่ยวกับการวิจัยทางนิเทศศาสตร
หนังสือเกี่ยวกับสถิติและการวิจยั
หนังสือเกี่ยวกับการบริหารการตลาด
หนังสือเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร
หนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอรธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

วารสารและเอกสารอื่นๆ

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

ประเภทของวารสารและเอกสารอื่นๆ
วารสารการบริหารธุรกิจ
วารสารการเงินการธนาคาร
วารสารการบริหารคน
วารสารเพิ่มผลผลิต
วารสารพัฒนบริหารศาสตร
วารสารขาราชการ
วารสารไมโครคอมพิวเตอร
วารสารวิชาการปริทรรศน
วารสารวิชาการ
วารสารบิสิเนสคอมพิวเตอร
วารสารวิทยาการจัดการ
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
วารสารกรมบัญชีกลาง
วารสารการจัดการสมัยใหม
วารสารขาราชการ
วารสารนิเทศศาสตร
วารสารโดมทัศน
วารสารตลาดหลักทรัพย
วารสาร MBA The Knowledge Provider
วารสาร Corporate Thailand
วารสาร Brand Age
วารสาร Time
วารสาร Make Money
วารสาร Fortune

จํานวนที่มีอยู
200
200
100
150
500
650
200
720

มีอยูแลว
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

จํานวนที่ตองการเพิ่ม
100
100
100
100
100
100
100
100

ตองจัดหา
-
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แหลงวิทยาการและแหลงฝกงาน
หนวยงานตางๆ ในภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับนิเทศศาสตร อาทิ สถานีวิทยุโทรทัศน
สถานีวิทยุกระจายเสียง สํานักพิมพ บริษัทผลิตสื่อ บริษัทโฆษณา/ประชาสัมพันธ ฝายสื่อสารองคการ ฯลฯ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ในการประเมินผลความเพียงพอของทรัพยากร คณะไดกําหนดเกณฑในการประเมิน ดังนี้
2.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร ตอ หัวนักศึกษาจริง เทากับ 1 เครื่อง : 8 คน
2.4.2 รายจายเกี่ยวกับทรัพยากรในหองสมุด ตอ หัวนักศึกษา จําแนกเปนประเภทตางๆ ดังนี้
หนังสือ ตํารา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2,000 บาท ตอ 1 คน
สื่อสิ่งพิมพ ประเภท วารสาร นิตยสาร
1,000 บาท ตอ 1 คน
ฐานขอมูลเพื่อการสืบคนขอมูล
10,000 บาท ตอ 1 คน
2.4.3 มีหองเรียน หองปฏิบัติการนิเทศศาสตร หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป
และอุปกรณสนับสนุนการเรียนอื่นตามความจําเปนอยางครบถวน ทันสมัย และอยูในสภาพพรอมใช โดยมี
การตรวจสอบและจัดทําเปนสถิติเพื่อรายงานตอผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.4.4 มีการใชทรัพยากรรวมกัน เพื่อทําใหเกิดการประหยัดงบประมาณ
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
3.1.1 การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
รองคณบดีฝายวิชาการเปนผูกํากับดูแลจํานวนอาจารยเพื่อใหมีสัดสวนนักศึกษาตออาจารย
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย
จะตองระบุคุณสมบัติ ประสบการณของอัตราอาจารยใหม หรืออัตราอาจารยทดแทน
มีระบบการคัดเลือกที่โปรงใส ตรวจสอบได และสามารถดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดใหมีการปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงใหเขาใจเกี่ยวกับปรัชญา วัตถุประสงคของหลักสูตร บทบาท
ความรับผิดชอบตอหลักสูตร
3.1.2 การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
ผูบริหารคณะ ผูบริหารหลักสูตร จัดใหมีการพัฒนาความรูและทักษะแกอาจารยใหตรงตาม
ความต อ งการของคณะ เพื่ อ ให อ าจารย ส ามารถปฏิ บั ติ งานในภารกิ จ ต างๆ ได อ ย างมี คุ ณ ภาพ และ
ประสิทธิภาพ โดยใหการสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาอาจารยในทุกรูปแบบภายใตงบประมาณที่
ไดรับจัดสรร ดังนี้
1) การพัฒ นาทักษะการจัดการเรียนการสอน เชน มีระบบอาจารยพี่เลี้ยง อบรมวิธีการ
สอน การเขียนบทความทางวิชาการ การวิจัย การวางแผนและการเขียนประมวลการสอนรายวิชา การ
ผลิตสื่อ ตํารา การสัมมนา เปนตน
2) การพั ฒ นาวิ ช าการและวิ ช าชีพ ด านอื่ น เช น การให ก ารศึ ก ษาดู งาน การส งเสริม ให
อาจารย ผ ลิ ตผลงานวิ ช าการเพื่ อการขอตําแหนงทางวิช าการ ใหทุ น การศึก ษาตอในสาขาวิ ช าที่ ค ณะ
ตองการหรือมีความจําเปน
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3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณะจัดใหมีการทํางานรวมกัน โดยจัดโครงสรางองคการของคณะเปนฝายตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับ
ภารกิจหลัก เชน ฝายวิชาการและวิจัย ฝายพัฒนานักศึกษา และฝายกิจการพิเศษ แตละฝายมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการฝาย เพื่ อให เกิ ดบรรยากาศในการแลกเปลี่ ยนความคิด เห็ น รวมมื อกั น ทํางาน โดยฝาย
วิชาการจะรับผิดชอบในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
3.3 การแตงตั้งอาจารยพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีระเบียบปฏิ บัติเกี่ยวกับ การแตงตั้ งอาจารยพิเศษ ซึ่งคณะจะเปน ผู
เสนอแตงตั้งผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามที่คณะกําหนด ไดแก ระดับวุฒิ การศึกษา ประสบการณ การ
ทํางานและประสบการณดานวิชาการ ผลงานที่ประจักษ นอกจากนี้คณะมีนโยบายใหเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ผูประกอบที่เกี่ยวกับดานนิเทศศาสตรที่มีชื่อเสียงและเปนแบบอยางที่ดี มาบรรยายพิเศษไดในรายวิชา
ตางๆ ในกลุมวิชาชีพบังคับ หรือวิชาชีพเลือก ไดไมเกินกวา 9 ชั่วโมง โดยไดรับความเห็นชอบจากประธาน
สาขาวิชาและรองคณบดีฝายวิชาการโดยบรรจุอยูในแผนการสอนอยางชัดเจน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุน ประกอบดวย เลขานุการคณะ เจาหนาที่ธุรการคณะ เว็บมาสเตอร ผูควบคุม
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติ อยางนอยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่ตรงกับความ
จําเปน และประสบการณในการทํางานอยางนอย 2 ป และสามารถใชคอมพิวเตอรได
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรสายสนับสนุนทุกตําแหนง ไดรับการอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะที่คณะ
ตองการ ทั้งนี้เพื่อใหการบริการแกอาจารยเปนไปอยางเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนักศึกษา
คณะจั ด ให มี อ าจารย ที่ ป รึ ก ษา และระบบการให คํ าปรึ ก ษาแก นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนอย า งเสมอภาค
โดยอาจารยทุกคนจะตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา มีชั่วโมงใหนักศึกษาเขาพบ ไมนอยกวา 6 คาบตอ
สัปดาห สวนการบริการดานการศึกษา นักศึกษาทุกคนสามารถติดตอขอรับบริการไดที่สํานักงานคณบดี
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
ในกรณี นักศึกษามีขอสงสัยเกี่ยวกับผลคะแนนและเกรด สามารถยื่นคํารองผานอาจารยที่ปรึกษา
และอาจารยผูสอนตอรองคณบดีฝายวิชาการเพื่อขอใหพิจารณาและชี้แจงรายละเอียดของคะแนนใหแก
นักศึกษา
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
เนื่องจากตลาดงานยังมีความตองการอยูมากและตลาดไดขยายความตองการไปในดานตาง ๆ ของ
วิชาชีพ ดังนั้น นักศึกษาสามารถเขาสูตลาดงานหรือการประกอบวิชาชีพอิสระได
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
เกณฑประเมิน ดังนี้
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. มีอาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ ปริญญาตรี หลักสู ตรนิ เทศศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชานิเทศศาสตร
3. มีรายละเอี ยดรายวิช า และรายละเอี ยดประสบการณ ภ าคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอน
ในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดํ า เนิ น การของประสบการณ ภ าคสนาม(ถามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา
5. จัด ทํารายงานผลการดํ าเนิ น การของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ที่กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย ป ระจํ า ทุ ก คน ได รั บ การพั ฒ นาทางวิ ช าการและ/หรื อ
วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง
10. จํ านวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถามี ) ได รับ การ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย / บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดั บ ความพึ งพอใจของผู ใช บั ณ ฑิ ตที่ มีตอบัณ ฑิ ตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงค ของสถาบันฯ หรือกําหนด
เปาหมายการดําเนิ นงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร ทั้งนี้
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิตองมีผลการดําเนินการที่บรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีจึงจะ
ไดรับการเผยแพรหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยเกณฑการประเมินผานคือ มี
การดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
นั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆหัวขอวามีความเขาใจหรือไม โดย
อาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การ
ตอบคํ า ถามของนั ก ศึ กษาในชั้ น เรี ย น ซึ่ งเมื่ อรวบรวมขอมู ล จากที่ กลาวขางตน แลว ก็จ ะสามารถประเมิ น
เบื้ องต น ไดว า ผู เรียนมี ความเข าใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรีย นเขาใจได ก็จ ะตองมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจ
หรือไมในเนื้อหาที่สอนไป สวนชวงหลังการสอนหากพบวามีปญหามีขอเสนอแนะจากผูเรียนก็จะตองมีการ
ดําเนินการวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการเรียนการสอน เพื่อนําไปปรับปรุงกลยุทธการสอนและพัฒนาการเรียน
การสอนในโอกาสตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน การตรง
ตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชส่ือการสอน
ในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาครวมนั้นจะกระทํา เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร ติดตามประเมินความรู
ของนักศึกษาวา สามารถปฏิบัติงานไดห รือไม มีความรับ ผิดชอบ และขาดคุณ สมบั ติในดานใด ซึ่งจะมีการ
รวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียน
การสอนทั้ งในภาพรวมและในแต ล ะวิ ชา โดยสํารวจจากนักศึกษาป สุดทาย บัณ ฑิตใหม ผูใชบั ณ ฑิ ต และ
ผูทรงคุณวุฒิ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ที่ไดรับการ
แตงตั้งจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการ
ปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
อยางตอเนื่องทุก 5 ป
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 การปรับปรุงยอย/หรือบางรายวิชา ทําไดโดยการรวบรวมขอมูล การสอบถาม และการประชุม
ผูบ ริห ารคณะ อาจารยผู สอน อาจารยป ระจําหลั กสู ตร และนั กศึกษา จะทํ าให ทราบป ญ หาในการบริห าร
หลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแตละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุง
รายวิชานั้นๆ ไดทันที ซึ่งก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา
พร อ มรายงานผลการปรั บ ปรุ งต อ คณะกรรมการบริ ห ารวิ ช าการ กรรมการสภาวิ ช าการ การมการสภา
มหาวิทยาลัยตามลําดับ
4.2 ใหคณะกรรมการประเมินหลักสูตรของสาขาวิชาฯ นําผลการประเมินในประเด็นที่จําเปนเพื่อให
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
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1540201

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Thai for Communication
การฝกและพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการฟง การพูด การอาน และการเขียนใหสามารถ
สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถฟงเพื่อจับใจความสําคัญ การแปลความ การตีความ และ
การขยายความ ฝกพู ดในสถานการณ ตาง ๆ เขียน และการใชสื่ อประสมในทางวิชาการในการ
นําเสนอผลการสืบคน โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา จริยธรรมในการใชภาษาไทย
การสื่อสารในสังคมออนไลนและสถานการณจริง

1540202

ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (3–0–6)
Thai for Business Specific Purposes
การพัฒนาทักษะภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพ ตาง ๆ โดยเนนการพูด การ
เขียนในโอกาสตาง ๆ การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทางธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ
การเขียนหนังสือโตตอบทางธุรกิจ การเขียนขาวประชาสัมพันธทางธุรกิจ การสื่อสารธุรกิจผาน
สังคมออนไลนและเจรจาทางธุรกิจในสถานการณจริง

1540203

ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห
3 (3–0–6)
Thai for Critical thinking
หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะหและการสังเคราะห เนนทักษะการรับสารจาก
การฟง และการอานสามารถนําสารที่ไดรับไปสูกระบวนการคิดวิเคราะหและนําเสนอได การ
ฟงเพื่อจับใจความ การฟงเพื่อการวิเคราะห การฟงเพื่อการตีความ การฟงอยางมีวิจารณญาณ
รวมถึงการอานเพื่อจับใจความ การอานเพื่อการวิเคราะห การอานเพื่อการตีความ และการอาน
อยางมีวิจารณญาณ การสื่อสารในสังคมออนไลนและสถานการณจริง

1540204

ภาษาไทยสําหรับครู
3 (3–0–6)
Thai for Teachers
การฝกและพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาไทย
ธรรมชาติ ข องภาษา ลั ก ษณะเฉพาะของภาษาไทย หลั ก การใช ภ าษาไทยเพื่ อ การสื่ อ สาร
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับภาษาไทย โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษาดานการฟง
การพูด การอานและการเขียน เพื่อพัฒนาสมรรถนะความเปนครู
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1550101

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
English for Communication
การพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการฟง การพูด การอาน และ การเขียนที่เกี่ยวของ
กั บ ชี วิ ตประจํ าวั น โดยใชศั พท สํ านวน และโครงสรางไวยากรณ ไดอยางถูก ตองเหมาะสม
นําเสนอความคิดและความรูที่เกี่ยวของกับทองถิ่นและสากลที่ไดจากการฟงและการอาน จาก
สื่อที่หลากหลาย การสื่อสารในสังคมออนไลนและสถานการณจริง

1550102

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3–0–6)
English for Study Skills
การพัฒนาทักษะการเรียนรู การศึกษาคนควา การฟงและการอาน การอนุมานความ การจับใจความ
และรายละเอียดสําคัญ การสรุปความและนําเสนอขอมูลดวยการพูดและการเขียนสั้น ๆ ตอ
บุคคล ตอสาธารณะ การแสวงหาความรูสื่อตาง ๆ สื่อออนไลนสาธารณะ และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางถูกตองเหมาะสม

1550103

ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3–0–6)
English for Careers
การฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษ โดยเนนทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน ที่เกี่ยวของ
กับการประกอบอาชีพอยางถูกตองตามเนื้อหาและบริบท การสนทนาในโอกาสตางๆ การแสดง
ความคิ ด เห็ น การอ า นสรุป ความ การเขี ย นในงานอาชี พ ต าง ๆ โดยใช ศั พ ท สํ านวน และ
โครงสรางไวยากรณ ไดอยางถูกตองเหมาะสม

1550104

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3–0–6)
Foundation English
ความรูเบื้องตนของภาษาอังกฤษดานเสียงและโครงสรางทางภาษา คําศัพท ความหมายของ
ประโยค การเรี ย งลํ า ดั บ คํ า การออกเสี ย งคํ า วลี และประโยค เพิ่ ม พู น ทั ก ษะการสื่ อ สาร
ระดับพื้นฐาน เรียนรูคําศัพทอยางนอย 1,500 คํา ทั้งที่เกี่ยวของกับบริบทของผูเรียนและสากล

1550105

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3–0–6)
English for Business Communication
ภาษาอังกฤษที่ใชในการสื่อสารทางธุรกิจ ฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนตาม
บริบท การสื่อสารทางธุรกิจ ทั้งเนื้อหาและวิธีการตามสถานการณ พัฒนาความรูความสามารถ
ในการปฏิสัมพันธ การนําเสนอสินคา การสื่อสารทางธุรกิจทองถิ่นและสากลทั่วไป โดยสื่อสาร
กับบุคคลสื่อสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อสังคมออนไลน
31

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
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1550106

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน
3 (3–0–6)
English for ASEAN Cultural Communication
การฝกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การฟง การพูด การอาน และการเขียนที่เกี่ยวของ
กั บ อาเซี ย นอย า งบู ร ณาการ ใช คําศั พ ท สํานวน และภาษาที่ ถูก ตอ งเหมาะสมกับ บริบ ทใน
อาเซี ย น ศึ ก ษาข อ มู ล ความรูร ะดั บ พื้ น ฐานของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น พั ฒ นาทั ก ษะการ
นําเสนอความคิด ความรู การอภิปราย การติดตอสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลนและการแสวงหา
ความรูผานสื่อตาง ๆ และประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม
31

1550107

ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3 (3–0–6)
English for Teachers
การศึ กษาและพั ฒนาทั กษะการฟ ง การพูด การอ าน และการเขีย นภาษาอังกฤษ เพื่ อเป น
เครื่องมือในการสื่อสารทางดานการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา การสืบคน
ขอมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นําเสนองานทางวิชาการ และการฝกสอนในสถานการณจริง
โดยใชคําศัพทสํานวนและรูปประโยคที่ถูกตองเหมาะสม
0

1560101

ภาษาพมาเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Burmese
ฝกทักษะพื้นฐานการฟง พูด อาน เขียนภาษาพมาในระดับตน และศึกษาโครงสรางพื้นฐานของ
ภาษาพมา ระบบเสียง คํา ประโยคระดับพื้นฐาน

1560102

ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Burmese for Communication
เรียนรูและพัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษาพมาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
โดยใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคที่ถูกตองเหมาะสมเชิงสังคมและวัฒนธรรม
0

1570101

ภาษาจีนเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Chinese
หลักและวิธีการถอดเสียงอานภาษาจีนกลางดวยระบบสัทอักษรจีน (ฮั่นอวี่ พินอิน) การอาน
ออกเสียงที่ถูกวิธีและเปนมาตรฐานสากล บูรณาการทักษะ การฟง การพูด การอาน และการ
เขี ย นภาษาจี น ขั้ น พื้ น ฐาน ฝ ก ท องจํ าบทสนทนาและอ านข อความสั้ น ๆ และเขี ย นประโยค
พื้นฐานโดยใชรูปแบบโครงสราง ไวยากรณพื้นฐาน
0
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1570102

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Chinese for Communication
เรี ย นรู แ ละพั ฒ นาทั ก ษะการฟ ง การพู ด การอ า น และการเขี ย น เพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจํ าวัน โดยใช คําศัพท สํ านวน และรูปประโยคอยางถู กต องเหมาะสมเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม

1580101

ภาษาฮินดีเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Hindi
เรียนรูระบบเสียงภาษาฮินดี ฝกทักษะการฟง การพูด สํานวนภาษาที่ใชในชีวิตประจําวัน และ
เรียนตัวอักษรภาษาฮินดี เพื่อสามารถอานและเขียนคําศัพทและสํานวนพื้นฐานได

1580102

ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Hindi for Communication
เรียนรูและพัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสารใน ชี วิ ต ประจํ า วั น
โดยใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคที่ถูกตองเหมาะสมเชิงสังคมและวัฒนธรรม

1590101

ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Japanese
เรียนรูระบบเสียงภาษาญี่ปุน ฝกทักษะการฟง การพูด สํานวนภาษาที่ใชในชีวิตประจําวัน และ
เรียนตัวอักษรฮิรากานะและตัวอักษรคาตาคานะ เพื่อสามารถอานและเขียนคําศัพท และรูป
ประโยคขั้นพื้นฐานได

1590102

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Japanese for Communication
พัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
สามารถใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคอยางถูกตองเหมาะสมเชิงสังคมและวัฒนธรรม

1610101

ภาษาเขมรเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Khmer
เรียนรูระบบเสียงภาษาเขมร ฝกทักษะการฟง การพูด สํานวนภาษาที่ใชในชีวิตประจําวันและ
เรียนตัวอักษรภาษาเขมร เพื่อสามารถอานและเขียนคําศัพทและสํานวนพื้นฐานได
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1610102

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Khmer for Communication
เรี ย นรู แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด า นการฟ ง พู ด อ า น เขี ย นภาษาเขมรเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชี วิ ต ประจํ า วั น โดยใช คํ า ศั พ ท สํ า นวนและรู ป ประโยคที่ ถู ก ต อ งเหมาะสมเชิ งสั ง คมและ
วัฒนธรรม

1620101

ภาษาเกาหลีเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Korean
เรียนรูตัวอักษรเกาหลีและรูปแบบการประสมคํา ฝกทักษะพื้นฐานดานการฟง พูด อานและ
เขียน คําศัพท สํานวน โครงสรางประโยคและไวยากรณขั้นพื้นฐาน

1620102

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Korean for Communication
เรียนรูทักษะการอานและการออกเสียงอักษรเกาหลีขั้นพื้นฐาน ศึกษาและฝกทักษะการสนทนา
เรื่อ งทั่ ว ๆ ไปเพื่ อ ใช ในการสื่ อสารในชี วิตประจําวัน และการใช คําศัพ ท สํ านวนตางๆตาม
วัฒนธรรมของเกาหลี

1630101

ภาษามลายูเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Malay
ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน ภาษามลายูในระดับตน และศึกษาโครงสรางพื้นฐานของ
ภาษามลายูระบบเสียง คําและประโยคระดับพื้นฐาน

1630102

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Malay for Communication
เรี ย นรู แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด า นการฟ ง พู ด อ า น เขี ย นภาษามลายู เพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต
ประจําวัน โดยใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคที่ถูกตองเหมาะสมเชิงสังคม และวัฒนธรรม

1640101

ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Vietnam
ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน ภาษาเวียดนามในระดับตน และศึกษาโครงสรางพื้นฐาน
ของภาษาเวียดนามระบบเสียง คําและประโยคระดับพื้นฐาน
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1640102

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Vietnam for Communication
เรี ย นรู แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด า นการฟ ง พู ด อ า น เขี ย นภาษาเวี ย ดนามเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชี วิ ต ประจํ าวั น โดยใช คํ า ศั พ ท สํ านวนและรู ป ประโยคที่ ถู ก ต อ งเหมาะสมเชิ งสั งคมและ
วัฒนธรรม
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
1050101
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3 (3–0–6)
Human Behavior and Self Development
ความรูเบื้ องตน เกี่ ยวกับ พฤติ กรรมมนุ ษย ป จจัยพื้น ฐานของพฤติกรรมมนุษยด านชีววิทยา
จิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒ นาตนและบุคลิกภาพ
มนุษยสัมพันธและการทํางานเปนทีม ทักษะการจัดการภาวะความขัดแยง ทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ ทักษะการแกปญหา ทักษะการแสวงหาความรูจากสื่อตาง ๆ และการเสริมสราง
สุขภาวะ

1050102

ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามสวนบุคคล
3 (3–0–6)
Life Skills for Personal Growth
ความหมาย แนวคิด การเจริญเติบโตและพัฒนาการ องคประกอบ ทักษะชีวิตในดานสวนบุคคล
ครอบครัว ดานสังคม การเรียนรูการพึ่งตนเอง เพื่อใหเกิดความสมดุลในการดําเนินชีวิตอยางมี
ความสุขแบบยั่งยืน

1050103

จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
3 (3–0–6)
Psychology of Peace and Reconciliation
ความหมาย ความเปนมา แนวคิด ทฤษฏี และความสําคัญของการสรางสันติภาพใน โลกยุคใหม
ภาวะผูนําและการตัดสินใจในสถานการณวิกฤติ การอยูในสังคมอยางสันติสุข วิถีทางสูสันติภาพ
และ ความสมานฉันท รวมทั้งการประยุกตหลักศาสนาในการแกไขปญหาความขัดแยงอยาง
สันติวิธี

1050213

จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Psychology of Communication
แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองคการ การสื่อสารระหวางบุคคล
กลุมและองคการ การเปนผูสงสารและผูรับสารที่ดี การสะทอนกลับของการสื่อสาร โครงสราง
ขององคการที่สัมพัน ธกับประสิ ทธิภ าพของการสื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสารตอผลการ
ปฏิ บั ติงาน ความพึ งพอใจในงานและการสรางความผู กพั น ตอองคการ รวมทั้ งการประยุกต
ความรูทางจิตวิทยา เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารที่เกิดขึ้นในองคการ ไดแก
การประชาสัมพันธดวยหลักจิตวิทยา การบริหารจัดการกับขาวลือ การสรางแรงจูงใจเพื่อการ
ชักชวน และการวิเคราะหภาษาทาทางของบุคคล

64

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)

1510101

จริยธรรมและทักษะชีวิต
3 (3–0–6)
Ethics and Life Skills
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร จริยธรรม หลักจริยธรรม เพื่อการ
ดําเนินชีวิตที่ดีงาม การพัฒนาทักษะชีวิตดานตาง ๆ การคิดอยางมีวิจารณญาณ การแกปญหา
การเรียนรูการพึ่งตนเอง และกระบวนการแสวงหาความรูและพัฒนาปญญาเพื่อการดํารงตนอยู
รวมกันในสังคมอยางมีสันติสุข

1520101

ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ
3 (3–0–6)
Information Literacy Skills
ความหมาย ความสําคัญของการรูสารสนเทศ แหลงสารสนเทศและการบริห ารกลยุทธและ
ทักษะการแสวงหาความรูจากสื่อตางๆ สืบคนสารสนเทศ ฐานขอมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกสการ
รวบรวมและประเมินคาสารสนเทศ การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ เพื่อการนําไปใช
อยางมีประสิทธิภาพ การนําเสนอสารสนเทศดวยการเขียนรายงานทางวิชาการ มีจริยธรรมใน
การใชสารสนเทศ และทักษะการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม

1520102

ทักษะการคิดเชิงระบบ
3 (3–0–6)
Systemic Thinking Skill
ความเชี่ยวชาญในการคิดวิเคราะหเชิงระบบ การคิดสังเคราะหเชิงระบบ การคิดประเมินเชิง
ระบบ และการคิดพัฒนาเชิงระบบ เกี่ยวกับสิ่งใด ๆ บนพื้นฐานที่วาแตละสิ่งลวนเปนหนึ่งหนวย
ระบบและมี ความเป น ระบบ สิ่ งเหลานั้ น เชน ตนของตนเอง บุ คคลอื่น องคกร ทรัพยากร
สังคม ทองถิ่น และประเทศชาติ

1520103

การคิดเชิงสรางสรรค
3 (3–0–6)
Creative Thinking
ความหมาย ความสําคัญของการคิดเชิงสรางสรรค หลักการ วิธีการและเทคนิคในการคิดเชิง
สรางสรรค กระบวนการคิดเชิงสรางสรรค การพัฒนาและสงเสริมการคิดเชิงสรางสรรค วิธีการ
ฝกเพื่อพัฒนาศักยภาพการคิดแบบสรางสรรค การสรางตนแบบที่ไดจากการคิดเชิงสรางสรรค

2010101

สุนทรียภาพทางทัศนศิลป
3 (3–0–6)
Aesthetics of Visual Arts
ความงาม ตามหลักสูตรสุนทรียศาสตร การรับรู ความงามทางธรรมชาติ และศิลปะ การพัฒนา
ประสาทสัมผัสการเห็นทางทัศนศิลป รูปแบบ แนวคิด ความเชื่อ และทฤษฏี ของงานทัศนศิลป
ในโลกศิลปะ ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน เพื่อการพัฒนา อารมณ ความรูสึกและจิตใจของตนเอง ให
เจริญงอกงามไปสูคุณคา ความเปนมนุษยที่สมบูรณ เพื่อกาวทันโลกในปจจุบันและอนาคตตอไป
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2010102

ชางเมืองเพชร
3 (3–0–6)
Phetchaburi Artisan
ป ระวั ติ งาน ช างเมื อ งเพ ช ร เนื้ อ ห า แ รงบั น ด าล ใจ แ ล ะก ระบ ว น ก ารส ร า งงาน
ชางเมืองเพชร คติสัญลักษณ คติความเชื่อ ภูมิปญญาและเอกลักษณในการสรางงานชางเมือง
เพชร ทฤษฏี และการฝ ก ปฏิ บั ติ ทั ก ษะงานช างเมื อ งเพชร ความซาบซึ้ งในงานช าง และฝ ก
สรางสรรคผลงานทางชาง

2050101

สุนทรียภาพทางนาฏศิลป
3 (3–0–6)
Aesthetics of Drama
สุนทรียศาสตร สุนทรียภาพ การรับรูความงามทางธรรมชาติ ความสําคัญ ที่มา ลักษณะและ
ชนิดการแสดงของไทย สากล ที่มีตอวิถีชีวิตไทย นาฏศิลปพื้นเมือง นาฏศิลปทองถิ่น นาฏศิลป
ไทย นาฏศิลปประเทศเพื่อนบาน ความแตกตางกันของวัฒนธรรม และฝกทักษะทางนาฏศิลป

2060101

สุนทรียภาพทางดนตรี
3 (3–0–6)
Aesthetics of Music
สุน ทรีย ศาสตร สุ น ทรียภาพ มีความรูความเข าใจในองค ป ระกอบพื้ น ฐานของดนตรี เครื่อง
ดนตรี วงดนตรี ประเภทของบทเพลงดนตรี ไ ทยดนตรี ส ากล และดนตรี อ าเซี ย น ผ า น
ประสบการณตรง เพื่อนําไปสูสุนทรียภาพและการนําไปใชใหเกิดประโยชนกับการดําเนินชีวิตได
อยางสมบูรณ ความแตกตางกันของวัฒนธรรม และฝกทักษะทางดนตรี

2500100

วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3–0–6)
The Way of Life Sufficiency Economy
ความหมาย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะ ความสําคัญ แนวคิดทฤษฎีและหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพี ยง รวมทั้งการนํ าองคความรูของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นจริง ในชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชน

2500104

มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3 (3–0–6)
Human and Environment
ความหมาย ความสําคัญของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน หวงโซอาหาร
ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง ระบบระหว า งมนุ ษ ย กั บ สิ่ ง แวดล อ ม ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
วิ กฤตการณ ท างสิ่ งแวดลอ มและภั ย ธรรมชาติ การเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศ ภาวะโลกรอ น
เทคโนโลยี ที่ มี ผ ลกระทบต อ มนุ ษ ย แ ละสิ่ ง แวดล อ มการจั ด การทรั พ ยากรโดยเน น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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2500105

เพชรบุรีศึกษา
3 (3–0–6)
Phetchaburi Study
ภูมิศาสตร ประวัติ ศาสตรเพชรบุ รีและทองถิ่น ใกล เคียง ชนเผ าและ ชาติพัน ธุ อิทธิพลของ
ภู มิ ศ าสตร และประวั ติ ศ าสตร ที่ มี ผ ลต อ วั ฒ นธรรม สั ง คม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม วิ ถี ชี วิ ต
ภูมิปญญาทองถิ่น อาหาร และแหลงทองเที่ยวศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใน
เพชรบุรี ปญหาและการแกปญหาทางสังคม แนวทางการใชวิทยาศาสตรในการพัฒนาทองถิ่น
ตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี

3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
2500101
การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3–0–6)
Politics and Thai Government
ศึกษาพื้นฐานของการเมืองและการปกครองที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตจนถึงปจจุบันที่ใชในประเทศไทย
การปกครองของไทยเชิ งประวั ติศาสตรที่ ผา นมา สมัย กอนสุโขทั ย สมัย สุโขทัย สมัย กรุงศรี
อยุ ธยา สมั ย กรุ งธนบุ รี สมั ย กรุงรัตนโกสิน ทรกอนเปลี่ย นแปลงการปกครอง และภายหลั ง
เปลี่ ย นแปลงการปกครองจนถึ งในป จ จุ บั น ความเป น มาของอํ านาจ ค านิ ย มที่ มุ งเน น ถึ ง
ผลประโยชนสาธารณะ คุณคาความเปนพลเมืองของรัฐ วิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
แบบพลเมือง และระบบการบริหาราชการไทยในปจจุบัน
2500102

วิถีไทย
3 (3–0–6)
Thai Living
วิวัฒ นาการและความเปลี่ย นแปลงของสั งคมไทยผ านลักษณะทางภู มิศาสตรการตั้งถิ่น ฐาน
สถาบันทางสังคมของไทย ความหลากหลายทางชาติพันธุและวัฒนธรรม ภูมิปญญาที่สงเสริม
การปรับตัวและดําเนินชีวิตแบบไทย สภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาสังคมไทย การ
วิเคราะห ส ถานการณ ของไทยและของโลกในป จ จุ บั น เพื่ อความเข าใจการพั ฒ นาและการ
เปลี่ยนแปลงในดานตางๆของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคมโลก

2500103

ความเปนพลเมือง
3 (3–0–6)
The Citizenship
การเปนพลเมืองดี การเปนพลโลกที่ดี สรางความรู ความเขาใจแนวคิดและความจําเปนของการ
เปนบุคคลแหงการเรียนรูและมีความรับผิดชอบ ศึกษาเรียนรูบทบาทของสถาบันตางๆ ศึกษา
ความเปนประชาธิป ไตย หลักสิทธิมนุษยชน พัฒ นาความเขาใจเกี่ยวกับเหตุการณ ตางๆ ที่
เกิดขึ้นในโลกป จจุบั น ตระหนักและแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่ มีผลกระทบต อสิ่งตางๆ
ของโลก ตระหนักถึงความสําคัญของบริบทโลก ระดับทองถิ่น ระดับชาติ และการตัดสินใจทั้งใน
ระดับบุคคลและระดับสังคม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพื่อความสมดุล
ของโลก
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2500106

อาเซียนศึกษา
3 (3–0–6)
ASEAN Study
ประวัติความเปนมาของประชาคมอาเชียน กลไกและกฏบัตรอาเชียน วิสัยทัศน วัตถุประสงค
เปาหมาย โครงสราง เขตการคาเสรี สภาพเศรษฐกิจพื้นฐานของประชาคมอาเซียน การพัฒนา
เศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย ผลกระทบ แนวโนมและทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัฒ นธรรม การปรับตัวภายในชุมชนอาเซียน สรางความเขาใจ การวิเคราะห และสังเคราะห
ประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการรวมตัวของชุมชนอาเซียน การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม การ
เคลื่ อนย ายแรงงาน เทคโนโลยี และนวัต กรรม ความมั่ น คง ป ญ หาการค ามนุ ษย ยาเสพติ ด
สิ่งแวดลอม และความสัมพันธระหวางประเทศ เรียนรูดานการปฏิบัติศึกษาขอมูล การนําเสนอ
แนวคิด การพัฒนาองคความรู ความคิด เจตคติ คานิยมที่เหมาะสม

2500107

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3 (3–0–6)
Following the Royal Foot Steps of His Majesty the King
พระราชประวัติ พระราชอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงาน และการประยุกตใช
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พระราชปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ตัว อยางการประยุกตใชในดานตางๆ และพระมหากษั ตริย กับ การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย

2500108

ความรับผิดชอบตอตนเอง
3 (3–0–6)
Self-Responsibility
เสริมสรางการประพฤติป ฏิบัติ ตน ตามสถานภาพและบทบาทของตนเอง สงเสริมใหมีความ
รับ ผิ ดชอบต อตนเองและผูอื่น มี บุ คลิกภาพที่ ดี ปฏิ บั ติ ตนอย างมี มารยาททางสั งคม เคารพ
กฎระเบียบ มีวินัยในตนเอง เคารพสิทธิของผูอื่น มีภูมิคุมกันในการดํารงชีวิตอยางไมประมาท
และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั งคม ใช ก ระบวนการเรี ย นรู ผ า นกรณี ศึ ก ษาในสภาพที่ เป น จริ ง
วิเคราะหสถานการณ ปญหา แนวทางแกไขปญหา การทําโครงการเพื่อแกปญหาภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

2500109

สังคมนาอยู
3 (3–0–6)
Society Betterment
เสริมสรางความเขาใจในสถานภาพ บทบาท และการอยูรวมกับผูอื่น คุณคาของนักศึกษาที่มีตอ
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาสังคม สรางจิตสํานึก
ตอสวนรวม เคารพกฎระเบียบของสังคม ประพฤติตนใหเหมาะสมตอกาลเทศะ มารยาททาง
สังคม การเสียสละ มีจริยธรรมในการดําเนินชีวิต และจิตอาสาเพื่อสังคม ใชกระบวนการเรียนรู
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ผานกรณีศึกษาในสภาพที่เปนจริง ทั้งสถานการณ ปญหา แนวทางแกไขปญหา โดยใหนักศึกษา
จัดทําโครงงานเพื่อแกปญหาภายในมหาวิทยาลัยและทองถิ่น
2500110

อัตลักษณไทย
3 (3–0–6)
Thai Identity
ชี วิ ต ความเป น อยู ต ามวิ ถี ไ ทย ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี และค า นิ ย มที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ชีวิตประจําวัน ภาษา ศาสนาและการดํารงชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่เปนเอกลักษณของแตละ
ทองถิ่น วันสําคัญตางๆ มารยาทไทย นาฏศิลปไทย อาหารไทย การเสริมสรางและอนุรักษความ
เปนไทย การอยูรวมกันในสังคมไทย

2500111

การตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
3 (3–0–6)
Anti-corruption
ป ญ หา สาเหตุ ก ารทุ จ ริ ต ป จ จั ย เงื่ อ นไข ที่ ทํ า ให เ กิ ด จากการทุ จ ริ ต และประพฤติ
มิ ช อบ วิ เคราะห บู ร ณาการนโยบาย แนวทาง ตลอดจนเครื่ อ งมื อ ระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบการทุจริตการปองกันแกไขในปจจุบัน มาตรการในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต นโยบาย มาตรการตางประเทศ นโยบายในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กิจรรมการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น

2560101

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Laws in Daily Life
ความรู ทั่ วไปเกี่ ย วกั บ กฎหมายที่มี ความสั มพั น ธและจําเป น ตองใช ในชีวิตประจํา วัน ตาม
ปรากฏการณ ทางสั งคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ ป จจุ บัน ศึ กษาหลักกฎหมายและนิ ติ
สั ม พั น ธ ข องกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลั ก สิ ท ธิแ ละเสรีภ าพขั้น พื้ น ฐานตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญา
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายระหวางประเทศ
การประยุกตและบูรณาการใชกฎหมาย ใหไดเปนผลจริง ในชีวิตประจําวัน

3560101

การเปนผูประกอบการเบื้องตน
3 (3–0–6)
Entrepreneurship for the Beginner
บทบาทของธุรกิจขนาดยอมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองคกรธุรกิจ หนาที่ตางๆ ทางดาน
การบริหาร มนุษยสัมพันธและการปฏิบัติงานในธุรกิจขนาดยอมการควบคุมทางการเงินและ
ธุรกิจ การดําเนินการของธุรกิจขนาดยอมแบบตางๆ การแกปญหาและการตัดสินใจ การมี
วิสัยทัศนในการพัฒนาองคกรธุรกิจ คุณลักษณะของการเปนผูประกอบการที่ประสบผลสําเร็จ
การเปนผูประกอบการ โดยการรวมกลุมกันประกอบธุรกิจขนาดเล็ก
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3560102

ทักษะความเปนผูนําและการทํางานเปนทีม
3 (3–0–6)
Leadership and Teamwork Skills
ความหมาย ความสําคัญของผูนําและภาวะความเปนผูนํา รูปแบบของผูนํา บทบาทของผูนํา
และผูตามที่ดี จิตวิทยาและเทคนิคการเปนผูนํา การเสริมสรางบุคลิกภาพ ทักษะการทํางานเปน
ทีม มนุษยสัมพันธในการทํางาน กระบวนการกลุมและการแกไขปญหาในการทํางานรวมกัน

3560503

เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Economics in Daily Life
หลักการเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร ปจจัยกําหนดอุปสงคและอุปทานของสินคา พฤติกรรม
ผูบริโภค ลักษณะสําคัญของตลาดสินคาที่มีการแขงขันอยางสมบูรณและไมสมบูรณ หลักการ
คํานวณรายไดประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลัง การคาและการเงิน
ระหวางประเทศในดุลการชําระเงิน การประยุกตใชหลักเศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน

3560504

การบริหารการเงินสวนบุคคล
3 (3–0–6)
Personal Financial Management
ความหมายและเปาหมายของการบริหารการเงินสวนบุคคล การวางแผนการเงินสวนบุคคล งบ
การเงิน ส วนบุ คคล รายไดของบุคคล การบริห ารเงิน รายได การเงิน สําหรับ ที่อยูอาศัย การ
บริหารการเงินดานยานพาหนะและเครื่องใชที่จําเปน การบริห ารหนี้สวนบุคคล การบริหาร
ความเสี่ ย งและการประกั น ความมั่ น คงของบุ ค คล การออมและการลงทุ น ของบุ ค คล การ
วางแผนการเงินในแตละชวงอายุ

3600101

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3 (3–0–6)
Introduction of E-Commerce
ความรู เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ การพาณิ ช ย อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส โครงสรางพื้ น ฐานทางเทคโนโลยี แ ละ
เครื่ อ งมื อ ช ว ยบนเว็ บ สํ า หรั บ การพาณิ ช ย อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ตั ว แบบธุ ร กิ จ ของการพาณิ ช ย
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ระบบการชํ าระเงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ป ญ หาทางกฎหมายและจริ ย ธรรมที่
เกี่ยวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)

โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 (3–0–6)
Our World, Science and Technology
บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในด านการพั ฒ นาชุมชนและประเทศชาติ ดาน
พลังงานและภาวะโลกรอน ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร ทักษะในการคิดวิเคราะห สามารถเขาใจปญหาและใชวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแกปญหาดานตาง ๆ ได
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4010702

วิทยาศาสตรกับชีวิต
3 (3–0–6)
Science and Life
การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การใชสารเคมีในชีวิตประจําวัน ผลกระทบของสารเคมี
ตอสิ่ งแวดลอม รังสีจากดวงอาทิ ตยและสารกัมมัน ตรังสี เครื่องใช และอุ ปกรณไฟฟ าในบ าน
ผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่มีตอมนุษย สภาพแวดลอม สังคม การเมือง
และวัฒนธรรม ใชวิทยาศาสตรคิดวิเคราะห สามารถเขาใจปญหา และแกปญหาในชีวิตได

4010703

สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3–0–6)
Environment and Sustainable Development
ความสํ า คั ญ ของสิ่ งแวดลอม การใชป ระโยชน จ ากทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการใช
ทรัพยากร เทคโนโลยีในการปองกัน และแกไขปญ หาสิ่ งแวดลอม ทักษะการสรางนวัต กรรม
อนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

4010704

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3 (3–0–6)
Natural Disasters
สถานการณปจจุบันของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุและ
บริเวณที่เสี่ยงตอการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบและการปองกันอันตรายจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ

4020101

เคมีในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Chemistry in Daily Life
ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑเคมีตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน สบู ยาสีฟน สารทําความสะอาด สารเติม
แตงในอาหาร นมและผลิตภัณฑของนม เครื่องสําอาง กระดาษกาว เรซิน ซีเมนต ยารักษา
โรค ตลอดจนผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับการเกษตร เปนตน รวมทั้งการใชสารเคมีอยางถูกวิธี และการ
แกไขพิษจากสารเคมีเบื้องตน

4020102

เคมีและภูมิปญญาไทย
3 (3–0–6)
Chemistry and Thai Local Wisdom
ความหมายและความรูเกี่ ยวกับ ภูมิปญญาไทยดานตาง ๆ การดื่ม การกิน หรือการแกปญหา
สุขภาพ ความสัมพันธของภูมิปญญาไทยและการใชความรูทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีในภูมิปญญา
ไทย เคมี แ ละภู มิ ป ญ ญาการใชส มุ น ไพรไทยเพื่ อการเกษตร การแพทย ความงามและการ
ดํารงชีวิต
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4030001

ชีววิทยาเชิงอนุรักษ
3 (3–0–6)
Conservation Biology
หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
และทักษะการแกปญหาในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงของความ
หลากหลายทางชีวภาพ จริยธรรมการอนุรักษ การรบกวนและโครงสรางชุมชนของสิ่งมีชีวิต
ความเกี่ยวของของมนุษย การออกแบบและการจัดการพื้นที่อนุรักษ การจัดการระบบนิ เวศ
การอนุรักษ รัฐศาสตรและเศรษฐศาสตรการอนุรักษ

4030002

พืชพรรณเพื่อชีวิต
3 (3–0–6)
Plants for Life
ความสําคัญและคุณคาของพืชพรรณตอชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ ภูมิปญญาทองถิ่น
ในการใชประโยชนจากพืชพรรณ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะ
การแกปญหาในการอนุรักษและพัฒนาพืชพรรณ

4030003

เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Biotechnology in Daily Life
ความหมาย ความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพในดานตาง ๆ
ดานการเกษตร อาหาร และการแพทยในชีวิตประจําวัน

4040101

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตรพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน สัดสวน รอยละ การคํานวณอัตรากาวหนา ที่ใชใน
การชํ าระค าไฟฟ าและน้ํ าประปา การคิ ด ดอกเบี้ ย ระบบการผอ นชํ าระ และคณิ ต ศาสตร
ประกั น ภั ย ทั กษะคิ ด วิ เคราะห ท างคณิ ตศาสตร วิเคราะห ส ถิ ติเบื้ องตน ในการแก ป ญ หาใน
ชีวิตประจําวัน

4040102

การคิดและการตัดสินใจ
3 (3–0–6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย ความคิดสรางสรรค การคิดเชิงระบบ การวิเคราะห
ขอมูลขาวสาร ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแสวงหา
ความรูทางวิทยาศาสตร กําหนดการเชิ งเสน และการนํามาประยุกตใชในการแกป ญ หาใน
ชีวิตประจําวัน
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4070301

การสรางเสริมสุขภาวะ
2 (1–2–3)
Health Promotion
เรียนรูความสําคัญของสุขภาวะทางดานรางกาย อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ อาหาร ยา
และสมุนไพร อนามัยสวนบุคคล การสรางเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะสวนบุคคล และทักษะชีวิต
เชื่อมโยงระหวางตนเองและผูอื่นใหดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข หลักการออกกําลังกาย
เพื่ อสุ ขภาพ เห็ น ประโยชน ของการออกกําลังกาย ปจจัยและผลกระทบที่มีตอสุขภาพของ
ประชากรในอาเซียน

4070302

สุขภาพครอบครัว
2 (1–2–3)
Family Health
ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขตของสุขภาพครอบครัว การสรางครอบครัวคุณภาพ การดูแล
สุขภาพครอบครัว พัฒนาการบุคคลวัยตาง ๆ การสังเกตพฤติกรรมสุขภาพที่เปนปญหาและการ
สรางเสริมสุขภาพครอบครัว เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตครอบครัวที่ดี

4080101

กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2 (1–2–3)
Sports for Health Development
วัตถุประสงค และประโยชนของการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกกําลังกายและการ
สรางเสริมสมรรถภาพทางกายใหเหมาะสมกับวัย ขอควรระวังและการปองกันการบาดเจ็บจาก
การเลนกีฬา ศึกษาการเลนและกติกาการแขงขันกีฬา มารยาทของการเปนผูเลนและผูดูกีฬาที่ดี
โดยใหเลือกกิจกรรมกีฬาที่ผูเรียนสนใจ ฝกทักษะการเลนกีฬาเปนทีม และทักษะความเปนผูนํา
ในทีมกีฬา

4080102

นันทนาการเพื่อชีวิต
2 (1–2–3)
Recreation for Life
ความหมาย ความสําคัญ ประโยชนและขอบขายของกิจกรรมนันทนาการ การเลือกกิจกรรม
นั น ทนาการให ส อดคล องเหมาะสมกั บ วัย และโอกาส การนํ ากิ จ กรรมนัน ทนาการไปใช ใน
ชีวิตประจําวัน การเปนผูนํานันทนาการและการจัดคายนันทนาการ มารยาททางสังคมในการ
เขารวมกิจกรรมนันทนาการ การกิจกรรมนันทนาการ สําหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม
ฝกทักษะการทํางานเปนทีมและทักษะความเปนผูนํากิจกรรมนันทนาการ

4080103

รูปรางและการควบคุมน้ําหนัก
2 (1–2–3)
Figure and Weight Control
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับรูปรางของมนุษยที่สัมพันธกับน้ําหนักที่เหมาะสม ความสัมพันธระหวาง
น้ําหนั กตั วที่ เหมาะสมกับ สุ ขภาพ บทบาทและผลกระทบของสารอาหารใหพลั งงานต อการ
ควบคุมน้ําหนักตัว การคํานวณน้ําหนักตัวที่เหมาะสม การคํานวณพลังงานที่รางกายตองการ
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การกําหนดอาหารที่ใหพลังงาน และสารอาหารเพื่อการลดน้ําหนัก การกําหนดโปรแกรมการ
ออกกําลังกาย การออกกําลังกายเพื่อการควบคุมน้ําหนัก
4080104

วิทยาศาสตรการกีฬา
2 (1–2–3)
Sports Science
มโนทัศนของวิทยาศาสตรการกีฬา บทบาทที่สํ าคัญของการใชหลักวิทยาศาสตรในการออก
กําลังกายและการเลนกีฬา รวมไปถึงความรูเบื้องตนขององคความรูทางวิทยาศาสตรการกีฬาใน
แตละสาขา ไดแก สรีรวิทยาการกีฬา เวชศาสตรการกีฬา ชีวกลศาสตรการกีฬา โภชนาการกีฬา
สังคมวิทยาการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา วิทยวิธีทางการกีฬา และการจัดการการกีฬา
ฝกทักษะการเปนนักวิทยาศาสตรการกีฬา

4080105

ทักษะการวายน้ํา
2 (1–2–3)
Swimming Skill
ฝกทักษะการวายน้ํา การชวยเหลือคนจมน้ํา การเอาตัวรอดจากภัยทางน้ําและเทคนิคของกีฬา
วายน้ํา การวายน้ําทาตางๆ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายเพื่อการเลนกีฬาวายน้ํา อุปกรณ
การเก็ บ รั ก ษาอุ ป กรณ กติ ก าระเบี ย บมารยาท ในการแข ง ขั น การเป น ผู ช มที่ ดี แ ละความ
ปลอดภัย

4090101

อาหารนานาชาติเบื้องตน
3 (2–2–5)
Introduction of International Cookery
ความสําคัญของอาหารกลุมประเทศอาเซียนและอาหารยุโรป คุณคาทางโภชนาการของอาหาร
อาเซียนและอาหารยุโรป อาหารประจําชาติอาเซียน วิธีการประกอบอาหารขั้นพื้นฐานสําหรับ
อาหารที่เปนที่นิยม ฝกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน

4100904

การแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Thai Traditional Medicine in Daily Life
การประยุกตใชการแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน หลักการดูแลสุขภาพการปองกันโรคและ
ความเจ็บปวยดวยการแพทยแผนไทย การใชสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อรักษาโรค
หรื ออาการเบื้ องต น ที่ พ บได บ อย ความรูทั่ ว ไปเกี่ย วกับ การดู แลสุข ภาพดานความงาม โดย
ประยุกตใชการแพทยแผนไทยและสุคนธบําบัด

4120101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (2–2–5)
Information Technology and Communication
ศึ ก ษาองค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการสืบคนขอมูล การทํารายงานการสรางตารางคํานวณ การ
นําเสนอผลงาน การสื่อสารบนระบบเครือขายและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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สมัยใหมอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชงานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุ ข ภาวะของการใช ค อมพิ ว เตอร ทั ก ษะการใช
เทคโนโลยีอยางมีวิจารณญาณ และใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค
5000101

เกษตรในชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Agriculture in Daily Life
เกษตรแบบพึ่ งพาตนเองตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ยง การปลูกพืช และเลี้ย งสัตวเพื่ อ
นั น ทนาการและประโยชน ใช ส อยในชี วิต ประจํ าวั น การเรีย นรูทั ก ษะทางการเกษตรไปใช
ดํารงชีวิต สามารถนําไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได

5040606

การเลี้ยงสัตวเพื่อการนันทนาการ
3 (2–2–5)
Pets Care for Recreation
ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงสัตวเพื่ อการนันทนาการ ประเภทและพัน ธของสัต ว
หลักการและวิธีการคัดเลือกสัตวเลี้ยง การออกแบบวัสดุและอุปกรณการเลี้ยงสัตว อาหารและ
การให อ าหาร การสุ ข าภิ บ าลและการควบคุ ม โรคเพื่ อ การเลี้ ย งสั ต ว ที่ ป ลอดภั ย และความ
เพลิดเพลินรวมถึงการบําบัดโรคของมนุษยดวยสัตวเลี้ยง

5060609

ทรัพยากรทางน้ําและการอนุรักษ
3 (2–2–5)
Aquatic Resources and Conservation
ทรัพยากรแหลงน้ํา ชายฝง และนิเวศวิทยาของแหลงน้ํา บทบาทความสําคัญของทรัพยากร
แหลงน้ําตอสภาพแวดลอมของโลก ปญหามลพิษทางน้ํา และแนวทางการปองกันแกไข และ
การอนุรักษทรัพยากรทางน้ํา

5070311

การถนอมอาหารในชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Food Preservation in Routine Life
ความรูและทักษะเบื้องตนในการถนอมอาหาร การเนาเสียของวัตถุดิบ การปองกันการเนาเสีย
โดยใชวิธีการถนอมอาหารตาง ๆ การถนอมอาหารโดยการหมักดอง การถนอมอาหารโดยการ
ใชความรอน การถนอมอาหารโดยใชความเย็น การเลือกใชภ าชนะบรรจุ เพื่ อถนอมอาหาร
วิ ธี ก ารบรรจุ เ พื่ อ รั ก ษาคุ ณ ภาพของอาหาร การเรี ย นรู ทั ก ษะทางการถนอมอาหารใน
ชีวิตประจําวัน

5070613

ขนมอบเบื้องตนเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Introduction of Bakery for Business
ความรูเบื้องตนของขนมอบ วัตถุดิบที่ใชในผลิตภัณฑขนมอบ เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการ
ทําผลิตภัณฑขนมอบ กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑขนมอบพื้นฐาน การบรรจุ การตลาดและการ
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จัดการธุรกิจขนมอบ การเรียนรูทักษะทางการขนมอบไปใชดํารงชีวิต สามารถนําไปประกอบ
อาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได
5070614

อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (3–0–6)
Food for Health
อาหารหลัก 5 หมู และน้ําดื่ม การอานฉลากโภชนาการ พิษของอาหารทางกายภาพ เคมีและ
จุลินทรียอาหารที่สงเสริมการมีสุขภาพดี อาหารปองกันโรคและกอใหเกิดโรค ความปลอดภัยใน
การบริโภคอาหาร อาหารสุขภาพในทองถิ่น การสืบคนขอมูลดานอาหารเพื่อสุขภาพ

5070615

เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Beverage for Business
ความรูเบื้องตนของเครื่องดื่ม สวนประกอบของเครื่องดื่ม เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทํา
เครื่องดื่ม หลักการและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล เครื่องดื่มปราศจาก
แอลกอฮอล ประโยชนและโทษของเครื่องดื่ม การตลาดและการจัดการธุรกิจเครื่องดื่ม การ
เรียนรูทักษะทางการทําเครื่องดื่มไปใชดํารงชีวิต สามารถนําไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพา
ตนเองได

5540602

พลังงานทดแทน
3 (3–0–6)
Renewable Energy
ความรู พื้ น ฐานที่ เกี่ ย วข อ งกั บ พลั งงานหมุ น เวี ย น ได แ ก พลั งงานแสงอาทิ ต ย พลั ง งานลม
พลังงานชีวมวล พลังน้ําและพลังงานหมุนเวียนรูปแบบใหม เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟา และ
พลังงานความรอน รวมถึงพลังงานทดแทนในภาคขนสง ไดแก เอทานอล ไบโอดีเซล เปนตน
ศึกษาเทคโนโลยีพลังงาน ชุมชน ทองถิ่น และโครงการพระราชดําริ เพื่อสรางความมั่นคงทาง
พลังงานอยางยั่งยืน

5540603

การประหยัดพลังงาน
3 (3–0–6)
Energy Saving
ความรูเบื้องตนเรื่องการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟา การคิดคาไฟฟาเบื้องตน การประหยัด
พลั งงานสํ า หรับ บ า นพั กอาศั ย และอาคารโรงงานอุต สาหกรรม อุป กรณ ป ระหยัดพลังงาน
ความสําคัญของการประหยัดพลังงาน ความตระหนักในการประหยัดพลังงาน แนวทางการ
ประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน
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5570103

ไฟฟาสําหรับชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Electrical Technology for Daily Life
วงจรไฟฟ า เบื้ อ งต น ค าพารามิเตอรตางๆทางไฟฟ า เครื่อ งมือวัดและการวัดค าทางไฟฟ า
เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ ที่ ใช ในงานไฟฟ า ความปลอดภั ย ในการใช ไฟฟ า การฝ ก ปฏิ บั ติ งาน
เกี่ยวกับระบบไฟฟาภายในอาคาร การบํารุงและตรวจซอมอุปกรณไฟฟาพื้นฐานภายในบาน

5580704

เทคโนโลยีอัจฉริยะ
3 (2–2–5)
Intelligent Technology
หลักการพื้ นฐาน การทํ างานและการใชงานเทคโนโลยีอัจฉริยะ ไดแก โทรศัพทมือถือ กลอง
ถายภาพดิจิตอล เครื่องเลนเกมส หุนยนต เครื่องดูดฝุน มัลติมีเดีย ระบบมัลติทัชและทัชสกรีน
รูปแบบตาง ๆ การอานขอมูลทางดานเทคนิคจากคูมือ การเลือกซื้อ การดูแลบํารุงรักษา และ
การซ อ มบํ า รุ งเบื้ อ งต น การศึ ก ษาวิ เ คราะห แ ละสั งเคราะห ก ารใช เทคโนโลยี ที่ เหมาะสม
พฤติกรรมและทัศนคติที่เกี่ยวของ

5590101

การขับขี่ปลอดภัย
3 (2–2–5)
Safety Driving
กฎระเบียบและวินัยการจราจร ทัศนคติและพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย ความรูเบื้องตนการ
ตรวจสอบยานยนตกอนการขับขี่ การขับขี่ที่เกี่ยวของกับประหยัดพลังงานการปฏิบัติการขับขี่
ปลอดภัย การศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหการขับขี่ปลอดภัย และการประเมินพฤติกรรมการ
ขับขี่

5800101

เทคโนโลยีทองถิ่น
3 (3–0–6)
Technology in Locality
ความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น การบูรณาการองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่ เชื่ อ งโยงกั บ ภู มิป ญ ญาท องถิ่ น ได เทคโนโลยีท องถิ่น ดานเกษตรพื้ น บ าน ดานอาหารและ
สุขภาพ ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานวัสดุและเทคโนโลยีพื้นบาน
ดานการบริห ารจั ดการสั งคมและการหาแนวทางปกป องคุ มครองภู มิปญ ญาด านเทคโนโลยี
ทองถิ่น

7130401

การใชซอฟตแวรจัดทําเอกสารงานคํานวณ
3 (2–2–5)
Spreadsheet Software Application
การใชซอฟตแวรตารางทําการ รูปแบบเอกสารและแบบฟอรมที่เกี่ยวกับการคํานวณ ทั้งในราชการและ
ธุรกิ จ การใช ซอฟแวรแผ นตารางทําการเบื้องตนในการจัดทํ าเอกสาร การคํานวณเชิงอิเล็กทรอนิกส
รูปแบบตาง ๆ การสรางกราฟอยางงาย และการนําเสนอเอกสารงานคํานวณที่จัดทําขึ้น การพัฒนาและ
การจัดเก็บเอกสารงานคํานวณใหมีประสิทธิภาพ งายตอการคนหา และการรักษาปลอดภัยของขอมูล
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7130402

การใชเทคโนโลยีเพื่อนําเสนองาน
3 (2–2–5)
Use Technology for Presentations.
การใชซอฟตแวรการนําเสนองาน การจัดรูปแบบอักษร การแทรกขอความ การคนหาคํา การ
สะกดและตรวจไวยากรณของคํา การแทรกรูปภาพ การวาดรูปจากเครื่องมือที่กําหนดให การ
ทํารูปรางอัตโนมัติ การทําอักษรขอความศิลป การสรางแผนภูมิ การสรางตาราง การทําภาพนิ่ง
การทําพื้นหลังของเอกสารการนําเสนองาน การนําเสนอเอกสาร การตั้งเวลาในการนําเสนอ
การบันทึกเสียงผูบรรยาย การทําเสียงเอกสารนําเสนองาน และการสรางเอกสารการนําเสนอ
งานแบบเคลื่อนไหว

7130403

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู
3 (2–2–5)
Information Technology for Teachers
คอมพิวเตอรขั้นพื้นฐาน องคประกอบที่สําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน การทํารายงาน การสราง
ตารางคํ า นวณ การนํ า เสนอผลงาน การสื่ อ สารบนระบบเครื อ ข าย และการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารสมั ย ใหม ในการสอน กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ คอมพิ ว เตอร
จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใชคอมพิวเตอร การผลิตสื่อการสอนดวยคอมพิวเตอร

8010801

การชวยฟนคืนชีพ
2 (1–2–3)
Resuscitation
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดปญหาสุขภาพในบานและชุมชน
และการชวยฟนคืนชีพเบื้องตนในภาวะฉุกเฉิน แนวคิด หลักการ ความหมาย และความสําคัญ
ของการชวยฟนคืนชีพขั้นสูง

8010802

การจัดการดูแลผูประสบภัยพิบัติ
2 (1–2–3)
Care for Disaster Victims
ความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติ แนวคิดและหลักการทางการพยาบาลเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
ระบบบริการทางการแพทยในภาวะฉุกเฉิน การวางแผนและการจัดการกับภัยพิบัติตางๆ การ
ช ว ยเหลื อ และฟ น ฟู ผู ป ระสบภั ย พิ บั ติ ทั้ งด านร างกายและจิ ต สั งคม ประเด็ น จริ ย ธรรมและ
กฎหมายในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

8010804

ชีวิตและสุขภาพ
2 (1–2–3)
Life and Health
กํ าเนิ ดและพั ฒ นาการของชีวิต การคุมกําเนิด เพศศึก ษา ยา สมุน ไพร อาหาร โภชนาการ
ความสัมพันธของอาหารและโภชนาการกับมนุษยการบริโภคอาหารอยางสมดุล การสุขาภิบาล
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อาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดลอมและปจจัยตางๆ ที่มีผลตอสุขภาพ การ
ดูแลสงเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ
8010805

หลักประกันสุขภาพแหงชาติของคนไทย
2 (1–2–3)
National Health Security of Thai People
ปรัช ญา แนวคิ ด ทฤษฎี และวิวัฒ นาการระบบหลักประกันสุ ขภาพไทย การปฏิ รูปและการ
พัฒนาคุณภาพระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา สิทธิและหนาที่ของประชาชน การเขาถึง
สิทธิประโยชนในระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารจัดการกองทุน บทบาทของประชาชน
และองคการปกครองสวนทองถิ่นในการมีสวนรวมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
1) กลุมวิชาบังคับสาขา
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

96 หนวยกิต
48 หนวยกิต
หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3011101

หลักนิเทศศาสตร
3(3-0-6)
Principles of Communication Arts
ความหมาย ความสําคัญ วิวัฒนาการของการสื่อสาร กระบวนการ และองคประกอบของการ
สื่อสาร การสื่อสารประเภทตาง ๆ ปจจัยที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลการสื่อสาร ตลอดจนการ
สื่อสารกับการพัฒนาสังคม

3011102

หลักการสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Principles of Mass Communication
ความหมาย ความสํ า คั ญ องค ป ระกอบ และวิ วั ฒ นาการของการสื่ อ สารมวลชน ทฤษฎี
กระบวนการ โครงสรางและระบบการสื่อสารมวลชน ลักษณะของการสื่อสารมวลชนประเภท
ตาง ๆ หน วยงานที่ เกี่ ยวของกั บ การสื่อสารมวลชน บทบาท หน าที่ และอิ ทธิพลของการ
สื่อสารมวลชนตอสังคม การใชการสื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม

3011104

การถายภาพเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Photography
หลักของแสงในการถายภาพ การกําหนดมุมกลอง ขนาด และสัดสวนของภาพ การสราง
ภาพจากธรรมชาติของกลองและสวนประกอบ ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถรองรับความหมายและ
เจตนาของผูสงสารได ปฏิบัติการสรางภาพในโปรแกรมคอมพิวเตอร การสรางแนวคิด และการ
นําเสนอแนวคิดในงานภาพ

79

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

3012101

กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Laws and Ethics of Mass Communication
สิทธิและเสรีภ าพในการแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกของมนุ ษย ปรัชญากฎหมาย
กฎหมายเกี่ ย วกั บ หนั งสื อ พิ ม พ แ ละสิ่ งพิ ม พ ในประเทศไทย กฎหมายสื่ อ สารมวลชน และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน

3012201

ศิลปะการพูดและการนําเสนองาน
3(2-2-5)
Arts of Speaking and Presentation
หลักเกณฑและศิลปะการพูดประเภทตาง ๆ การเตรียมขอมูล การนําเสนอความคิดผานการ
พูด การใชสื่อในการนําเสนอ การฝกฝนการพูดตามวัตถุประสงคและโอกาสตาง ๆ เพื่อให
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ

3012102

การเขียนสรางสรรค
3(2-2-5)
Creative Writing
รูป แบบและวิ ธี การเขี ย นประเภทต างๆ เชน เรื่องเล า บทกวี ข าวสั งคม สารคดี บทความ
บทวิจารณ เพื่อประโยชนสําหรับการสื่อสาร โดยฝกปฏิบัติตลอดภาคเรียน

3012204

กราฟกสําหรับนิเทศศาสตร
3(2-2-5)
Graphics for Communication Arts
ความหมาย ขอบข า ย ความสํ าคั ญ และประเภทของงานกราฟ ก สํ าหรับ งานนิ เทศศาสตร
หลักและเทคนิคการออกแบบ การเลือก และการประดิษฐตัวอักษร การเลือกภาพประกอบ
หลักการใชสี การจัดองคประกอบของงานกราฟก การผลิตตนแบบ และการประเมินผลงาน
กราฟกสําหรับงานนิเทศศาสตร

3013201

ภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร
3(3-0-6)
English for Communication Arts
ฝกทุกทักษะ เน นการอาน การเขียน และทั กษะการเรีย นที่ ใชในการอาน รายงานขาว
วารสาร และบทความกึ่งวิชาการในสายนิเทศศาสตร

3013601

สารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร
3(3-0-6)
Information for Communication Arts
แนวคิด กระบวนการทางสารสนเทศ ความตองการใชแหลงสารสนเทศ การสืบคน และการ
นําเสนอสารสนเทศ รวมทั้งการนําเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมมาใชใหสอดคลองกับงาน
นิเทศศาสตร
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3013702

การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
Development Communication
แนวคิดการสื่อสารกับการพัฒนา บทบาทของการสื่อสารในการพัฒนา การนําเอาการสื่อสารมาใชสนับสนุน
การพัฒนาสังคมดานตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลของการสื่อสารเพื่อการพัฒนา

3013703

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Marketing Communication
แนวคิดและหลักการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ กําหนดกลยุทธ และการนําเครื่องมือ
การสื่อสารการตลาด เชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย และการขาย
ตรงมาใช อย างผสมผสานเป น อัน หนึ่งอัน เดี ย วกัน ตลอดจนศึกษากรณี ตัว อยางการใชการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการขององคการ

3013705

สื่อใหม
3(3-0-6)
New Media
ความหมาย หลักการและรูปแบบของสื่อใหม สื่ออื่นๆ ที่ประยุกตรวมกับเทคโนโลยี เพื่อใชใน
การสื่อสารประเภทตางๆ การรูเทาทันสื่อ ผลจากการใชสื่อใหมในบริบทตางๆ ในสังคม การ
เฝาระวัง ผลกระทบของสื่อใหมที่มีตอผูรับสาร โดยสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการ
เลือกสื่อใหมไดอยางเหมาะสม

3013901

การวิจัยนิเทศศาสตร
3(2-2-5)
Communication Arts Research
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย และสถิ ติ เบื้ อ งต น ที่ จํ าเป น สํ า หรั บ การวิ จั ย การสื่ อ สาร ศึ ก ษาความหมาย
ความสําคัญ วัตถุป ระสงค บทบาท กระบวนการ คุณ ลักษณะของการวิจัย การกําหนด
ปญหา งานวิจัยที่เกี่ยวของ ตัวแปร สมมติฐานการวิจัย การสุมตัวอยาง เก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การวิเคราะหและแปรผลวิจัย การเขียนแบบเสนอโครงการวิจัย

3014801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและเตรียมฝกสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร 2(0-4-5)
Preparation for Professional Experience and Preparation
Co-operative Education in Communication Arts
จั ด ให มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มของผู เรี ย น ก อ นออกฝ ก ประสบการณ วิ ชาชี พและ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการทางนิเทศศาสตร ในดานการเรียนรูลักษณะและโอกาสของการ
ประกอบอาชี พ พั ฒ นาผู เรี ย นให มี ค วามรู ทั ก ษะ เจตคติ แรงจู งใจและคุ ณ ลั ก ษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพโดยศึกษาเกี่ยวกับงานทางนิเทศศาสตรแบบครบวงจร การวางแผนอยาง
เป นระบบ นํ าแผนไปปฏิบั ติการติดตามผลการปรับปรุงงานการกระทําในสถานการณ ห รือ
รูปแบบตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
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3014802

การฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร
6(640)
Field Experience in Communication Arts
(บังคับตองฝกประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา 350 ชั่วโมง)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : สอบไดวิชา 3014801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
และเตรียมฝกสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร
ฝกปฏิบัติงานดานนิเทศศาสตรในหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน โดยการนํา
ความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดรับจาการศึกษาไปใชในสถานการณจริง จัดใหมีการ
ปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝกงาน และจัดปจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายและสรุปผล
ปญหางานดานนิเทศศาสตรที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีการแกไขปญหาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี

3014803

สหกิจศึกษา
6(640)
Co-operative Education
วิชาที่ตองเรียนมากอน : สอบไดวิชา 3014801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
และเตรียมฝกสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร
การปฏิ บั ติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว 1 ภาคเรียน สหกิจศึกษา
ตามที่สาขาวิชากําหนด โดยนักศึกษามีหนาที่รับผิดชอบในหนวยงานอยางแนนอนเสมือนหนึ่งเปน
พนั กงานชั่ ว คราวของสถานประกอบการ เมื่ อเสร็จ สิ้ น การปฏิ บัติงาน นั กศึกษาตองจัดทํ า
โครงงานหรือรายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน โดยมีการประเมินผลจากอาจารยที่ปรึกษา
สหกิจศึกษา พี่เลี้ยงในสถานประกอบการแลจากรายงานวิชาการ

3014901

โครงการพิเศษทางนิเทศศาสตร
1 (0-3-6)
Special Project in Communication Arts
จัดทําโครงการพิเศษหรืองานศึกษาคนควาดานนิเทศศาสตรในความดูแลของอาจารยและ/หรือ
ผูทรงคุณวุฒิ
2) กลุมวิชาบังคับแขนง
30 หนวยกิต
(1) แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

3042201

การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
Script Writing for Radio and Television
รูป แบบและขั้น ตอนการเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทั ศนป ระเภทตางๆ
การประมวลความคิด การคนควา การคัดเลือกขอมูล การเรียบเรียงใหเปนบทรายการ ฝก
การเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนประเภทตางๆ
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

3042202

การสื่อขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
News Reporting for Radio and Television
เทคนิ ค การหาข า ว การรายงานข า วประเภทต า งๆ หลั ก การเขี ย นข า ว การพิ จ ารณา
ความสําคัญ และความนาสนใจของขาว ฝกปฏิบัติการเขียนขาวทั้งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศนในรูปแบบตางๆ

3042203

ศิลปะการเลาเรื่องในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(3-0-6)
Narrative Arts for Radio and Television
หลั ก การและเทคนิ ค ในการเล า เรื่ อ งประเภทต า งๆ รวมถึ ง แนวคิ ด ในการสร างสรรค แ ละ
ประยุกตใชการเลาเรื่องในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

3042204

การเปนผูประกาศและดําเนินรายการ
3(2-2-5)
Announcing and Host in Radio and Television
ความหมายและความสําคัญในการเปนผูประกาศ และการดําเนินรายการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน ฝกปฏิบัติการใชน้ําเสียง การพูด บุคลิกภาพ และการจัดลําดับในรายการ
ฝกการตั้งคําถาม สรุปประเด็น และสรางอารมณ รวมใหเกิดขึ้นในการสัมภาษณในรายการ
รูปแบบตางๆ

3042301

การออกแบบฉากและแสงในรายการวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
Television Set and Lighting Design
การวางแผน ออกแบบ เตรียมวัสดุอุปกรณในการสรางฉากและจัดแสง พรอมทั้งฝกปฏิบัติ
จริงดานการสรางฉากและการจัดแสง เพื่อถายทอดมโนทัศนทางความคิด จินตนาการการเลา
เรื่องใหเหมาะสมทั้งในเชิงศาสตรและศิลปในรายการโทรทัศน

3043401

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
3(2-2-5)
Radio Production
กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทตาง ๆ ตั้งแตการวางแผนกอนการผลิต
การเขีย นบท การบั นทึกเสียงและการออกอากาศสด โครงสรางองคกรวิทยุ กระจายเสี ย ง
หนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรฝายตาง ๆ ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

3043402

การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
Television Production
กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน ตั้งแตการวางแผนกอนการผลิต การเขียนบท การ
ถายทํา การลําดับภาพและเสียง วิธีการปฏิบัติงานกับอุปกรณ องคประกอบของการผลิต
รายการ โครงสรางขององคกรวิทยุโทรทัศน หนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรฝายตางๆ
ในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

3043601

เทคนิคการสรางสรรคงานในสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
Creative Technique for Digital Media
หลักการและเทคนิคการสรางสรรคงาน เพื่อการสื่อสารผานสื่อดิจิทัลรูปแบบตางๆ เชน การ
ผลิ ต วี ดิ ทั ศ น ล งบนโซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร ค พร อ มทั้ ง ฝ ก ฝนการใช เทคโนโลยี ร ว มกั บ แนวคิ ด ที่
สรางสรรค เพื่อการประยุกตใชใหเขาถึงกลุมเปาหมาย

3044901

สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(3-0-6)
Radio and Television Seminar
การวิเคราะหปญหาการดําเนินงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในปจจุบัน เพื่อเสนอ
แนวทางในการแกไขและปรับปรุงงานดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

3044902

การวิพากษรายการในสื่อมวลชน
3(3-0-6)
Criticism in Mass Media
ทฤษฎี หลั ก เกณฑ และแนวทางการวิ พ ากษ ร ายการประเภทต า งๆ ที่ อ อกอากาศทาง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และบนสื่อใหมอื่นๆ ตลอดจนจรรยาบรรณของนักวิพากษ
รวมทั้งผลกระทบของสื่อใหมที่มีตอสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อใหม

(2) แขนงวิชาการสื่อสารการแสดง
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

3052101

ความรูเบื้องตนการสื่อสารการแสดง
3(3-0-6)
Introduction to Performing Arts Communication
หลักการสื่อสารการแสดง การเลาเรื่อง การแสดง การออกแบบ การกํากับการแสดง และ
การบริหารจัดการ การพัฒ นาการดานการสื่อสารการแสดงผานสื่อตางๆ เชน สื่อพื้นบาน
ละครเวที ภาพยนตร วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน

3052102

การสรางสรรคงานแสดง
3(3-0-6)
Creativity for Performing Arts Communication
การสรางสรรคงานแสดงในรูปแบบตางๆ ตลอดจนองคประกอบตางๆ ในการสรางสรรคงานแสดง

3052201

การเขียนบทเพื่อการแสดง
3(2-2-5)
Script Writing for Performing Arts Communication
หลักการเขีย นบทละครเวที บทละครโทรทั ศน และภาพยนตร การพั ฒ นาโครงเรื่อง การ
กําหนดฉาก การเขียนบทสนทนา ฝกฝนการเขียนบทสําหรับงานสื่อสารการแสดงประเภท
ตางๆ
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

3052401

การสรางฉากและการจัดแสง
3(2-2-5)
Scenery and Lighting Techniques
ทฤษฎีและเทคนิคการนํ าเสนอ ศิล ปะการสรางฉาก การจัดแสงสําหรับ การแสดงประเภท
ตางๆ เชน การแสดงบนเวที ละครเวที และละครโทรทัศน

3052601

เทคโนโลยีเพื่องานสื่อสารการแสดง
3(2-2-5)
Technology for Performing Arts Communication
การใชเทคโนโลยีตางๆ ในงานสื่อสารการแสดง ฝกปฏิ บัติและประยุกตใช ตลอดจนการ
ประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีตางๆ ที่ใช

3053301

การออกแบบเพื่อการสื่อสารการแสดง
3(2-2-5)
Production Design Concept and Visualization
ประยุกตหลักการออกแบบงานตางๆ ทั้งฉาก แสง สี เสียง เครื่องแตงกาย การแตงหนา
เพื่อใชในงานสื่อสารการแสดง

3053401

การแสดงและการกํากับการแสดง
3(2-2-5)
Acting and Directing
เทคนิคการแสดงที่ใชกับวิทยุโทรทัศนและภาพยนตร การแสดงสีหนา ทาทาง การเคลื่อนไหว
การพูด การกําหนดทิศทาง การกํากับการแสดงทางวิทยุโทรทัศนและภาพยนตร

3054501

การจัดการงานสื่อสารการแสดง
3(3-0-6)
Performing Arts Communication Management
หลักการจัดการงานสื่อสารการแสดงในสื่อประเภทตางๆ การจัดการโครงการและงานดานอื่นๆ
ในการสื่อสารการแสดง

3054901

สัมมนางานสื่อสารการแสดง
3(3-0-6)
Performing Arts Communication Seminar
วิเคราะหปญหางานสื่อสารการแสดง เพื่อเสนอแนวทางแกไขและปรับปรุงงานดานการสื่อสาร
การแสดง

3054902

การวิจารณงานสื่อสารการแสดง
3(3-0-6)
Performing Arts Criticism
ความหมาย ความสํ า คั ญ ของการวิจ ารณ แนวคิ ด ทฤษฎี ในการวิ จ ารณ ความสั ม พั น ธ
ระหวางงานสื่อสารการแสดงกับบริบททางสังคม และฝกฝนการวิจารณ
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3) กลุมวิชาเลือกทั่วไป
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3012102

การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Intercultural Communication
แนวคิ ดเกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารและวัฒ นธรรม กระบวนการในการสื่อสารระหวางบุ ค คลต าง
วัฒนธรรม เพื่อการเตรียมสาร ปรับการสื่อสารใหเหมาะสมสอดคลองกับสังคมตางวัฒนธรรม

3012701

การถายภาพสําหรับงานนิเทศศาสตร
3(2-2-5)
Photography for Communication Arts
การถายภาพจากความคิดเชิงสรางสรรค เทคนิคการจัดองคประกอบภาพ การจัดแสง สี มุม
กลอง ฝกปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางทักษะและความเขาใจในการถายภาพสําหรับงานทางนิเทศ
ศาสตรประเภทตางๆ โดยเนนการถายทอดความหมาย และการนําเสนองานตามวัตถุประสงค

3013202

การแปลภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร
3(3-0-6)
English Translation for Communication Arts
การแปลภาษาอังกฤษ เพื่ อนําไปใชในงานนิเทศศาสตรประเภทตางๆ เชน งานโฆษณา ขาว
สารคดี และบทภาพยนตร

3013203

การพูดภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร
3(3-0-6)
English Speaking for Communication Arts
ทักษะการใชภาษาอังกฤษสําหรับงานนิเทศศาสตร หลักการฟง การจับประเด็น การสนทนา
รวมถึงการนําเสนองานเปนภาษาอังกฤษ

3013701

การสื่อสารโนมนาวใจ
3(3-0-6)
Persuasive Communication
ทฤษฎีการโนมนาวใจ ลักษณะและวิธีการโนมนาวใจโดยการใชสื่อตางๆ เชน สื่อมวลชน สื่อ
บุคคล ฯลฯ รวมทั้งการศึกษาถึงองคประกอบสําคัญทางดานจิตวิทยาและสังคมวิทยา ที่มีผล
ตอการโนมนาวใจ เพื่อประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการดําเนินงานดานนิเทศศาสตร

3013706

การวิเคราะหสถานการณปจจุบันเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Current Affairs Analysis for Communication
วิธีคิดและวิธีการวิเคราะหสถานการณปจจุบันภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนปญหา
และแนวโนมของสถานการณท่มี ีผลกระทบตอสังคมไทยโดยตรง ทั้งนี้เพื่อนําผลวิเคราะหไปใช
ในการวางแผนการสื่อสาร
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หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

3014201

การจัดนิทรรศการ
3(2-2-5)
Exhibition
ความหมาย ความสําคัญ และคุณลักษณะของนิทรรศการประเภทตาง ๆ ของนิทรรศการ
การวางแผน การออกแบบการจัดนิทรรศการ เทคนิคตาง ๆ ในการจัดนิทรรศการ ปฏิบัติการ
จั ด นิ ท รรศการเพื่ อ การโฆษณาและการประชาสั ม พั น ธ การวั ด และประเมิ น ผลการจั ด
นิทรรศการ

3023201

การสื่อขาวและการเขียนขาว
3(2-2-5)
News Reporting and Writing
ความหมาย คุณลักษณะ ประเภทของขาว หลักการประเมินคุณคาขาว คุณลักษณะของนักขาว
กระบวนการและปจจัยในการจัดทําขาว ความรับผิดชอบในการเขียนขาว ทฤษฎีขั้นพื้นฐาน
ของการสื่อขาว เทคนิคการรวบรวมขอมูล การเขาถึงแหลงขาว ฝกปฏิบัติการสื่อขาวและการ
เขียนขาวแบบตางๆ

3023401

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ
3(2-2-5)
Printed Media
รูป แบบและวิ ธีการผลิตสื่อสิ่งพิมพป ระเภทตาง ๆ เช น แผน ปลิว แผน พั บ หนั งสื อพิ มพ
นิตยสาร วารสาร ฝกปฏิบัติผลิตสื่อสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอรในรูปแบบตางๆ โดยวางแผน
การผลิตจัดเตรียม เนื้อหา ดําเนินการผลิตและประเมินผลการผลิตสื่อสิ่งพิมพ รวมทั้งศึกษา
ปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น วิธีแกไขและขอเสนอแนะในการแกปญหา

3032101

การประชาสัมพันธองคการรัฐ
3(3-0-6)
Government Public Relations
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การประชาสั ม พั น ธ อ งค ก ารรั ฐ บทบาทหน า ที่ ความสํ า คั ญ ของการ
ประชาสั ม พั น ธ ต อ การดํ าเนิ น งานภาครัฐ กระบวนการประชาสั ม พั น ธ กลยุ ท ธ แ ละการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธองคการรัฐกับประชาชนกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของ

3032102

การโฆษณา
3(3-0-6)
Advertising
แนวคิดเกี่ยวกับการโฆษณา บทบาทและอิทธิพลของการโฆษณาที่มีตอระบบเศรษฐกิจ สังคม
ตลอดจนการเรียนรูถึงกระบวนการโฆษณา
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

3032201

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Writing for Public Relations
รูปแบบการเขียนลักษณะตางๆ ในงานประชาสัมพันธ เชน การเขียนบรรยายสรุป การเขียนคํา
ปราศรัย การเขียนขาวแจก การเขียนบทประเภทตางๆ โดยฝกปฏิบัติตลอดภาคเรียน

3032701

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานประชาสัมพันธ
3(3-0-6)
Development of Personality for Public Relations
ความหมาย องค ป ระกอบของบุคลิกภาพ ทฤษฎีทางจิตวิท ยาที่เกี่ย วกับ บุ คลิกภาพ การ
พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพส ว นบุ ค คลและบุ คลิ กภาพทางสั งคม เช น การแต งกาย ศิล ปะการพู ด
มารยาทสังคม มนุษยสัมพันธ การเปนผูนํา เพื่อนําไปประยุกตใชในงานประชาสัมพันธ

3034401

สื่อประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Public Relations Media
บทบาท การใช เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ สารประเภทต า ง ๆ ที่ เ ป น ประโยชน ใ นการดํ า เนิ น งาน
ประชาสัมพั นธ ทั้งในดานทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมุงให นักศึกษามีความสามารถในการ
เลือกใช และผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธในลักษณะตาง ๆ

3042203

ศิลปะการเลาเรื่องในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(3-0-6)
Narrative Arts for Radio and Television
หลักการและเทคนิคในการเลาเรื่องประเภทตางๆ รวมถึงแนวคิดในการสรางสรรคและ
ประยุกตใชการเลาเรื่องในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

3042204

การเปนผูประกาศและดําเนินรายการ
3(2-2-5)
Announcing and Host in Radio and Television
ความหมายและความสําคัญในการเปนผูประกาศ และการดําเนินรายการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน ฝกปฏิบัติการใชน้ําเสียง การพูด บุคลิกภาพ และการจัดลําดับในรายการ
ฝกการตั้งคําถาม สรุปประเด็น และสรางอารมณรวมใหเกิดขึ้นในการสัมภาษณ ในรายการ
รูปแบบตางๆ

3052102

การสรางสรรคงานแสดง
3(3-0-6)
Creativity for Performing Arts Communication
การสรางสรรคงานแสดงในรูปแบบตางๆ ตลอดจนองคประกอบตางๆ ในการสรางสรรคงานแสดง

3053401

การแสดงและการกํากับการแสดง
3(2-2-5)
Acting and Directing
เทคนิคการแสดงที่ใชกับวิทยุโทรทัศนและภาพยนตร การแสดงสีหนา ทาทาง การเคลื่อนไหว
การพูด การกําหนดทิศทาง การกํากับการแสดงทางวิทยุโทรทัศนและภาพยนตร

ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

2) กลุมวิชาเลือก เลือกไมนอยกวา
3) กลุมวิชาฝกประสบการณวชิ าชีพ
ไมนอยกวา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกไมนอยกวา

เหตุผล
135
30
12
3
3
12
96
48
30
18

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

เพิ่ม 1 หนวยกิต
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
134 หนวยกิต หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
30 หนวยกิต ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอ ยกวา
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หนวยกิต 1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
3 หนวยกิต 2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
3 หนวยกิต 3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
12 หนวยกิต 4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข.หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
98 หนวยกิต ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
1) กลุมวิชาบังคับ
60 หนวยกิต 1) กลุมวิชาบังคับสาขา
(1) กลุมวิชาชีพ
51 หนวยกิต 2) กลุมวิชาบังคับแขนง
(2) กลุมวิชาการจัดการ
9 หนวยกิต 3) กลุม วิชาเลือกทั่วไป เลือกไมนอยกวา

ลด 2 หนวยกิต

33 หนวยกิต
5 หนวยกิต
6 หนวยกิต ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกไมนอยกวา

9

หนวยกิต

เพิ่ม 3 หนวยกิต

ตารางเปรียบเทียบรายวิชากลุมวิชาบังคับ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ระหวางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

3032103

หลักการโฆษณา
Principles of Advertising

3(3-0-6)

กลุมวิชาบังคับสาขา

48 หนวยกิต

3011101 หลักนิเทศศาสตร
3(3-0-6)
Principles of Communication Arts
3011102 หลักการสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Principles of Mass Communication
3011103 การถายภาพเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Photography
3012101 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Laws and Ethics of Mass Communication
3012202 การเขียนสรางสรรค
3(2-2-5)
Creative Writing
3012201 ศิลปะการพูดและการนําเสนองาน
3(2-2-5)
Arts of Speaking and Presentation
3013201 ภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร
English for Communication Arts

3(3-0-6)

เหตุผล
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กลุมวิชาบังคับ
60 หนวยกิต
3011101 หลักนิเทศศาสตร
3(3-0-6)
Principles of Communication Arts
3011102 หลักการสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Principles of Mass Communication
3011104 การถายภาพเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Photography
3012101 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Laws and Ethics of Mass Communication
3012102 การเขียนสรางสรรค
3(2-2-5)
Creative Writing
3012201 ศิลปะการพูดและการนําเสนองาน
3(2-2-5)
Arts of Speaking and Presentation
3012206 การสื่อสารโนมนาวใจ
3(2-2-5)
Persuasive Communication
3013201 ภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร
3(3-0-6)
English for Communication Arts
3032101 หลักการประชาสัมพันธ
3(3-0-6)
Principles of Public Relations

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

3012104
3013902
3012202
3012204
3013101

3014902
3541101
3561101
3563401

โครงการพิเศษทางนิเทศศาสตร
Special Project in Communication Arts
สัมมนาทางนิเทศศาสตร
Seminar in Communication Arts
หลักการตลาด
Principle of Marketing
หลักการจัดการ
Principle of Management
จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics

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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

3013901 การวิจัยนิเทศศาสตร
Communication Arts Research
3013705 สื่อใหม
New Media
3012301 กราฟกสําหรับนิเทศศาสตร
Graphics for Communication Arts
3013601 สารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร
Information for Communication Arts
3013702 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
Development Communication
3013703 การสื่อสารการตลาดบูรณาการ
Integrated Marketing Communication
3014901 โครงการพิเศษทางนิเทศศาสตร
Special Project in Communication Arts

เหตุผล

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-6)
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3014901

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร
Development of Personality for
Communication Arts
การวิจัยการสื่อสารเบื้องตน
Introduction to Communication Research
สื่อใหม
New Media
กราฟกสําหรับนิเทศศาสตร
Graphics for Communication Arts
ระบบสารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร
Information Systems for Communication Arts

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา
3014801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและเตรียม
สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร
Preparation for Professional Experience and
Preparation Co-operative Education in
Communication Arts
3014802 การฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร
Field Experience in Communication Arts

เหตุผล
5 หนวยกิต
-ยกเลิกกลุมวิชาฝกประสบการณ
วิชาชีพโดยนํารายวิชาในกลุมนี้ไป
3014801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษาทาง รวมไวในกลุมวิชาบังคับสาขา
2(0-3-3)
นิเทศศาสตร
2(0-4-5)
Preparation for Professional Experience and
Preparation
Co-operative Education in Communication Arts
3(350) 3014802 การฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร 6(640)
Field Experience in Communication Arts หรือ
6(620) 3014803 สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6(640)
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3014803 สหกิจศึกษา
Co-operative Education

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

เหตุผล
- เดิมมี 2 แขนงวิชาใหเลือก
เรี ย น คื อ ก ารสื่ อ ส ารมวลชน กั บ การประชาสั ม พั น ธ โดยให เลื อกเรีย น
เพียงแขนงวิชาใดแขนงวิชา
ห นึ่ ง ไม น อ ย ก ว า 3 3
หน ว ยกิ ต แต ใ นหลั ก สู ต ร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2559 มี 2
แขนงวิชาใหเลือกเรียน คือ
1)วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและ
วิทยุโทรทัศน 2)การสื่อสาร
การแสดง โดยบั งคั บ เรี ย น
แขนงวิช าใดแขนงวิช าหนึ่ ง
30 หนวยกิต
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
กลุมวิชาบังคับแขนง เลือกเรียนเพียงแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่ง
30 หนวยกิต
(1) แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3042201 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
Script Writing for Radio and Television
3042202 การสื่อขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
News Reporting for Radio and Television
3042203 ศิลปะการเลาเรื่องในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 3(3-0-6)
Narrative Arts for Radio and Television
3042204 การเปนผูประกาศและดําเนินรายการ
3(2-2-5)
Announcing and Host in Radio and Television
3042301 การออกแบบฉากและแสงในรายการวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
Television Set and Lighting Design
3043401 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
3(2-2-5)
Radio Production
3(2-2-5)
3043402 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน
Television Production
3043601 เทคนิคการสรางสรรคงานในสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
Creative Technique for Digital Media
3044901 สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(3-0-6)
Radio and Television Seminar
3044902 การวิพากษรายการในสื่อมวลชน
3(3-0-6)
Criticism in Mass Media

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

เหตุผล
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
(2) แขนงวิชาการสื่อสารการแสดง
3052101 ความรูเบื้องตนการสื่อสารการแสดง
3(3-0-6)
Introduction to Performing Arts Communication
3052102 การสรางสรรคงานแสดง
3(3-0-6)
Creativity for Performing Arts Communication
3052201 การเขียนบทเพื่อการแสดง
3(2-2-5)
Script Writing for Performing Arts Communication
3052301 การสรางฉากและการจัดแสง
3(2-2-5)
Scenery and Lighting Techniques
3052601 เทคโนโลยีเพื่องานสือ่ สารการแสดง
3(2-2-5)
Technology for Performing Arts Communication
3053301 การออกแบบเพื่อการสื่อสารการแสดง
3(2-2-5)
Production Design Concept and Visualization
3053401 การแสดงและการกํากับการแสดง
3(2-2-5)
Acting and Directing
3054501 การจัดการงานสื่อสารการแสดง
3(3-0-6)
Performing Arts Communication Management
3054901 สัมมนางานสื่อสารการแสดง
3(3-0-6)
Performing Arts Communication Seminar
3054902 การวิจารณงานสื่อสารการแสดง
3(3-0-6)
Performing Arts Criticism
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ภาคผนวก ค
หลักการจัดรหัสวิชา
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม
2. การจัดหมวดวิชา หมูวิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมูวิชาของ ISCED (International Standard
Classification Education) เปนแนวทาง
3. การจัดหมวดวิชาและหมูวิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ
3.1 ยึดสาระสําคัญ (Concept) ของคําอธิบายรายวิชา
3.2 ยึดฐานกําเนิดของรายวิชา
4. รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 7 ตัว
เลข 3 ตัวแรกเปนหมวดวิชาและหมูวิชา
เลขตัวที่ 4 บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
เลขตัวที่ 5 บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
1

2
1

3

4

5

6

7

ลําดับวิชา
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากงาย หรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา
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หมวดวิชานิเทศศาสตร
รหัส 301 – 305
หมวดวิชานิเทศศาสตร
รหัส
301
302
303
304
305

ไดจัดหมูวิชาไวดังนี้
หมูวิชา
หมูวิชาการสื่อสาร
หมูวิชาสิ่งพิมพ
หมูวิชาการประชาสัมพันธ
หมูวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
หมูวิชาการสื่อสารการแสดง

ทุกหมูวิชาในหมวดวิชานิเทศศาสตร ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. หลักการและทฤษฎีทั่วไป
2. ภาษา
3. การออกแบบ
4. การผลิต
5. การบริหาร
6. เทคโนโลยี
7. การประยุกต
8. การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา
9. โครงการพิเศษ การสัมมนา และการวิจัย

( _ _ _ _1_ _ )
( _ _ _ _2_ _ )
( _ _ _ _3_ _ )
( _ _ _ _4_ _ )
( _ _ _ _5_ _ )
( _ _ _ _6_ _ )
( _ _ _ _7_ _ )
( _ _ _ _8_ _ )
( _ _ _ _9_ _ )

ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ
1. ตํารา / เอกสารประกอบการสอน
1.1 อรุณรัตน ชินวรณ. (2553). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสื่อประชาสัมพันธ. คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
1.2 อรุณรัตน ชินวรณ. (2553). การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร. คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
2. ผลงานวิจัย
2.1 อรุณรัตน ชินวรณ. (2556). ขีดความสามารถเชิงพลวัตเพื่อความไดเปรียบในการแขงขันธุรกิจทองเที่ยว
หัวหินและชะอํา. การประชุมวิชาการนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 30 "บัณฑิตศึกษาไทย
รับใชสังคม", วันที่ 12 -13 ธันวาคม 2556 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.
2.2 อรุณรัตน ชินวรณ. (2558). กลยุทธการตลาดขาวเกษตรอินทรีย (ไรซเบอรรี่) กรณีศึกษาศูนยสงเสริม
การผลิตขาว ต.บางแกว จ.เพชรบุร.ี การประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อ
แผนดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5, วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
3. ประสบการณการทํางาน
3.1 หัวหนาฝายประชาสัมพันธ สถาบันราชภัฎเพชรบุรี พ.ศ. 2538-2542
3.2 หัวหนาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 99.05 MHz
3.3 ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร พ.ศ. 2542-2551
3.4 ผูชวยคณบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ
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ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา ปที่จบ
1. นางสาวอรุณรัตน ชินวรณ
ตําแหนงทางวิชาการ: ผูชวยศาสตราจารย
วุฒิการศึกษา
- ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร)
วิทยาลัยครูจันทรเกษม (2529)
- นศ.ม. (นิเทศศาสตรธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (2535)
- กจ.ด. (การจัดการการสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ (2553)
- Cert. of Strategic Management
University of California Berkeley , San
Francisco , USA.
- Cert. of Hawthorn English Language
Centre , Melbourne , Australia.
ที่

ที่

2.

ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา ปที่จบ

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ

4. ประสบการณการสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 หลักนิเทศศาสตร
4.2 หลักการประชาสัมพันธ
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4. ประสบการณการสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 การวิจัยนิเทศศาสตร
4.2 การพัฒนาบุคลิกภาพเพือ่ งานนิเทศศาสตร
4.3 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องตน
4.4 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน
4.5 หลักการประชาสัมพันธ
4.6 สื่อประชาสัมพันธ
นางจารุวรรณ อรุณฤกษ
1. ตํารา / เอกสารประกอบการสอน
ตําแหนงทางวิชาการ: ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 1.1 จารุวรรณ อรุณฤกษ. (2540). ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสาร. เพชรบุรี. เพชรบุรี พริ้นติ้ง แอนด
เปเปอร.
วุฒิการศึกษา
1.2 จารุวรรณ อรุณฤกษ. (2542). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการประชาสัมพันธ. คณะ
- นศ.บ. (การประชาสัมพันธ) (เกียรตินิยมอันดับ 2)
วิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2527)
- นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
2. ผลงานวิจัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2531)
3. ประสบการณการทํางาน
3.1 กองบรรณาธิการ บริษัท สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด (2527- 2529)
3.2 อาจารยผูสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2531 - ปจจุบัน)
3.3 ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร (2538 - 2541)

ที่

3.

ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา ปที่จบ

4.3 การวางแผนการประชาสัมพันธ
4.4 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
4.5 การสื่อสารโนมนาวใจ
1. ตํารา / เอกสารประกอบการสอน
2. ผลงานวิจัย
2.1 กฤษฎา สุริยวงค. (2558). การเปดรับสื่อ การรับรู และภาพลักษณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. การ
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา, วันที่ 20 มกราคม 2559 : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
3. ประสบการณการทํางาน
3.1 ผูชวยผูกํากับบริษัทกันตนา วีดีโอโปรดักชั่น จํากัด
3.2 เจาหนาที่ฝายศูนยการคา บริษัทเมเจอรซีนีเพล็ซ รัชโยธิน
3.3 ชางภาพอิสระ
3.4 ที่ปรึกษาชมรมถายภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3.5 ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร
3.6 ผูชว ยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
4. ประสบการณการสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 การถายภาพเบื้องตน
4.2 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ
4.3 การออกแบบสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร
4.4 การจัดนิทรรศการ
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นายกฤษฎา สุริยวงค
ตําแหนงทางวิชาการ: อาจารย
วุฒิการศึกษา
- ศศ.บ. (นิเทศศาสตร) (เกียรตินิยมอันดับ 2)
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต (2545)
- ป.วค. (วิชาชีพครู)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2547)
- นศ.ม. (นิเทศศาสตรธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (2549)

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ

ที่
4.

ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา ปที่จบ
นางสาวจิธิวดี วิไลลอย
ตําแหนงทางวิชาการ: อาจารย
วุฒิการศึกษา
- ศศ.บ. (นิเทศศาสตร)
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต (2546)
- นศ.ม. (วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2548)

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ
1.ตํารา / เอกสารประกอบการสอน
2. ผลงานวิจัย
2.1 Jithiwadee wilailoy. (2014). The Transformative Meaning of Ghost in Thai Soap
Opera in MediAsia 2014 , Japan.
2.2 Jithiwadee wilailoy. (2015). The Meaning Construction of “Otherness” Through
Ghost Characters in Thai Soap Opera , in ICADA 2015 , Thailand.

4. ประสบการณการสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 เขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
4.2 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องตน
4.3 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน
4.4 สื่อใหม
4.5 ศิลปะการพูดและการนําเสนองาน
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3. ประสบการณการทํางาน
3.1 โปรดิวเซอร/ครีเอทีฟ/เขียนบทรายการโทรทัศน (2546 - 2550)
3.2 ลงเสียงสปอตรายการโทรทัศน/วิทยุ (2548-ปจจุบัน)
3.3 อาจารยประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร

ที่
5.

ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา ปที่จบ
นายเมธาวิน สาระยาน
ตําแหนงทางวิชาการ : อาจารย
วุฒิการศึกษา
- ศศ.บ. (นิเทศศาสตร) (เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2550)
- ศศ.ม. (สื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2553)

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ
1. ตํารา / เอกสารประกอบการสอน
2. ผลงานวิจัย
2.1 เมธาวิน สาระยาน. (2558). ประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ.2557. เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

4. ประสบการณการสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 หลักนิเทศศาสตร
4.2 หลักการสื่อสารมวลชน
4.3 หลักการโฆษณา
4.4 สื่อประชาสัมพันธ
4.5 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
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3. ประสบการณการทํางาน
3.1 เจาหนาที่ประชาสัมพันธ (2550)
3.2 อาจารยประจําวิชาศิลปะการแสดง โรงเรียนอิสลามสันติชน (2550-2552)
3.3 อาจารยประจําสาขาการประชาสัมพันธ เกริกวิทยาลัย (2552-2553)
3.4 วิทยากรอบรมใหกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กิจกรรมกลุมสัมพันธ การใหคําปรึกษา
การสื่อสารองคกรการประชุมอยางมีสวนรวม
3.5 ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร (2556 – ปจจุบัน)

ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา ปที่จบ
6. นางสาวชนกนาถ สามนคร
ตําแหนงทางวิชาการ : อาจารย
วุฒิการศึกษา
- นศ.บ. (การประชาสัมพันธ) (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2550)
- นศ.ม. (นิเทศศาสตร)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2556)
ที่

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ
1. ตํารา / เอกสารประกอบการสอน
2. ผลงานวิจัย
3. ประสบการณการทํางาน
3.1 ครูพิเศษหลักสูตร Intensive English Program โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
3.2 ครูชวยสอนในชั่วโมงครูตางชาติในวิชา Math , Science , English และ Computer
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4. ประสบการณการสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 กราฟกสําหรับนิเทศศาสตร
4.2 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ
4.3 การวิจารณงานสื่อสารการแสดง
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ภาคผนวก จ
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ภาคผนวก ฉ
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แกว

2. รองศาสตราจารยปดิวรัดา
3. อาจารยชวรงค

4. นายวศิน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ผูอํานวยการหลักสูตรปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตรและนวัตกรรม
ปาลกะวงษ ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อาจารยประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร
ลิมปปทมปาณี
นายกสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพ
แหงประเทศไทย
ประธานสมาพันธนักหนังสือพิมพ
แหงประเทศไทย
ประธานชมรมผูผลิตขาวออนไลน
สุขเกษม
บริษัท ชิเคดา มารเก็ต จํากัด
ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการและ
ผูกํากับการแสดงและควบคุม
การผลิตการแสดงของโรงละคร
กลางแจง

รายชื่อผูเขารวมสัมมนาวิพากษหลักสูตร
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤตชน
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสภาพร
3. ผูชวยศาสตราจารยจารุวรรณ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณรัตน
5. อาจารย ดร.วัชระ
6. อาจารยกฤษฎา
7. อาจารย ดร.อัตภาพ
8. อาจารยจิธิวดี
9. อาจารยเมธาวิน

วงศรัตน
กล่ําสกุล
อรุณฤกษ
ชินวรณ
เวชประสิทธิ์
สุริยวงค
มณีเติม
วิไลลอย
สาระยาน

104

ภาคผนวก ช
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
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