-1หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556
************************************
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะ

: วิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
: Bachelor ofCommunication Arts

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
: นิเทศศาสตรบัณฑิต
: นศ.บ.
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts
: B.Com.Arts
3. วิชาเอก

3.1 วิชาเอกวารสารศาสตร์
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การสื่อสารบูรณาการ

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

:ไม่น้อยกว่า124หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
 หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี
 อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................

-25.2 ภาษาที่ใช้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ(ระบุภาษา).....
5.3 การรับผู้เข้าศึกษา
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มที ักษะด้านภาษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
 ชื่อสถาบัน......................................................................................
 รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน..................................................
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
 ชื่อสถาบัน...........................................ประเทศ..............................
 รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อื่น เป็นผูใ้ ห้ปริญญา
 ร่วมมือกันโดยผูศ้ กึ ษาอาจได้รับปริญญาจาก 2 สถาบันหรือมากกว่า
5.5 การให้ปริญญา แก่ผู้สาเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา)
 อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่
26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการในการประชุม
ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

-3 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุม
ครั้งที่ 34(5/2555) เมื่อวันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่
14(1/2556) เมื่อวันที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ. 2556
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใน
การประชุมครั้งที่ 37(1/2556) เมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556
 ได้รับอนุมัติให้เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการประชุม
ครั้งที่ 83(4/2556) เมื่อวันที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ. 2556
 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐานในปีการศึกษา2558หลังจาก
ที่เปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพที่ใช้ทักษะด้านนิเทศศาสตร์ทั้งในภาครัฐ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจและประกอบอาชีพอิสระประกอบด้วย
8.1 นักข่าวหรือนักหนังสือพิมพ์
8.2 นักโฆษณา
8.3 นักประชาสัมพันธ์
8.4 นักเขียนบท
8.5 ผูผ้ ลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
8.6 นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
8.7 ประยุก ต์ค วามรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ พ่อค้า นัก ธุรกิจ นั ก บริหาร นัก พัฒนา และ
สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้

ปี พ.ศ.
2539
2529
2540
2529
2541
2536
2552
2549
2548
2545
2554
2551
2550
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9. ชื่อ ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันและปีท่ีสําเร็จการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากจากสถาบัน
ว.ม. การสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชัชวาลย์ ซินซาคา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
1.
ว.บ. หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
นศ.ม. การสื่อสารมวลชน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล
นศ.บ. วารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นศ.ม. การประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. บุษบา หินเธาว์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์
สถาบันราชภัฏเทพสตรี
ศศ.ม. การสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
4. พิชญาพร ประครองใจ
อาจารย์
ศศ.บ. การประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นศ.ม วารสารสนเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ปรัชญา โพธิหัง
อาจารย์
ศศ.บ. วารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ศศ.ม. การสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
6. เอกรงค์ ปั้นพงษ์
อาจารย์
ศศ.บ. การสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วท.บ. เศรษฐศาสตร์เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-510. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจาย
เสียง วิทยุโทรทัศน์และวิทยุโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พรบ.กสทช.) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
การสื่อสารก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการเรียนรู้วิธีการสื่อสารรูปแบบต่างๆ รวมถึงสื่อใหม่
เพื่อนามาประยุกต์ใช้บริหารจัดการองค์กรหรือหน่วยงานอย่างเป็นระบบ เน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ตั้งแต่ระดับภายในบุคคล ระหว่างบุคคล ไปจนถึงระดับการสื่อสารมวลชน อนึ่ง พรบ. กสทช. ดังกล่าวที่มีผล
บังคับใช้ไปแล้วนั้น เป็นการสร้างโอกาสการกระจายแรงงานสู่ชุมชน เนื่องจากเปิดโอกาสในการกระจาย
ธุรกิจสื่อด้านวิทยุ และโทรทัศน์ในรูปแบบวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นสู่ชุมชนทั่วประเทศ รวมถึงเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้มีสว่ นร่วมมากขึน้ ทั้งในรูปแบบผูป้ ระกอบกิจการสื่อหรือแม้ส่ือภาคพลเมือง
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาหลักสูตรคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีการสื่อสารที่มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยมีการเข้าถึงระบบการสื่อสารรูปแบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ภายใต้โครงข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งได้หลอมรวมสื่อทั้งวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบออนไลน์ ที่
สะดวกต่อการเข้าถึงในการบริโภคทั้งคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหรือพกพา โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น นอกจากนี้
การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมได้ข้ามผ่านไปกับสื่อออนไลน์ในรูปแบบเครือข่ายทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงวิถี
ดาเนินชีวิตโดยรวมของกลุ่มคนที่มีความสนใจเหมือนกันเข้าด้วยกันในลักษณะกลุ่มสมาชิก กลุ่มแฟนคลับ
ทั้งองค์กรตัง้ แต่ระดับเล็กๆ ไปจนถึงระดับประเทศ อาทิ นักการเมือง พรรคการเมือง ธุรกิจ/กิ จการ เป็น
ต้น กอปรกับความเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงของผู้รับสารที่สามารถก้ าวข้ามบทบาทเป็นผู้ส่งสารได้ง่าย
และสะดวกรวดเร็ ว ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งอาศั ย ผู้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการถ่ า ยทอดข้ อ มู ล ข่ า วสารและ
ปรากฎการณ์ทางสังคมภายใต้กระบวนทัศน์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ให้การขับเคลื่อน
การสื่อสารที่มกี ารเปลี่ยนแปลงนีเ้ กิดความสอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวติ ของสังคมไทย
12. จากผลกระทบจากข้อ 11.1 และ11.2ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรและพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบของสถานการณ์ ภ ายนอกภายใต้ ก ารพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
วัฒนธรรม หลักสูตรจึงจาเป็นต้องพัฒนาในหลักสูตรเชิงรุกที่มีอัตลักษณ์ของการเป็นนักนิเทศศาสตร์ให้

-6โดดเด่นทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้หลักสูตรต้องผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพและความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนได้ทันยุคสมัย รองรับความเจริญทางสังคมท้องถิ่นที่กาลังได้รับการกระจายโอกาสความ
เจริญก้าวหน้าทางการสื่อสาร โดยการผลิตบุคลากรที่มีคุณลักษณะทั้งวิชาการและวิชาชีพให้สามารถ
ทางานด้านการสื่อสารแบบบูรณาการ เพื่อตอบสนองยุคแห่งการหลอมรวมสื่อ รวมถึงสามารถเข้าใจใน
การปฎิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคมท้องถิ่น
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 ผลิตบัณฑิตทีมีบุคลิกภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสังคมใน
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และความต้องการในระดับนานาชาติ
12.2.2 รับผิดชอบในการระดมสรรพกาลังเชิงวิชาการและวิชาชีพเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนมี
ความพร้อมในการเรียนทุกด้าน
12.2.3 เป็นหน่วยงานที่เป็นผู้นา เชิงวิชาการ การวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ผู้เรียน
มีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคมหรือชุมชนทั้งในรูปแบบการลงพื้นที่วิจัยหรือให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
12.2.4 ให้มีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการระหว่างคณาจารย์และผู้เรียนระหว่างสถาบันทั้ง
ภายในประเทศและนานาชาติ โดยเกิดเครือข่ายมหาวิ ทยาลัยที่เปิดสอนนิเ ทศศาสตร์เ พื่อปรับระดับ
มาตรฐานการศึกษาให้เป็นสากล และแลกเปลี่ยนการอบรม/ศึกษาดูงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย
13.1.2 หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่นักศึกษาจากคณะ/หลักสูตรอื่นสามารถมาเรียนได้
13.2.1 หมวดวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริหารหลักสูตร
13.3.1 มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยหลักสู ตรอื่นกับคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร เพื่อให้ได้เนือ้ หาความรูแ้ ละทักษะทางการสื่อสารตามความต้องการของหลักสูตร
13.3.2 สารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องกับงานนิเทศศาสตร์
13.3.3 ร่วมมือกับหน่วยงานที่ดูแลโครงการสหกิจศึกษาของคณะและหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพ เพื่อปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน
13.3.4 ชุมชนท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้องมีสว่ นร่วมในการสร้างการเรียนรู้
13.3.5 จัดระบบการฝึกประสบการณ์ (ระหว่างเรียนเพื่อเสริมทักษะให้กับนักศึกษาผูส้ นใจ)

-7หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่มีความรูแ้ ละความสามารถให้ทันต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลง บูรณาการในการใช้
สื่อที่หลากหลาย มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค ตลอดจนมี
คุณธรรมและจริยธรรมในสายงานวิชาชีพสื่อสารมวลชน
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
1.2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงานด้าน
นิเทศศาสตร์
1.2.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานโดยเฉพาะงานด้าน
นิเทศศาสตร์
1.2.3 ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานภาคเอกชนในการสอน การบริการงานวิจัย
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ แ ละความสามารถให้ ทั น ต่ อ สั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลง และมี
ความคิดสร้างสรรค์
1.3.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการบูรณาการความรู้ความสามารถใน
การใช้สื่อที่หลากหลาย
1.3.3 ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถใช้ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ในการส่งเสริมการพัฒนา
ท้องถิ่นและภูมภิ าคอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.4 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในสายงานวิชาชีพสื่อสารมวลชน

-82. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตรบั ณ ฑิ ต มี แ ผนพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดของแผนการพั ฒ นา
ยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้ของการพัฒนา โดยคาดว่า จะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 5 ปี นับตั้งแต่
เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรดังนี้
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มมี าตรฐาน
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดม
ศึกษา พ.ศ. 2552 หรือให้มีมาตรฐาน
ไม่ต่ากว่าที่สกอ.กาหนด
2. การจัดการเรียนการสอน

3. การบริหารทรัพยากรการเรียนการ
สอน

4. การพัฒนาบุคลากร

กลยุทธ์
1. ประเมินหลักสูตร
2. ศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัย ที่เปิด
สอนด้านนิเทศศาสตร์
3. เชิญ ผู้ท รงคุณวุ ฒิม ามี ส่วนร่ว มใน
การพัฒนาหลักสูตร
1. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ
2.ติดตามประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ในเพิ่มการ
ฝึกปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์
2.ส่งเสริมให้ผสู้ อนมีการผลิตเอกสาร
ตาราและสื่อการเรียนการสอนต่างๆ
1.ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรไป
ศึกษาต่อและฝึกอบรมในสาขาที่ตรง
กับหลักสูตร
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ทาผลงานทาง
วิชาการ
3. ส่งเสริมให้อาจารย์ผสู้ อนเข้าร่วม
กิจกรรมวิชาชีพ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รายงานการประเมินหลักสูตร
2. รายงานการศึกษาดูงาน
3. จานวนผู้ทรงคุณวุฒดิ า้ นต่างๆ ที่
ร่วมพัฒนาหลักสูตร
1. มีแผนการสอนตามมคอ.3และ
มคอ.5
2. มีแบบประเมินอาจารย์ผสู้ อนโดย
ผู้เรียน
1. มีห้องปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์
ที่มีประสิทธิภาพ
2.มีเอกสาร ตาราและสือ่ ต่างๆ
เพิ่มขึน้
1.มีอาจารย์และบุคลากรไปศึกษาต่อ
และฝึกอบรมเพิ่มขึน้
2. มีอาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวิชาการ
มากขึ้น
3. มีอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมกิจกรรม
วิชาชีพมากขึ้น

-9หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาการดําเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน จานวน..........ภาค ภาคละ....................สัปดาห์
 ไม่มภี าคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
2.1.1 วัน – เวลาดําเนินการ
 วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม
 นอกวัน - เวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
2.1.2 ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียน
เรีย นเต็มเวลาและไม่เ กิน 12 ปีการศึก ษาสาหรับ การลงทะเบียนเรีย นไม่เต็มเวลา ทั้งนี้ให้ เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2
พ.ศ. 2553
2.1.3 การลงทะเบียนเรียน
แต่ละภาคการศึกษานักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
และไม่เกิน 22 หน่วยกิตทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553

- 10 2.1.4 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
1) การวัดผล
วิชาบังคับตามหลักสูตรถ้าสอบได้เกรด F นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
โดยได้รับ ความเห็นชอบจากอาจารย์ประจาหลัก สูตร เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูล
สงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
2) การสําเร็จการศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
2.2.3 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีพ.ศ. 2549
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นักศึกษายังขาดความเข้าใจในเป้าหมายของการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์
2.3.2 นักศึกษาขาดความรู้พ้ืนฐานที่จาเป็นต่อการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์
2.3.3 นักศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดความรักและความภาคภูมใิ จในสถาบัน
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
2.4.1 ออกแนะแนวทางการศึกษานิเทศศาสตร์ตามโรงเรียนให้กับนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ก่อนทีจ่ ะเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
2.4.2 จัดปฐมนิเทศ แนะนาเทคนิคการเรียนและจัดให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2.4.3 ใช้วธิ ีการจัดการเรียนการสอนซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยจัดกิจกรรมให้กับเหมาะสมกับ
ระดับความรู้พ้ืนฐานของผูเ้ รียน
2.4.4 มีการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม ที่จะนาไปสู่ความรัก ความผูกพัน ความหวังดีที่มี
ต่อสาขาวิชา โดยมีการประเมินผลด้วยแบบวัดเจตคติของสาขาโดยเฉพาะ

- 11 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2556 2557 2558
2559 2560
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
160
240
320 320
80
80

นักศึกษาชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบํารุงรักษา
- ค่าลงทะเบียน
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2556

ปีงบประมาณ
2557
2558

2559

2560

1,168,000 2,336,000 3,504,000 4,672,000 4,672,000
52,800 105,600 158,100 211,200 211,200
1,220,800 2,441,600 3,662,400 4,883,200 4,883,200

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
ค่าใช้จา่ ยต่อหัวนักศึกษา

2556
732,480
732,480

ปีงบประมาณ
2557
2558

2559

2560

1,464,960 2,197,440 2,929,920 2,929,920
1,464,960 2,197,440 2,929,920 2,929,920

244,160 488,320 732,480 976,640 976,640
244,160 488,320 732,480 976,640 976,640
976,640 1,953,280 2,929,920 3,906,560 3,906,560
80
160
240
320
320
14,600
14,600
14,600
14,600
14,600

- 12 2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 3
หน่วยกิต
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต
1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า 3
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน
42
หน่วยกิต
2.2) วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
2.2.1) เอกบังคับ
27
หน่วยกิต
2.2.2) เอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต
2.3) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา
7
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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ศท.ภท.111
GETH111
ศท.ภอ.112
GEEN112
ศท.ภอ.113
GEEN113
ศท.ภอ.114
GEEN114
ศท.ภฝ.115
GEFR115
ศท.ภจ.116
GECN116
ศท.ภญ.117
GEJP117
ศท.ภอ.118
GEEN118
ศท.ปช.120
GEPY120
ศท.ปช.121
GEPY121
ศท.ปช.122
GEPY122
ศท.จว.123
GEPS123
ศท.สท.124
GEAE124

3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
English for Learning
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
French for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
Foundation English
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
จิตตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
ปรัชญาชีวติ
Philosophy of Life
ความจริงของชีวติ
Meaning of Life
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
สุนทรียะของชีวติ
Aesthetic of Life

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

30
12

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

ไม่น้อยกว่า

6

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

- 14 ศท.ดน.125
GEMU125
ศท.ศป.126
GEAR126
ศท.นฏ.127
GEAD127
ศท.สท.128
GEIS128
ศท.ศป.129
GEAR129
ศท.สว.131
GESO131
ศท.สว.132
GESO132
ศท.สว.133
GESO133
ศท.ศศ.134
GEEC134
ศท.นศ.135
GELW135
ศท.ศศ.136
GEEC136
ศท.ศก.137
GECA137
ศท.สว.138
GESO138
ศท.วท.141
GESC141

ดนตรีนิยม
3(3-0-6)
Music Appreciation
สุนทรียะทางทัศนศิลป์
3(3-0-6)
Visual Art Aesthetic
สุนทรียะทางนาฏศิลป์
3(3-0-6)
Dramatic Arts Appreciation
การใช้หอ้ งสมุดยุคใหม่
3(3-0-6)
Using Modern Library
ศิลปะในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Art in Daily Life
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
วิถีไทย
3(3-0-6)
Thai Living
วิถีโลก
3(3-0-6)
Global Living
เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
กฎหมายสาหรับการดาเนินชีวติ
3(3-0-6)
Law for Living
เศรษฐศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Economics in Daily Life
ภูมปิ ัญญาศิลปหัตถกรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Wisdoms in Handicraft
ภูมสิ ังคมภาคเหนือตอนล่าง
3(3-0-6)
Geosocieties of the Lower Northern Region
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science for Quality of Life

- 15 ศท.วล.142
GEES142
ศท.คณ.143
GEMA143
ศท.สถ.144
GEST144
ศท.คณ.145
GEMA145
ศท.วส.146
GEHE146
ศท.คพ.147
GECO147
ศท.พล.151
GEPE151
ศท.พล.152
GEPE152
ศท.พล.153
GEPE153
ศท.พล.154
GEPE154
ศท.วท.155
GEHL155
ศท.กส.156
GECS156
ศท.กอ.157
GEAG157
ศท.คศ.158
GEHO158

ชีวติ กับสิ่งแวดล้อม
Life and Environment
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
สถิตใิ นชีวติ ประจาวัน
Statistics in Daily Life
คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
Mathematics in Daily Life
สุขภาพจิตในชีวิตประจาวัน
Mental Health in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
Information Technology for Life
1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย
กายบริหาร
Physical Exercises
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
กีฬาประเภทบุคคล
Sports for Personal Purposes
กีฬาประเภททีม
Sports for Teams
สุขภาพเพื่อชีวติ
Health for Life
งานช่างในชีวติ ประจาวัน
Handiworks in Daily Life
งานเกษตรในชีวิตประจาวัน
Agriculture in Daily Life
งานคหกรรมในชีวิตประจาวัน
Home Economics in Daily Life

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

3 หน่วยกิต
1(0-2-2)
1(0-2-2)
1(0-2-2)
1(0-2-2)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

- 16 -

วจ.สส.111
COMM111
วจ.สส.112
COMM112
วจ.สส.113
COMM113
วจ.สส.114
COMM114
วจ.สส.115
COMM115
วจ.สส.151
COMM151
วจ.สส.211
COMM211
วจ.สส.212
COMM212
วจ.สส.213
COMM213
วจ.สส.261
COMM261
วจ.สส.311
COMM311
วจ.สส.312
COMM312
วจ.สส.313
COMM313
วจ.สส.393
COMM393

2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1) วิชาแกน
หลักนิเทศศาสตร์
Principles of Communication Arts
หลักการสื่อสารมวลชน
Principles of Mass Communication
การสื่อสารมวลชนในกลุ่มประเทศอาเซียน
Mass Communication in ASEAN Countries
ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
Art of Language Use for Communication Arts
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
Laws and Ethics of Mass Communication
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
Information Technology for Communication
ภาษาอังกฤษสาหรับงานนิเทศศาสตร์
English for Communication Arts
เทคนิคการพูดต่อหน้าชุมชนและนาเสนองาน
Public Speaking and Presentation Techniques
การสื่อข่าวเบือ้ งต้น
Basic News Reporting
การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
Photography for Communication
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร
Creative Thinking for Communication
สื่อพื้นบ้านเพื่อการสื่อสาร
Traditional Folk Media for Communication
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Communication for Local Development
การวิจัยนิเทศศาสตร์
Research in Communication Arts

88
42

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(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)
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วจ.สส.221
COMM221
วจ.สส.251
COMM251
วจ.สส.321
COMM321
วจ.สส.322
COMM322
วจ.สส.323
COMM323
วจ.สส.361
COMM361
วจ.สส.394
COMM394
วจ.สส.421
COMM421
วจ.สส.491
COMM491
วจ.สส.252
COMM252
วจ.สส.253
COMM253
วจ.สส.262
COMM262
วจ.สส.324
COMM324

2.2) วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 39
โดยให้เลือกเรียนเพียงวิชาเอกใดเอกหนึ่งเพียงวิชาเอกเดียว
2.2.1) วิชาเอกวารสารศาสตร์
เอกบังคับ
27
หลักวารสารศาสตร์
Principles of Journalism
การประยุกต์คอมพิวเตอร์สาหรับงานวารสารศาสตร์
Computer Information Technology and Applications for Journalism
การสื่อข่าวขั้นสูง
Advanced News Reporting
การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
CreativeWriting in Journalism
การเขียนบทความและสารคดี
Article and Feature Writing
กราฟิกสาหรับวารสารศาสตร์
Graphics for Journalism
การวิจัยวารสารศาสตร์
Research in Journalism
การบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
Newspaper and Magazine Editing
โครงการพิเศษด้านวารสารศาสตร์
Special Project in Journalism
เอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 12
ระบบสารสนเทศเพื่องานวารสารศาสตร์
Information Systems for Journalism
การออกแบบสิ่งพิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
Computer Design for Printed Media
การถ่ายภาพวารสารศาสตร์
Photography for Journalism
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
Printed Media

หน่วยกิต

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

- 18 วจ.สส.325
COMM325
วจ.สส.422
COMM422
วจ.สส.423
COMM423

วจ.สส.231
COMM231
วจ.สส.254
COMM254
วจ.สส.331
COMM331
วจ.สส.332
COMM332
วจ.สส.333
COMM333
วจ.สส.362
COMM362
วจ.สส.395
COMM395
วจ.สส.431
COMM431
วจ.สส.492
COMM492
วจ.สส.255
COMM255
วจ.สส.263
COMM263

การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
News Reporting for Broadcasting
การสื่อข่าวการเมือง
Political News Reporting
การสื่อข่าวกีฬา
Sports News Reporting
2.2.2) วิชาเอกการประชาสัมพันธ์
เอกบังคับ
หลักการประชาสัมพันธ์
Principles of Public Relations
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สาหรับงานประชาสัมพันธ์
Computer Applications of Public Relations
การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
Speaking for Public Relations
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
Writing for Public Relations
สื่อประชาสัมพันธ์
Public Relations Media
การผลิตวัสดุกราฟิกเพื่องานประชาสัมพันธ์
Graphic Production for Public Relations
การวิจัยการประชาสัมพันธ์
Research in Public Relations
การวางแผนการประชาสัมพันธ์
Public Relations Planning
โครงการพิเศษด้านการประชาสัมพันธ์
Special Project in Public Relations
เอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์
Information System for Public Relations
การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
Photography for Public Relations

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

27

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

12

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

- 19 วจ.สส.334
COMM334
วจ.สส.335
COMM335
วจ.สส.336
COMM336
วจ.สส.432
COMM432
วจ.สส.433
COMM433

วจ.สส.241
COMM241
วจ.สส.242
COMM242
วจ.สส.341
COMM341
วจ.สส.342
COMM342
วจ.สส.343
COMM343
วจ.สส.363
COMM363
วจ.สส.396
COMM396
วจ.สส.441
COMM441
วจ.สส.493
COMM493

การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
Public Relations of an Organization
ประชามติ
Public Opinions
การผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์
Production of Radio Programs for Public Relations
การผลิตและจัดรายการโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
Production of Television Programs for Public Relations
การเขียนขั้นสูงเพื่อการประชาสัมพันธ์
Advanced Writing for Public Relations
2.2.3) วิชาเอกการสื่อสารบูรณาการ ไม่น้อยกว่า 39
เอกบังคับ
27
หลักการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
Principles of Integrated Marketing Communication
การสื่อสารศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน
Communication of Arts and ASEAN Cultures
การสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียง
Creation of Radio Program
การวางแผนการสื่อสารบูรณาการ
Integrated Communication Planning
การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
Creation of Television Program
ศิลปะและกราฟิกเพื่อการสื่อสารบูรณาการ
Art and Graphics for Integrated Communication
การวิจัยการสื่อสารบูรณาการ
Research in Integrated Communication
การสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชน
CommunicationofCommunityIdentity
โครงการพิเศษเพื่อการสื่อสารบูรณาการ
Special Projects for Integrated Communication

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

- 20 -

วจ.สส.243
COMM243
วจ.สส.256
COMM256
วจ.สส.344
COMM344
วจ.สส.345
COMM345
วจ.สส.346
COMM346
วจ.สส.442
COMM442
วจ.สส.443
COMM443

วจ.สส.391
COMM391
วจ.สส.392
COMM392
วจ.สส.494
COMM494
วจ.สส.498
COMM498
วจ.สส.499
COMM499

เอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
12
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
Development of Personality for Communication Arts
ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารบูรณาการ
Information System for Integrated Communication
การจัดนิทรรศการ
Exhibition
การแสดงและการกากับการแสดง
Acting and Directing
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
Writing for Communication
การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
Speaking for Radio and Television
การสื่อสารการเมืองท้องถิ่น
Local Politic Communication
2.3) ประสบการณ์ภาคสนาม
7
ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่งต่อไปนี้
2.3.1)แผนฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
Preparation of Professional Experience in Communication Arts
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
Field Professional Experience in Communication Arts
สัมมนานิเทศศาสตร์
Seminar in Communication Arts
2.3.2)แผนสหกิจศึกษา
การเตรียมสหกิจศึกษานิเทศศาสตร์
Co-operative Education Preparation in Communication Arts
สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์
Co-operative Education in Communication Arts

หน่วยกิต
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)
หน่วยกิต

1(45)
3(350)
3(2-2-5)

1(45)
6(--)

- 21 3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต
เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตาม
ความเห็นชอบของอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่
กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรนี้
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
สาหรับผู้เลือกเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1) วิชาเอกวารสารศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1 ชัน้ ปีที่ 1
รหัสวิชา
xxxx
xxxx
xxxx
วจ.สส.111
COMM111
วจ.สส.114
COMM114
วจ.สส.151
COMM151

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (1)
วิชาศึกษาทั่วไป (2)
วิชาศึกษาทั่วไป (3)
หลักนิเทศศาสตร์
Principles of Communication
ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
Art of Language Use for Communication Arts
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
Information Technology for Communication
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี
3
3
3
3
3
3
3
3

ปฏิบัติ
0
0
0
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
6

3

3

0

6

3

3

0

6

18

18

0

36

ปฏิบัติ
0
0
0
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
6

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
xxxx
xxxx
xxxx
วจ.สส.112
COMM112
วจ.สส.113
COMM113
วจ.สส.115
COMM115

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (4)
วิชาศึกษาทั่วไป (5)
วิชาศึกษาทั่วไป (6)
หลักการสื่อสารมวลชน
Principles of Mass Communication
การสื่อสารมวลชนในกลุ่มประเทศอาเซียน
Mass Communication in ASEAN Countries
กฏหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
Laws and Ethics of Mass Communication
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

0

6

3

3

0

6

18

18

0

36

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54

- 22 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 2
รหัสวิชา
xxxx
xxxx
xxxx
วจ.สส.211
COMM211
วจ.สส.221
COMM221
วจ.สส.251
COMM251

ชื่อวิชา
หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป (7)
3
วิชาศึกษาทั่วไป (8)
3
วิชาศึกษาทั่วไป (9)
3
ภาษาอั
เทคนิงกฤษส
คการพูาหรั
ดต่บองานนิ
หน้าชุเมทศศาสตร์
ชนและนาเสนองาน3
English for Communication Arts
หลักวารสารศาสตร์
3
Principles of Journalism
การประยุกต์คอมพิวเตอร์สาหรับงาน
3
วารสารศาสตร์
Computer Information Technology
and Applications for Journalism
รวม
18

ทฤษฎี ปฏิบัติ
3
0
3
0
3
0
2 3(2-2-5)
2

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
5

3

0

6

2

2

5

16

4

34

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 2
รหัสวิชา
xxxx
xxxx
วจ.สส.212
COMM212
วจ.สส.213
COMM213
วจ.สส.261
COMM261
วจ.สส.xxx
xxxx

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (10)
วิชาศึกษาทั่วไป (11)
เทคนิคการพูดต่อหน้าชุมชนและนาเสนองาน
Public Speaking and Presentation
Techniques
การสื่อข่าวเบื้องต้น
Basic News Reporting
การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
Photography for Communication
วิชาเอกเลือก (1)
เลือกเสรี (1)
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
1
0
2
2
2
1
2
3
3
2
2
5

3

2

2

5

3

2

2

5

3
3
18

≥7

≥10

≥20

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 37

- 23 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 3
รหัสวิชา
วจ.สส.311
COMM311
วจ.สส.322
COMM322
วจ.สส.361
COMM361
วจ.สส.393
COMM393
วจ.สส.xxx
xxxx

ชื่อวิชา
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสือ่ สาร
Creative Thinking for Communication
การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
CreativeWriting in Journalism
กราฟิกสาหรับวารสารศาสตร์
Graphics for Journalism
การวิจัยนิเทศศาสตร์
Research in Communication Arts
วิชาเอกเลือก (2)
เลือกเสรี (2)
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3

2

2

5

3

2

2

5

3

3

0

6

3
3
18

≥9

≥6

≥21

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 36
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 3
รหัสวิชา
วจ.สส.312
COMM312
วจ.สส.313
COMM313
วจ.สส.321
COMM321
วจ.สส.323
COMM323
วจ.สส.394
COMM394

ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
สื่อพื้นบ้านเพื่อการสื่อสาร
3
2
2
5
Traditional Folk Media for Communication
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3
2
2
5
Communication for Local Development
การสื่อข่าวขั้นสูง
3
2
2
5
Advanced News Reporting
การเขียนบทความและสารคดี
3
2
2
5
Article and Feature Writing
การวิจัยวารสารศาสตร์
3
2
2
5
Research in Journalism
รวม

15

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 45

10

10

25

- 24 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 4
รหัสวิชา
วจ.สส.421
COMM421
วจ.สส.391
COMM391
วจ.สส.491
COMM491
วจ.สส.494
COMM494
วจ.สส.xxx
วจ.สส.xxx

ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
การบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
3
2
2
5
Newspaper and Magazine Editing
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์
1
0
45
0
Preparation for Professional Experience in
Commnication Arts
โครงการพิเศษด้านวารสารศาสตร์
3
2
2
5
Special Project in Journalism
สัมมนานิเทศศาสตร์
3
2
2
5
Seminar in Communication Arts
วิชาเอกเลือก (3)
3
วิชาเอกเลือก (4)
3
รวม
16
≥6
≥51
≥15

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 72
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 4
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วจ.สส.392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
COMM392 Field Professional Experience in
Communication Arts
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
0
350
0

3

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 450

0

350

0

- 25 2) วิชาเอกประชาสัมพันธ์
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 1
รหัสวิชา
xxxx
xxxx
xxxx
วจ.สส.111
COMM111
วจ.สส.114
COMM114
วจ.สส.151
COMM151

ชื่อวิชา

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6

วิชาศึกษาทั่วไป (1)
วิชาศึกษาทั่วไป (2)
วิชาศึกษาทั่วไป (3)
หลักนิเทศศาสตร์
Principles of Communication Arts
ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
3
Art of Language Use for Communication Arts
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
3
Information Technology for Communication
รวม
18
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54

2

2

5

3

0

6

17

2

35

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 1
รหัสวิชา
xxxx
xxxx
xxxx
วจ.สส.112
COMM112
วจ.สส.113
COMM113
วจ.สส.115
COMM115

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (4)
วิชาศึกษาทั่วไป (5)
วิชาศึกษาทั่วไป (6)
หลักการสื่อสารมวลชน
Principles of Mass Communication
การสื่อสารมวลชนในกลุ่มประเทศอาเซียน
Mass Communication in ASEAN Countries
กฏหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
Laws and Ethics of Mass Communication
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3

3

0

6

3

3

0

6

18

18

0

36

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54

- 26 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 2
รหัสวิชา
xxxx
xxxx
xxxx
วจ.สส.211
COMM211
วจ.สส.231
COMM231
วจ.สส.254

ชื่อวิชา
หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป (7)
3
วิชาศึกษาทั่วไป (8)
3
วิชาศึกษาทั่วไป (9)
3
ภาษาอังกฤษสาหรับงานนิเทศศาสตร์
3
English for Communication Arts
หลักการประชาสัมพันธ์
3
Principles of Public Relations
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สาหรับงาน
3
ประชาสัมพันธ์
COMM254 Computer Applications of Public Relations
รวม
18

ทฤษฎี
3
3
3
2

ปฏิบัติ
0
0
0
2

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
5

3

0

6

2

2

5

16

4

34

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 2
รหัสวิชา
xxxx
xxxx
วจ.สส.212
COMM212
วจ.สส.213
COMM213
วจ.สส.261
COMM261
วจ.สส.xxx
xxxx

ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี
วิชาศึกษาทั่วไป (10)
1
0
วิชาศึกษาทั่วไป (11)
2
1
เทคนิคการพูดต่อหน้าชุมชนและนาเสนองาน
3
2
Public Speaking and Presentation Techniques
การสื่อข่าวเบื้องต้น
3
2
Basic News Reporting
การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
3
2
Photography for Communication
วิชาเอกเลือก (1)
3
เลือกเสรี (1)
3
รวม
18
≥7

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 37

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2
2
2
3
2
5
2

5

2

5

≥10

≥20

- 27 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 3
รหัสวิชา
วจ.สส.311
COMM311
วจ.สส.331
COMM331
วจ.สส.362
COMM362
วจ.สส.393
COMM393
วจ.สส.xxx
xxxx

ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสือ่ สาร
3
2
2
5
Creative Thinking for Communication
การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
3
2
2
5
Speaking for Public Relations
การผลิตวัสดุกราฟิกเพื่องานประชาสัมพันธ์
3
2
2
5
Graphic Production for Public Relations
การวิจัยนิเทศศาสตร์
3
3
0
6
Research in Communication Arts
วิชาเอกเลือก (2)
3
เลือกเสรี (2)
3
รวม
18
≥9
≥6
≥21

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 36
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 3
รหัสวิชา
วจ.สส.312
COMM312
วจ.สส.313
COMM313
วจ.สส.332
COMM332
วจ.สส.333
COMM333
วจ.สส.395
COMM395

ชื่อวิชา
สื่อพื้นบ้านเพื่อการสื่อสาร
Traditional Folk Media for Communication
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Communication for Local Development
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
Writing for Public Relations
สื่อประชาสัมพันธ์
Public Relations Media
การวิจัยประชาสัมพันธ์
Research in Public Relations
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3

2

2

5

3

2

2

5

3

2

2

5

3

2

2

5

15

10

10

25

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 45

- 28 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 4
รหัสวิชา
วจ.สส.431
COMM431
วจ.สส.391
COMM391
วจ.สส.492
COMM492
วจ.สส.494
COMM494
วจ.สส.xxx
วจ.สส.xxx

ชื่อวิชา
การวางแผนการประชาสัมพันธ์Public
Relations Planning
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
นิเทศศาสตร์
Preparation for Professional
Experience in Commnication Arts
โครงการพิเศษด้านการประชาสัมพันธ์
Special Project in Public Relations
สัมมนานิเทศศาสตร์
Seminar in Communication Arts
วิชาเอกเลือก (3)
วิชาเอกเลือก (4)
รวม

หน่วยกิต
3

ทฤษฎี
2

ปฏิบัติ
2

ศึกษาด้วยตนเอง
5

1

0

45

0

3

2

2

5

3

2

2

5

3
3
16

≥6

≥51

≥15

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 72
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 4
รหัสวิชา
วจ.สส.392
COMM392

ชื่อวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
Field Professional Experience in
Communication Arts
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
0
350
0

3

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 450

0

350

0

- 29 3) วิชาเอกการสื่อสารบูรณาการ
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 1
รหัสวิชา
xxxx
xxxx
xxxx
วจ.สส.111
COMM111
วจ.สส.114
COMM114

ชื่อวิชา

วิชาศึกษาทั่วไป (1)
วิชาศึกษาทั่วไป (2)
วิชาศึกษาทั่วไป (3)
หลักนิเทศศาสตร์
Principles of Communication Arts
ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
Art of Language Use for Communication
Arts
วจ.สส.151 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
COMM151 Information Technology for
Communication
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3

2

2

5

3

3

0

6

18

17

2

35

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 1
รหัสวิชา
xxxx
xxxx
xxxx
วจ.สส.112
COMM112
วจ.สส.113
COMM113
วจ.สส.115
COMM115

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (4)
วิชาศึกษาทั่วไป (5)
วิชาศึกษาทั่วไป (6)
หลักการสื่อสารมวลชน
Principles of Mass Communication
การสื่อสารมวลชนในกลุ่มประเทศอาเซียน
Mass Communication in ASEAN Countries
กฏหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
Laws and Ethics of Mass Communication
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3

3

0

6

3

3

0

6

18

18

0

36

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54

- 30 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 2
รหัสวิชา
xxxx
xxxx
xxxx
วจ.สส.211
COMM211
วจ.สส.241
COMM241
วจ.สส.242
COMM242

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (7)
วิชาศึกษาทั่วไป (8)
วิชาศึกษาทั่วไป (9)
ภาษาอังกฤษสาหรับงานนิเทศศาสตร์
English for Communication Arts
หลักการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
Principles of Integrated Marketing Communication
การสื่อสารศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน
Communication of Arts and ASEAN Cultures
รวม

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

3

0

3(3-0-6)6

3

3

0

6

18

17

0

35

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 52
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 2
รหัสวิชา
xxxx
xxxx
วจ.สส.212
COMM212
วจ.สส.213
COMM213
วจ.สส.261
COMM261
วจ.สส.xxx
xxxx

ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วิชาศึกษาทั่วไป (10)
1
0
2
2
วิชาศึกษาทั่วไป (11)
2
1
2
3
เทคนิคการพูดต่อหน้าชุมชนและนาเสนองาน
3
2
2
5
Public Speaking and Presentation Techniques
การข่าวสื่อข่าวเบือ้ งต้น
3
2
2
5
Basic News Reporting
การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
3
2
2
5
Photography for Communication
วิชาเอกเลือก (1)
3
เลือกเสรี (1)
3
รวม
18
≥7 ≥10
≥20

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 37

- 31 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 3
รหัสวิชา
วจ.สส.311
COMM311
วจ.สส.341
COMM341
วจ.สส.363
COMM363
วจ.สส.393
COMM393
วจ.สส.xxx
xxxx

ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสือ่ สาร
3
2
2
5
Creative Thinking for Communication
การสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียง
3
2
2
5
Creation of Radio Program
ศิลปะและกราฟิกเพื่อการสื่อสารบูรณาการ
3
2
2
5
Art and Graphics for Integrated
Communication
การวิจัยนิเทศศาสตร์
3
3
0
6
Research in Communication Arts
วิชาเอกเลือก (2)
3
เลือกเสรี (2)
3
รวม
18
≥9
≥6
≥21

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 36
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 3
รหัสวิชา
วจ.สส.312
COMM312
วจ.สส.313
COMM313
วจ.สส.342
COMM342
วจ.สส.343
COMM343
วจ.สส.396
COMM396

ชื่อวิชา
สื่อพื้นบ้านเพื่อการสื่อสาร
Traditional Folk Media for Communication
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Communication for Local Development
การวางแผนการสือ่ สารบูรณาการ
Integrated Communication Planning
การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
Creation of Television Program
การวิจัยการสื่อสารบูรณาการ
Research in Integrated Communication
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3

2

2

5

3

2

2

5

3

2

2

5

3

2

2

3(2-2-5)
5

15

10

10

25

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 45

- 32 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 4
รหัสวิชา
วจ.สส.441
COMM441
วจ.สส.391
COMM391

ชื่อวิชา
การสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชน
CommunicationofCommunityIdentity
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์
Preparation for Professional Experience in
Commnication Arts
วจ.สส493 โครงการพิเศษเพื่อการสื่อสารบูรณาการ
COMM493 Special Projects for Integrated Communication
วจ.สส494 สัมมนานิเทศศาสตร์
COMM494 Seminar in Communication Arts
วจ.สส.xxx วิชาเอกเลือก (3)
วจ.สส.xxx วิชาเอกเลือก (4)
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
1

0

45

0

3

2

2

5

3

2

2

5

3
3
16

≥6

≥51

≥15

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 72
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 4
รหัสวิชา
วจ.สส.392
COMM392

ชื่อวิชา

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
Field Professional Experience in
Communication Arts
รวม

3

0

350

0

3

0

350

0

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 450

- 33 สําหรับผู้เลือกเรียนแบบสหกิจศึกษา
1) วิชาเอกวารสารศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 1
รหัสวิชา
xxxx
xxxx
xxxx
วจ.สส.111
COMM111
วจ.สส.114
COMM114
วจ.สส.151
COMM151

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (1)
วิชาศึกษาทั่วไป (2)
วิชาศึกษาทั่วไป (3)
หลักนิเทศศาสตร์
Principles of Communication
ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
Art of Language Use for Communication Arts
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
Information Technology for Communication
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี
3
3
3
3
3
3
3
3

ปฏิบัติ
0
0
0
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
6

3

3

0

6

3

3

0

6

18

18

0

36

ปฏิบัติ
0
0
0
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
6

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
xxxx
xxxx
xxxx
วจ.สส.112
COMM112
วจ.สส.113
COMM113
วจ.สส.115
COMM115

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (4)
วิชาศึกษาทั่วไป (5)
วิชาศึกษาทั่วไป (6)
หลักการสื่อสารมวลชน
Principles of Mass Communication
การสื่อสารมวลชนในกลุ่มประเทศอาเซียน
Mass Communication in ASEAN Countries
กฏหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
Laws and Ethics of Mass Communication
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

0

6

3

3

0

6

18

18

0

36

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54

- 34 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 2
รหัสวิชา
xxxx
xxxx
xxxx
วจ.สส.211
COMM211
วจ.สส.221
COMM221
วจ.สส.251
COMM251

ชื่อวิชา
หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป (7)
3
วิชาศึกษาทั่วไป (8)
3
วิชาศึกษาทั่วไป (9)
3
ภาษาอั
เทคนิงกฤษส
คการพูาหรั
ดต่บองานนิ
หน้าชุเมทศศาสตร์
ชนและนาเสนองาน3
English for Communication Arts
หลักวารสารศาสตร์
3
Principles of Journalism
การประยุกต์คอมพิวเตอร์สาหรับงาน
3
วารสารศาสตร์
Computer Information Technology
and Applications for Journalism
รวม
18

ทฤษฎี ปฏิบัติ
3
0
3
0
3
0
2 3(2-2-5)
2

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
5

3

0

6

2

2

5

16

4

34

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 2
รหัสวิชา
xxxx
xxxx
วจ.สส.212
COMM212
วจ.สส.213
COMM213
วจ.สส.261
COMM261
วจ.สส.xxx
xxxx

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (10)
วิชาศึกษาทั่วไป (11)
เทคนิคการพูดต่อหน้าชุมชนและนาเสนองาน
Public Speaking and Presentation
Techniques
การสื่อข่าวเบื้องต้น
Basic News Reporting
การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
Photography for Communication
วิชาเอกเลือก (1)
เลือกเสรี (1)
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
1
0
2
2
2
1
2
3
3
2
2
5

3

2

2

5

3

2

2

5

3
3
18

≥7

≥10

≥20

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 37

- 35 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 3
รหัสวิชา
วจ.สส.311
COMM311
วจ.สส.322
COMM322
วจ.สส.361
COMM361
วจ.สส.393
COMM393
วจ.สส.xxx
xxxx

ชื่อวิชา
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสือ่ สาร
Creative Thinking for Communication
การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
CreativeWriting in Journalism
กราฟิกสาหรับวารสารศาสตร์
Graphics for Journalism
การวิจัยนิเทศศาสตร์
Research in Communication Arts
วิชาเอกเลือก (2)
เลือกเสรี (2)
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3

2

2

5

3

2

2

5

3

3

0

6

3
3
18

≥9

≥6

≥21

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 36
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 3
รหัสวิชา
วจ.สส.312
COMM312
วจ.สส.313
COMM313
วจ.สส.321
COMM321
วจ.สส.323
COMM323
วจ.สส.394
COMM394

ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
สื่อพื้นบ้านเพื่อการสื่อสาร
3
2
2
5
Traditional Folk Media for Communication
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3
2
2
5
Communication for Local Development
การสื่อข่าวขั้นสูง
3
2
2
5
Advanced News Reporting
การเขียนบทความและสารคดี
3
2
2
5
Article and Feature Writing
การวิจัยวารสารศาสตร์
3
2
2
5
Research in Journalism
รวม

15

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 45

10

10

25

- 36 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 4
รหัสวิชา
วจ.สส.421
COMM421
วจ.สส.498
COMM498
วจ.สส.491
COMM491
วจ.สส.xxx
วจ.สส.xxx

ชื่อวิชา
การบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
Newspaper and Magazine Editing
การเตรียมสหกิจศึกษานิเทศศาสตร์
Co-operative Education Preparation in
Commnication Arts
โครงการพิเศษด้านวารสารศาสตร์
Special Project in Journalism
วิชาเอกเลือก (3)
วิชาเอกเลือก (4)
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
1

0

45

0

3

2

2

5

3
3
13

≥4

≥49

≥10

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 63
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 4
รหัสวิชา
วจ.สส.499
COMM499

ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์
6
0
(--)
0
Co-operative Education in Commnication Arts
รวม

6

ชั่วโมง/สัปดาห์ = (--)

0

(--)

0

- 37 2) วิชาเอกประชาสัมพันธ์
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 1
รหัสวิชา
xxxx
xxxx
xxxx
วจ.สส.111
COMM111
วจ.สส.114
COMM114
วจ.สส.151
COMM151

ชื่อวิชา

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6

วิชาศึกษาทั่วไป (1)
วิชาศึกษาทั่วไป (2)
วิชาศึกษาทั่วไป (3)
หลักนิเทศศาสตร์
Principles of Communication Arts
ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
3
Art of Language Use for Communication Arts
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
3
Information Technology for Communication
รวม
18
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54

2

2

5

3

0

6

17

2

35

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 1
รหัสวิชา
xxxx
xxxx
xxxx
วจ.สส.112
COMM112
วจ.สส.113
COMM113
วจ.สส.115
COMM115

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (4)
วิชาศึกษาทั่วไป (5)
วิชาศึกษาทั่วไป (6)
หลักการสื่อสารมวลชน
Principles of Mass Communication
การสื่อสารมวลชนในกลุ่มประเทศอาเซียน
Mass Communication in ASEAN Countries
กฏหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
Laws and Ethics of Mass Communication
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3

3

0

6

3

3

0

6

18

18

0

36

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54

- 38 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 2
รหัสวิชา
xxxx
xxxx
xxxx
วจ.สส.211
COMM211
วจ.สส.231
COMM231
วจ.สส.254

ชื่อวิชา
หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป (7)
3
วิชาศึกษาทั่วไป (8)
3
วิชาศึกษาทั่วไป (9)
3
ภาษาอังกฤษสาหรับงานนิเทศศาสตร์
3
English for Communication Arts
หลักการประชาสัมพันธ์
3
Principles of Public Relations
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สาหรับงาน
3
ประชาสัมพันธ์
COMM254 Computer Applications of Public Relations
รวม
18

ทฤษฎี
3
3
3
2

ปฏิบัติ
0
0
0
2

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
5

3

0

6

2

2

5

16

4

34

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 2
รหัสวิชา
xxxx
xxxx
วจ.สส.212
COMM212
วจ.สส.213
COMM213
วจ.สส.261
COMM261
วจ.สส.xxx
xxxx

ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี
วิชาศึกษาทั่วไป (10)
1
0
วิชาศึกษาทั่วไป (11)
2
1
เทคนิคการพูดต่อหน้าชุมชนและนาเสนองาน
3
2
Public Speaking and Presentation Techniques
การสื่อข่าวเบื้องต้น
3
2
Basic News Reporting
การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
3
2
Photography for Communication
วิชาเอกเลือก (1)
3
เลือกเสรี (1)
3
รวม
18
≥7

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 37

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2
2
2
3
2
5
2

5

2

5

≥10

≥20

- 39 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 3
รหัสวิชา
วจ.สส.311
COMM311
วจ.สส.331
COMM331
วจ.สส.362
COMM362
วจ.สส.393
COMM393
วจ.สส.xxx
xxxx

ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสือ่ สาร
3
2
2
5
Creative Thinking for Communication
การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
3
2
2
5
Speaking for Public Relations
การผลิตวัสดุกราฟิกเพื่องานประชาสัมพันธ์
3
2
2
5
Graphic Production for Public Relations
การวิจัยนิเทศศาสตร์
3
3
0
6
Research in Communication Arts
วิชาเอกเลือก (2)
3
เลือกเสรี (2)
3
รวม
18
≥9
≥6
≥21

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 36
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 3
รหัสวิชา
วจ.สส.312
COMM312
วจ.สส.313
COMM313
วจ.สส.332
COMM332
วจ.สส.333
COMM333
วจ.สส.395
COMM395

ชื่อวิชา
สื่อพื้นบ้านเพื่อการสื่อสาร
Traditional Folk Media for Communication
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Communication for Local Development
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
Writing for Public Relations
สื่อประชาสัมพันธ์
Public Relations Media
การวิจัยประชาสัมพันธ์
Research in Public Relations
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3

2

2

5

3

2

2

5

3

2

2

5

3

2

2

5

15

10

10

25

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 45

- 40 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 4
รหัสวิชา
วจ.สส.431
COMM431
วจ.สส.498
COMM498
วจ.สส.492
COMM492
วจ.สส.xxx
วจ.สส.xxx

ชื่อวิชา
การวางแผนการประชาสัมพันธ์
Public Relations Planning
การเตรียมสหกิจศึกษานิเทศศาสตร์
Co-operative Education Preparation in
Commnication Arts
โครงการพิเศษด้านการประชาสัมพันธ์
Special Project in Public Relations
วิชาเอกเลือก (3)
วิชาเอกเลือก (4)
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
1

0

45

0

3

2

2

5

3
3
13

≥4

≥49

≥10

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 63
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 4
รหัสวิชา
วจ.สส.499
COMM499

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์
Co-operative Education in
Commnication Arts
รวม

หน่วยกิต
6

ทฤษฎี
0

ปฏิบัติ
(--)

ศึกษาด้วยตนเอง
0

6

0

(--)

0

ชั่วโมง/สัปดาห์ = (--)

- 41 3) วิชาเอกการสื่อสารบูรณาการ
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 1
รหัสวิชา
xxxx
xxxx
xxxx
วจ.สส.111
COMM111
วจ.สส.114
COMM114
วจ.สส.151
COMM151

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (1)
วิชาศึกษาทั่วไป (2)
วิชาศึกษาทั่วไป (3)
หลักนิเทศศาสตร์
Principles of Communication Arts
ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
Art of Language Use for Communication Arts
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
Information Technology for Communication
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
3
3
0
3
3
0
3
3
0
3
3
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
6

3

2

2

5

3

3

0

6

18

17

2

35

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 1
รหัสวิชา
xxxx
xxxx
xxxx
วจ.สส.112
COMM112
วจ.สส.113
COMM113
วจ.สส.115
COMM115

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (4)
วิชาศึกษาทั่วไป (5)
วิชาศึกษาทั่วไป (6)
หลักการสื่อสารมวลชน
Principles of Mass Communication
การสื่อสารมวลชนในกลุ่มประเทศอาเซียน
Mass Communication in ASEAN Countries
กฏหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
Laws and Ethics of Mass Communication
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
3
3
0
3
3
0
3
3
0
3
3
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
6

3

3

0

6

3

3

0

6

18

18

0

36

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54

- 42 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 2
รหัสวิชา
xxxx
xxxx
xxxx
วจ.สส.211
COMM211
วจ.สส.241
COMM241
วจ.สส.242
COMM242

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (7)
วิชาศึกษาทั่วไป (8)
วิชาศึกษาทั่วไป (9)
ภาษาอังกฤษสาหรับงานนิเทศศาสตร์
English for Communication Arts
หลักการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
Principles of Integrated Marketing Communication
การสื่อสารศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน
Communication of Arts and ASEAN Cultures
รวม

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

3

0 3(3-0-6) 6

3

3

0

6

18

17

0

35

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 52
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 2
รหัสวิชา
xxxx
xxxx
วจ.สส.212
COMM212
วจ.สส.213
COMM213
วจ.สส.261
COMM261
วจ.สส.xxx
xxxx

ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วิชาศึกษาทั่วไป (10)
1
0
2
2
วิชาศึกษาทั่วไป (11)
2
1
2
3
เทคนิคการพูดต่อหน้าชุมชนและนาเสนองาน
3
2
2
5
Public Speaking and Presentation Techniques
การข่าวสื่อข่าวเบือ้ งต้น
3
2
2
5
Basic News Reporting
การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
3
2
2
5
Photography for Communication
วิชาเอกเลือก (1)
3
เลือกเสรี (1)
3
รวม
18
≥7 ≥10
≥20

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 37

- 43 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 3
รหัสวิชา
วจ.สส.311
COMM311
วจ.สส.341
COMM341
วจ.สส.363
COMM363
วจ.สส.393
COMM393
วจ.สส.xxx
xxxx

ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสือ่ สาร
3
2
2
5
Creative Thinking for Communication
การสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียง
3
2
2
5
Creation of Radio Program
ศิลปะและกราฟิกเพื่อการสื่อสารบูรณาการ
3
2
2
5
Art and Graphics for Integrated
Communication
การวิจัยนิเทศศาสตร์
3
3
0
6
Research in Communication Arts
วิชาเอกเลือก (2)
3
เลือกเสรี (2)
3
รวม
18
≥9
≥6
≥21

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 36
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 3
รหัสวิชา
วจ.สส.312
COMM312
วจ.สส.313
COMM313
วจ.สส.342
COMM342
วจ.สส.343
COMM343
วจ.สส.396
COMM396

ชื่อวิชา
สื่อพื้นบ้านเพื่อการสื่อสาร
Traditional Folk Media for Communication
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Communication for Local Development
การวางแผนการสือ่ สารบูรณาการ
Integrated Communication Planning
การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
Creation of Television Program
การวิจัยการสื่อสารบูรณาการ
Research in Integrated Communication
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3

2

2

5

3

2

2

5

3

2

2

5

3

2

2

3(2-2-5)
5

15

10

10

25

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 45

- 44 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 4
รหัสวิชา
วจ.สส.441
COMM441
วจ.สส498
COMM498
วจ.สส493
COMM493
วจ.สส.xxx
วจ.สส.xxx

ชื่อวิชา
การสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชน
CommunicationofCommunityIdentity
การเตรียมสหกิจศึกษานิเทศศาสตร์
Co-operative Education Preparation in
Commnication Arts
โครงการพิเศษเพื่อการสื่อสารบูรณาการ
Special Projects for Integrated Communication
วิชาเอกเลือก (3)
วิชาเอกเลือก (4)
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
1

0

45

0

3

2

2

5

3
3
13

≥4

≥49

≥10

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 63
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 4
รหัสวิชา
วจ.สส.499
COMM499

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์
Co-operative Education in
Commnication Arts
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
6
0
0

6

ชั่วโมง/สัปดาห์ = -

0

-

0

- 45 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ศท.ภท.111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GETH111
Thai for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักเกณฑ์การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย ในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสาร
ศท.ภอ.112
GEEN112

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการพูด ฟัง อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ใน

ชีวติ ประจาวัน
ศท.ภอ.113
GEEN113

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
English for Learning
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทักษะและเทคนิคการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้

3(3-0-6)

ศท.ภอ.114
GEEN114

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอสาระตามวัตถุประสงค์เฉพาะ

ศท.ภฝ.115
GEFR115

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
French for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อใช้สื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆ ใน

ชีวติ ประจาวัน
ศท.ภจ.116
GECN116

ชีวติ ประจาวัน

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึก ทัก ษะการฟั ง พูด อ่าน และเขีย นภาษาจีนเพื่อใช้สื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆใน

- 46 ศท.ภญ.117
GEJP117

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้สื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆ ใน

ชีวติ ประจาวัน
ศท.ภอ.118
GEEN118

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Foundation English
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
โครงสร้างที่สาคั ญของภาษา ฝึกฟัง พูด อ่าน เขีย น โดยให้ประสานสัมพันธ์กันทั้ง 4
ทักษะ เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อความหมายได้โดยถูกต้อง
ศท.ปช.120
GEPY120

จิตตปัญญาศึกษา
3(3-0-6)
Contemplative Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและหลักพื้นฐานของจิตตปัญญาศึกษา การทาความเข้าใจชีวิตการรู้จักตัวเอง
การเปิดมณฑลแห่งการเรียนรู้ การรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ การฝึกความมีสติ การใช้ความรักความ
เมตตาและปัญญาในการตระหนัก รู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ โดยปราศจากอคติ การใช้งานศิลปะหรือ
ดนตรี หรือกิจกรรมต่างๆ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิต การทากิจกรรมอาสาสมัครหรือจัดทาโครงการ
ช่ ว ยเหลื อ หรื อ พั ฒ นาชุ ม ชนเพื่ อ สร้ า งจิ ต สาธารณะ การเชื่ อ มโยงและบู ร ณาการศาสตร์ ต่ า งๆ มา
ประยุกต์ใช้ในชีวติ อย่างสมดุล
ศท.ปช.121
GEPY121

ปรัชญาชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy of Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความคิดพื้นฐานทางปรัชญาสาขาต่างๆ เน้นการวิเคราะห์ บ่อเกิด วิธีการ มโนทัศน์ของ
ปรัชญาที่สาคัญของตะวันออกและตะวันตก รวมทั้งโลกทัศน์ไทย

- 47 ศท.ปช.122
GEPY122

ความจริงของชีวติ
3(3-0-6)
Meaning of Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับความจริงของชีวิต การใช้ชีวิตที่ถูกต้องตามหลักศาสนาของทุกศาสนา
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับครอบครัว สังคม เพื่อให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง
ศท.จว.123
GEPS123

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พฤติกรรมมนุษ ย์และปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม บุคลิก ภาพ การประเมินและการ
พัฒนาตนเอง พฤติกรรมการทางาน มนุษยสัมพันธ์ และการอยู่รว่ มกันอย่างมีความสุข
ศท.สท.124
GEAE124

สุนทรียะของชีวติ
3(3-0-6)
Aesthetic of Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของสุนทรียศาสตร์ กระบวนการเรีย นรู้คุณค่าและการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ผ่านทักษะและประสบการณ์ทางการเห็น การฟังและการเคลื่อนไหวนาไปสู่การ
ปรับปรุงรสนิยมเพื่อชีวติ ที่เป็นสุข
ศท.ดน.125
GEMU125

ดนตรีนิยม
3(3-0-6)
Music Appreciation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับดนตรี องค์ประกอบดนตรี ความรู้ความเข้าใจและเห็น
คุณค่าในความไพเราะของดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก
ศท.ศป.126
GEAR126

สุนทรียะทางทัศนศิลป์
3(3-0-6)
Visual Art Aesthetic
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การรับรู้และประสบการณ์ทางความงาม ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติทัศนศิลป์และ
มนุษย์ ความรูค้ วามเข้าใจ และเห็นคุณค่าความงามทางทัศนศิลป์ไทยนานาชาติและสากล

- 48 ศท.นฏ.127
GEAD127

สุนทรียะทางนาฏศิลป์
3(3-0-6)
Dramatic Arts Appreciation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สุ น ทรี ย ะในธรรมชาติ ศิ ล ปะ ดนตรี นาฏศิ ล ป์ วั ฒ นธรรม ประสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ
สุนทรียะ การพัฒนาประสาทสัมผัส และเลือกสรรค่าของความงามมาจากนาฏศิลป์ อันสนองความ
ต้องการ และความรู้สึกทางอารมณ์และจิต เพื่อนามาปลู กฝังและพัฒนาตนเองให้เจริญงอกงาม ไปสู่
คุณค่าความหมายของความเป็นมนุษย์
ศท.สท.128
GEIS128

การใช้ห้องสมุดยุคใหม่
3(3-0-6)
Using Modern Library
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด และแหล่งสารสนเทศ บริการห้องสมุดยุคใหม่ทรั พยากร
สารสนเทศและการจัดเก็บ การสืบค้นสารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
ศท.ศป.129
GEAR129

ศิลปะในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Art in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ศิ ล ปะในชี วิ ต ประจ าวั น รสนิ ย ม องค์ ป ระกอบทางศิ ล ปะและหลั ก การออกแบบ
โครงสร้างและการตกแต่ง การนาเอาศิลปะและการออกแบบ มาใช้กับการแต่งกาย อาหาร การตกแต่ง
บ้านเรือน การสื่อสาร และปรับปรุงบุคลิกภาพ
ศท.สว.131
GESO131

มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สั ง คมมนุ ษ ย์ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมมนุ ษ ย์ ใ นมิ ติ ต่ า งๆ ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ สถานการณ์ต่างๆ ในสังคมโลก สังคมไทย ด้านเศรษฐกิจสังคม
การเมืองและการปกครอง แนวทางการดาเนินชีวติ ที่เหมาะสมในสังคมปัจจุบัน
ศท.สว.132
GESO132

วิถีไทย
3(3-0-6)
Thai Living
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พัฒนาการสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย การเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรมปัญหา
สังคมและแนวทางแก้ไข แนวทางการดาเนินชีวติ แบบวิถีไทย

- 49 ศท.สว.133
GESO133

วิถีโลก
3(3-0-6)
Global Living
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของสังคมโลก การจัดระเบียบโลกปัญหาและ
การแก้ไขปัญหาของสังคมโลก แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และการปรับตัวของประเทศไทย
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศท.ศศ.134
GEEC134

เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดช การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และการประกอบสัมมาอาชีพ
ศท.นศ.135
GELW135

กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวติ
3(3-0-6)
Law for Living
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
กฎหมายที่จาเป็นในการดาเนินชี วิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทยกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ กฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรม
ศท.ศศ.136
GEEC136

เศรษฐศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Economics in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด หลัก และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ตามแนวพระราชดาริ
และการประยุกต์ใช้ในการดารงชีวติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์
ศท.ศก.137
GECA137

ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Wisdoms in Handicraft
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิวัฒนาการและคุณค่าของภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย การออกแบบ การผลิตผล
งานศิลปหัตถกรรมไทยในท้องถิ่น

- 50 ศท.สว.138
GESO138

ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง
3(3-0-6)
Geosocieties of the Lower Northern Region
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พัฒนาการและแนวคิดของภูมสิ ังคมองค์ประกอบของระบบภูมสิ ังคมความความสัมพันธ์
ระหว่างภูมิสังคมกับวิถีชีวติ อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ศท.วท.141
GESC141

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิทยาศาสตร์กับชีวิต ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันรวมทั้ง
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ศท.วล.142
GEES142

ชีวติ กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Life and Environment
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พื้นฐานของชีวิต และสิ่งแวดล้อม ระบบธรรมชาติของสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติ เพื่อคุณภาพชีวิต ปัญหาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศท.คณ.143 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
GEMA143
Thinking and Decision Making
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
กระบวนการคิดของมนุษย์ เทคนิควิธีการคิดแบบต่างๆ การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
การใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงสาหรับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
ศท.สถ.144
GEST144

สถิติในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Statistics in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความส าคั ญ ของสถิ ติ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น เครื่ อ งมื อ และการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การ
วิเคราะห์การแปลผล และการนาเสนอข้อมูล และการนาสถิตไิ ปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน

- 51 ศท.คณ.145 คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
GEMA145
Mathematics in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความคิ ด กระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ และการสื่ อ สารทางคณิ ต ศาสตร์ การ
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
ศท.วส.146
GEHE146

สุขภาพจิตในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Mental Health in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตและการป้องกันแก้ไข การ
วิเคราะห์ การปรับปรุงตนเองให้เข้ากับวัย และสถานการณ์ ผลของสุขภาพจิตต่อสุขภาพ พฤติกรรม
ผิดปกติและการป้องกันแก้ไข การส่งเสริมสุขภาพจิต
ศท.คพ.147
GECO147

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ
3(3-0-6)
Information Technology for Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในการสื่อสาร สืบ ค้น
แสวงหาเพื่อการเรียนรูใ้ นชีวติ ประจาวัน และการทางานในอนาคต
ศท.พล.151
GEPE151

กายบริหาร
1(0-2-2)
Physical Exercises
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการ ความมุ่งหมาย ความสาคัญและประโยชน์ของกายบริหาร วิธีและการฝึกกาย
บริหาร การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การประเมินผลสมรรถภาพทางกาย การเลือกวิธีกายบริหาร
ที่เหมาะสมกับตนเอง
ศท.พล.152
GEPE152

กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-2)
Rhythmic Activities
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
คุ ณ ค่ าและประโยชน์ ข องกิ จ กรรมเข้ าจั ง หวะ การเคลื่ อนไหวเบื้ องต้ น เกมการเล่ น
ประกอบเพลง การเต้นราพื้นเมืองของไทยและนานาชาติ การลีลาศ การเลือกกิจกรรมเข้าจังหวะที่
เหมาะสมกับตนเอง

- 52 ศท.พล.153
GEPE153

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-2)
Sports for Personal Purposes
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประวัติความเป็นมา ของกีฬาประเภทบุคคล ทักษะพื้นฐานของกีฬาประเภทบุคคล การ
ฝึกซ้อม กติกา การแข่งขัน ความมีน้าใจเป็นนักกีฬา และวัฒนธรรมการดูกีฬาที่ดี
ศท.พล.154
GEPE154

กีฬาประเภททีม
1(0-2-2)
Sports for Teams
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประวัติความเป็นมาของกีฬาประเภททีมทัก ษะพื้นฐานของกีฬาประเภททีม การฝึกซ้อม
กติกาการแข่งขัน ความมีน้าใจเป็นนักกีฬา และวัฒนธรรมการดูกีฬาที่ดี
ศท.วท.155
GEHL155

สุขภาพเพื่อชีวติ
2(1-2-3)
Health for Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การดูแลรักษา และพัฒนาสุขภาพ สุขภาพส่วนบุคคล การป้องกันอุบัติเหตุ และการ
ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น สถานการณ์โรคและการป้องกัน การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
ศท.กส.156
GECS156

งานช่างในชีวติ ประจําวัน
2(1-2-3)
Handiworks in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ลักษณะงานช่างในชีวิตประจาวัน การใช้และการบารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมื อเครื่องใช้
ในบ้านการซ่อมแซมอุปกรณ์ในบ้านเบือ้ งต้น
ศท.กอ.157
GEAG157

งานเกษตรในชีวติ ประจําวัน
2(1-2-3)
Agriculture in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
งานเกษตรเบื้องต้น การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การถนอมผลผลิตทางการ เกษตร การ
จัดการองค์ความรูเ้ กษตรเพื่อใช้ในการดารงชีวติ ประจาวัน

- 53 ศท.คศ.158
GEHO158

งานคหกรรมในชีวติ ประจําวัน
2(1-2-3)
Home Economics in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
งานบ้านและการจัดการบ้าน การทาบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน อาหารในชีวิต ประจาวัน
ศิลปะการตกแต่ง เสือ้ ผ้าและเครื่องแต่งกาย
วจ.สส.111
COMM111

หลักนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Communication Arts
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานของการสือ่ สาร การสื่อสารมวลชนความหมายความสาคัญองค์ประกอบ
วัตถุประสงค์และประเภทของการสื่อสาร กระบวนการ แนวคิด ทฤษฎีและแบบจาลองของการสื่อสาร
ปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการสื่อสาร อิทธิพลของสื่อต่อผู้รับสารแนวคิดการสื่อสารเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
วจ.สส.112
COMM112

หลักการสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Principles of Mass Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบและวิวัฒนาการของการสื่อสารมวลชน ทฤษฎี
กระบวนการ โครงสร้างและระบบการสื่อสารมวลชน ลัก ษณะของการสื่อสารมวลชนประเภทต่างๆ
บทบาทหน้าที่ อิทธิพลของการสื่อสารมวลชนต่อสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน
วจ.สส.113
COMM113

การสื่อสารมวลชนในกลุ่มประเทศอาเซียน
3(3-0-6)
Mass Communication in ASEAN Countries
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ระบบ โครงสร้า ง การด าเนิ นกิจ การ บทบาทหน้า ที่และอิท ธิพลของสื่อสารมวลชน
ประเภทต่างๆ ที่มอี ยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน
วจ.สส.114
COMM114

ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Art of Language Use for Communication Arts
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ศิลปะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนรูปต่า งๆ ในงานนิเทศศาสตร์เพื่อให้เกิด
การสื่อความหมาย การโน้มน้าวชักจูงใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกทักษะศิลปะการใช้ภาษาเพื่องาน

- 54 นิเทศศาสตร์
วจ.สส.115
COMM115

กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Laws and Ethics of Mass Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สิท ธิ แ ละเสรีภ าพในการแสดงความคิด เห็ น และการแสดงออกของมนุ ษ ย์ ปรั ช ญา
กฎหมาย กฎหมายเกี่ ย วกั บ สื่อต่างๆ ในประเทศไทย กฎหมายสื่อสารมวลชน และกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน
วจ.สส.151
COMM151

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information Technology for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย องค์ประกอบและรูปแบบของสื่อใหม่ในสังคมโลกประเภทต่างๆผลกระทบที่
มีต่อการสื่อสารและโครงสร้างทางสังคม การประยุกต์ใช้ส่อื ใหม่ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
วจ.สส.211
COMM211

ภาษาอังกฤษสําหรับงานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
English for Communication Arts
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ ในงานนิเทศศาสตร์
เพื่อให้เ กิ ด การสื่ อความหมาย การโน้ มน้า วชัก จู ง ใจได้อย่ างมีป ระสิท ธิภาพ การฝึก ทั ก ษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
วจ.สส.212
COMM212

เทคนิคการพูดต่อหน้าชุมชนและนําเสนองาน
3(2-2-5)
Public Speaking and Presentation Techniques
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการและโครงสร้างของการพูดเบือ้ งต้น การพูดอย่างเป็นทางการ การพูดในที่ชุมชน
และการนาเสนองาน ฝึกการเขียนบทพูด การฟัง การคิดและการพูดอย่างมีระบบ การพูดในโอกาสต่างๆ
เช่น งานพิธีกร โฆษก

- 55 วจ.สส.213
COMM213

การสื่อข่าวเบื้องต้น
3(2-2-5)
Basic News Reporting
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์เหตุการณ์ในสังคม เพื่อแสวงหาข้อมูลเชิงปฏิบัติการในการสื่อข่าวและ
รายงานข่าวมายาคติในการสื่อข่าว แนวคิดเชิงข่าว ภาพข่าวและการประกอบสร้างความจริงในข่าวฯลฯ
รวมทั้งวิเคราะห์ข่าวสาคัญที่อยู่ในกระแสความสนใจในสื่อต่างๆ ตลอดทั้งศึกษาแนวปฏิบัติในวิช าชีพ
และการแสดงบทบาทของความรับผิดชอบต่อสังคม
วจ.สส.261
COMM261

การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Photography for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย คุณลักษณะ และการจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย ประเภทของภาพถ่าย
เพื่อการสื่อสารในลักษณะต่างๆ การวางแผน การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อการถ่ายภาพ ปฎิบัติการ
ถ่ายภาพ และการนาเสนอภาพถ่ายเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
วจ.สส.311
COMM311

ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Creative Thinking for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการ เทคนิควิธี และการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารในรูปแบบ
ต่างๆ การผลิตผลงานความคิดสร้างสรรค์เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม
วจ.สส.312
COMM312

สื่อพื้นบ้านเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
TraditionalFolk Media for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ความสาคัญและแบบแผนของสื่อพื้นบ้านในภาคต่างๆ โดยมุ่งให้นักศึกษา
เข้าใจธรรมชาติ เนื้อหารูปแบบ และผลกระทบของสื่อพื้นบ้านเพื่อประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ
สื่อสารรวมทั้งให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการใช้สื่อพื้นบ้านเพื่อการสื่อสาร

- 56 วจ.สส.313
COMM313

การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
Communication for Local Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ความสาคัญ กระบวนการ บทบาท ความรับผิดชอบของการสื่อสารเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น บทบาทของสื่อมวลชนในการพัฒนาท้องถิ่น การบูรณาการการสื่อสารรูปแบบต่างๆ
มาใช้ในการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตลอดจนการประยุกต์การสื่อสารเพื่อการประชาสังคม
วจ.สส.393
COMM393

การวิจยั นิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Research in Communication Arts
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของการวิจัย ประเภทของการวิจัยกระบวนการ
และขั้นตอนของการวิจัย สถิติพื้นฐานที่จาเป็นต่องานวิจัยนิเทศศาสตร์ จรรยาบรรณของนักวิจัย การ
ออกแบบการวิจัย และการเขียนเค้าโครงการวิจัย
วจ.สส.221
COMM221

หลักวารสารศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Journalism
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาความหมาย คุณค่าและความสัมพันธ์ ของข้อเท็จจริง ความคิดเห็นและความ
จริง ประวัติและพัฒนาการของงานวารสารศาสตร์ ในด้านแนวคิด การจัดองค์กรและสื่อ บทบาทของ
งานข่าวและเนื้อหาทางวารสารศาสตร์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม หลัก จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพวารสารศาสตร์
วจ.สส.251
COMM251

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สําหรับงานวารสารศาสตร์
3(2-2-5)
Computer Information Technology and Applications for Journalism
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
วิเคราะห์ จาแนกประเภท จัดเก็บข้อมูล และนามาใช้ในงานวารสารศาสตร์ รวมทั้งการจัดบริการ เป็น
ต้นว่า การใช้คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต โฮมเพจ มัลติมีเดีย

- 57 วจ.สส.321
COMM321

การสื่อข่าวขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced News Reporting
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.สส.213 การสื่อข่าวเบื้องต้น
เทคนิคการสื่อข่าวเชิงสืบสวน เชิงวิจัย เชิงอธิบายความ การวิเคราะห์ข่าว การพัฒนา
ความรู้ และทักษะในกระบวนการสื่อข่าว ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อข่าวเน้นภาคปฏิบัติ
วจ.สส.322
COMM322

การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
3(2-2-5)
Creative Writing in Journalism
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
รูปแบบและวิธีการเขียนประเภทต่างๆ ได้แก่ คอลัมน์ ร้อยกรอง เรื่องเล่า ข่าวสังคม
วิเคราะห์ข่าว บทวิจารณ์ สารคดี บทความ โดยฝึกภาคปฏิบัติตลอดภาคเรียน
วจ.สส.323
COMM323

การเขียนบทความและสารคดี
3(2-2-5)
Article and Feature Writing
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความสาคัญ ของบทความและสารคดี วิเ คราะห์ รูป แบบการเขีย น
บทความและสารคดีประเภทต่างๆ ที่ปรากฏทางสื่อมวลชน ศึกษากลวิธีการเขียน และการใช้ภาษาที่
ถูกต้อง เหมาะสม ฝึกปฏิบัติเขียนบทความและสารคดีประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวารสารศาสตร์
วจ.สส.361
COMM361

กราฟิกสําหรับวารสารศาสตร์
3(2-2-5)
Graphics for Journalism
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ขอบข่าย ความสาคัญ และประเภทของงานกราฟิกสาหรับวารสารศาสตร์
หลักและเทคนิคการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การเลือกและการประดิษฐ์ตัวอักษร การเลือกภาพประกอบ
หลักการใช้สี การจัดองค์ประกอบของงานกราฟิก การผลิตต้นแบบและการประเมินผลงานกราฟิก
สาหรับวารสารศาสตร์

- 58 วจ.สส.394
COMM394

การวิจัยวารสารศาสตร์
3(2-2-5)
Research in Journalism
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.สส.393 การวิจัยนิเทศศาสตร์
ความหมายและความสาคัญของการวิจัยวารสารศาสตร์ ประเภทของการวิจัยวารสาร
ศาสตร์ กระบวนการวิจัย ทางด้านวารสารศาสตร์ ฝึกปฏิ บัติการวิจัยทางด้านวารสารศาสตร์และการ
เขียนรายงานการวิจัย
วจ.สส.421
COMM421

การบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
3(2-2-5)
Newspaper and Magazine Editing
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา : วจ.สส.321 การสื่อข่าวขั้นสูง และวจ.สส.322
การเขียนบทความและสารคดีมาก่อน
หลักเกณฑ์และรูปแบบการจัดทาหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร ประเภทต่างๆ หน้าที่และ
ลั ก ษณะงานรับ ผิด ชอบในกองบรรณาธิก ารหนั งสือพิ มพ์แ ละนิ ตยสาร การเตรี ย มต้ นฉบั บ เพื่ อการ
จัด พิมพ์ การตรวจแก้ ต้นฉบับ การจัดหน้าและตกแต่งหน้าหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร ผลิตผลงาน
หนังสือพิมพ์และนิตยสาร
วจ.สพ.491
COMM491

โครงการพิเศษด้านวารสารศาสตร์
3(2-2-5)
Special Project in Journalism
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ให้นักศึกษาทาโครงการพิเศษหรืองานศึกษาค้นคว้าทางด้านวารสารศาสตร์ในการ
ดูแลของอาจารย์และ / หรือผูท้ รงคุณวุฒิ
วจ.สส.252
COMM252

ระบบสารสนเทศเพื่องานวารสารศาสตร์
3(2-2-5)
Information Systems for Journalism
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เทคโนโลยีก ารสืบ ค้นข้อมูลวิเ คราะห์ จาแนกประเภท และนามาใช้ใ นงานวารสาร
ศาสตร์ รวมทั้งการจัดบริการ ฝึกสร้างฐานข้อมูลสาหรับงานวารสารศาสตร์ในระดับบุคคล และศูนย์
ข้อมูลของหน่วยงาน

- 59 วจ.สส.253
COMM253

การออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Design for Printed Media
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ศึก ษาหลั กการและวิธีก ารใช้โ ปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อการออกแบบ การจัดหน้าสื่อ
สิ่งพิมพ์ เพื่องานวารสารศาสตร์ หรืองานประชาสัมพันธ์ หรืองานโฆษณา
วจ.สส.262
COMM262

การถ่ายภาพวารสารศาสตร์
3(2-2-5)
Photography for Journalism
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ความส าคั ญ และประเภทของภาพถ่ า ยในสิ่ ง พิ ม พ์ ต่ า ง ๆ การจั ด
องค์ประกอบของภาพแต่ละประเภทเพื่อโน้มน้าวใจผู้อ่าน ปฏิบัติการผลิตต้นแบบประเภทภาพขาวดา
ภาพสีหรือสไลด์ ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ เนือ้ หาและรูปภาพ การประเมินคุณภาพของภาพถ่ายทาง
วารสารศาสตร์
วจ.สส.324
COMM324

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
3(2-2-5)
Printed Media
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
รูปแบบและวิธีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่ น แผ่นปลิว แผ่นพับ หนังสือพิมพ์
นิตยสาร วารสาร ฯลฯ ฝึกปฏิบัติผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ โดยวางแผนการผลิต จัดเตรียมเนื้อหา
ดาเนินการผลิตและประเมินผลการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งศึกษาปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น วิธีแก้ไขและ
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาเหล่านั้น
วจ.สส.325
COMM325

การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
News Reporting for Broadcasting
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เทคนิคการหาข่าว การรายงานข่าวประเภทต่างๆ หลักการเขียนข่าว การพิจารณา
ความสาคัญและความน่าสนใจของข่าว ฝึกปฏิบัติการเขียนข่าวทั้งวิทยุ กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ใน
รูปแบบต่างๆ

- 60 วจ.สส.422
COMM422

การสื่อข่าวการเมือง
3(2-2-5)
Political News Reporting
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ความสาคัญ และคุณลัก ษณะของข่ าวทางการเมือง แหล่งข่ าว วิธีคิ ด
ประเด็นข่าว เทคนิคการหาข่าวและการนาเสนอข่าวการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างข่าวการเมืองกับ
สายข่าวอื่น ๆ ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางการเมือง
วจ.สส.423
COMM423

การสื่อข่าวกีฬา
3(2-2-5)
Sports News Reporting
ความหมายและคุณลักษณะของข่าว ประเภทของข่าว หลักการประเมินคุณค่าข่าว
ความรับผิดชอบในการเขียนข่าว กระบวนการและปัจจัยในการจัดทาข่าว ทฤษฎีขั้น พื้นฐานเกี่ยวกับการ
สื่อข่าว และเขียนข่าวโดยเฉพาะข่าวกีฬา เทคนิคการหาข่าว และการรายงานข่าวกีฬาแบบเจาะลึก
จรรยาบรรณนักข่าว ฝึกปฏิบัติการรวบรวมและเขียนข่าวด้วยวิธีการต่างๆ
วจ.สส.231
COMM231

หลักการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
Principles of Public Relations
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาความสาคัญและความหมาย วิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ หลักการและ
บทบาทของการประชาสั ม พั น ธ์ ต่ อ ระบบสั ง คม เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง กระบวนการของการ
ประชาสัมพันธ์ การสร้างความสัมพันธ์กั บสื่อมวลชน ตลอดจนศึกษาถึงกลุ่มเป้าหมาย เทคนิคและ
เครือ่ งมือการประชาสัมพันธ์ จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ โครงสร้างและลักษณะ
งานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้ง หน่วยงานของรัฐบาล หน่วยงานธุรกิจ และองค์การที่ไ ม่
แสวงหากาไร ความสาคัญของประชามติต่อการประชาสัมพันธ์ การสารวจประชามติ
วจ.สส.254
COMM254

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สําหรับงานประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Computer Applications of Public Relations
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ในงานประชาสั มพันธ์ ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อ
การสืบค้น จัดเก็บข้อมูลและนาเสนองานประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

- 61 วจ.สส.331
COMM331

การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Speaking for Public Relations
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ศึก ษาความมุ่ งหมายและหลัก การพู ดเพื่อการประชาสั มพั นธ์ ฝึก ปฏิ บัติ เ พื่ อสร้า ง
บุคลิกภาพ ความมั่นใจ ฝึกการใช้เสียง ตลอดจนลีลาการดาเนินเรื่องและการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับ
การประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ
วจ.สส.332
COMM332

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Writing for Public Relations
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ศึ ก ษาความมุ่ ง หมายและฝึ ก การเขี ย นลั ก ษณะต่ า งๆ เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ งาน
ประชาสัม พันธ์ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ บทความและสารคดีเพื่องานประชาสัมพันธ์ การเขีย น
เอกสารเพื่อการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ การเขียนคากล่าวรายงานบรรยายสรุป คาปราศรัยและ
สุนทรพจน์
วจ.สส.333
สื่อประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
COMM333 Public Relations Media
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาบทบาท การใช้เครื่องมือสื่อสารประเภทต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ ทั้งในด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมุ่งให้นักศึกษามีความสามารถในการเลือกใช้และ
ผลิตสื่อเพือ่ การประชาสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆ
วจ.สส.362
COMM362

การผลิตวัสดุกราฟิกเพื่องานประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Graphic Production for Public Relations
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ขอบข่าย และความสาคัญ ของวัสดุ กราฟิก ที่มีต่องานประชาสัมพันธ์
หลักการออกแบบวัสดุกราฟิก ฝึกปฏิบัติออกแบบวัสดุกราฟิกประเภทต่างๆ โดยเน้นการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ รูปแบบ เนื้อหาและการนาไปใช้ให้เหมาะสม

- 62 วจ.สส.395
COMM395

การวิจัยการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Research in Public Relations
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.สส.393 การวิจัยนิเทศศาสตร์
ความหมายและความสาคัญของการวิจัยการประชาสัมพันธ์ประเภทของการวิจัยด้าน
การประชาสั ม พั น ธ์ กระบวนการวิ จั ย ทางด้ านการประชาสัม พั น ธ์ ฝึ ก ปฎิ บัติ ก ารวิจั ย ทางด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์และการเขียนรายงานการวิจัย
วจ.สส.431
COMM431

การวางแผนการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Public Relations Planning
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ วัตถุประสงค์ นโยบาย และประเภทของการวางแผน
การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งกระบวนการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ เช่น การกาหนดงบประมาณ การ
กาหนดอัตรากาลัง การติดตามผลและการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
วจ.สส.492
COMM492

โครงการพิเศษด้านการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Special Project in Public Relations
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ให้นัก ศึกษาทาโครงการพิเศษหรืองานศึกษาค้นคว้าทางด้านการประชาสัมพันธ์ใ น
ความดูแลของอาจารย์และผูท้ รงคุณวุฒิ
วจ.สส.255
COMM255

ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Information System for Public Relations
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของระบบสารสนเทศต่องานประชาสัมพันธ์ในระดับต่างๆ
แหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ วิธีการแสวงหา รวบรวมและจั ดเก็บสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง เพื่อสนองการใช้งานของหน่วยงานตลอดจนวิธีก ารนาข้อมูลออกมาใช้งาน ฝึกจัดระบบ
สารนิเทศด้วยคอมพิวเตอร์

- 63 วจ.สส.263
COMM263

การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Photography for Public Relations
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและคุณลักษณะของภาพถ่าย ภาพข่าว รวมทั้งประเภทของภาพถ่ายเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ การวางแผน การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อการถ่ายภาพ และการนาเสนอภาพถ่าย
เพื่อการประชาสัมพันธ์
วจ.สส.334
COMM334

การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
3(3-0-6)
Public Relations of an Organization
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาถึงบทบาทและความสาคัญของการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน แนวคิดและการ
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน การจัดองค์กรงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ความสัมพันธ์
ระหว่างงานประชาสัมพันธ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ วิวฒ
ั นาการวัตถุประสงค์นโยบาย
และวิธีดาเนินงาน ตลอดจนความรับผิดชอบของหน่วยงานที่มตี ่อสังคม วิธีดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน
วจ.สส.335
COMM335

ประชามติ
3(2-2-5)
Public Opinions
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาถึงความหมาย ความสาคัญของประชามติ ประชามติกับการโฆษณาชวนเชื่อ
และสงครามจิตวิทยา การวิเคราะห์วิจัยประชามติ ความสาคัญและความสัมพันธ์ของประชามติกับการ
ประชาสัมพันธ์ การสร้างประชามติเพื่อผลในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
วจ.สส.336
COMM336

การผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5)
Production of Radio Programs for Public Relations
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาถึงหลักการและเทคนิคในการผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ ฝึกปฏิบัติในการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ลักษณะต่างๆ การ
ผลิตรายการ การวางแผนเพื่อนาเสนอรายการ และการจัดรายการที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์

- 64 วจ.สส.432
COMM432

การผลิตและจัดรายการโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Production of Television Programs for Public Relations
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ศึ ก ษาหลั ก การและเทคนิ ค การผลิ ต และจั ด รายการวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ เ พื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ ฝึกปฏิบัติในการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ การวางแผนการผลิตรายการและการจัดรายการ
รูปแบบต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ในการประชาสัมพันธ์
วจ.สส.433
COMM433

การเขียนขั้นสูงเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Advanced Writing for Public Relations
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.สส. 332 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์วิจารณ์ งานเขียน
เพื่อการประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ เช่น การเขียนบรรยายสรุปการเขีย นคาปราศรัย การเขียนบท
ประเภทต่ างๆ การเขีย นข่าวแจก เอกสารเพื่อการเผยแพร่ ฯลฯ และฝึก หัดเขีย นบทความเพื่อการ
เผยแพร่ และสร้างภาพลักษณ์ ของหน่วยงาน
วจ.สส.241
COMM241

หลักการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Principles of Integrated Marketing Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การวางแผนการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ส่วนผสม
การสื่อสารทางการตลาด กิจกรรมการสื่อสารและการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดรูปแบบต่างๆ และ
ประยุกต์ใช้ในการวางแผนการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
วจ.สส.242
COMM242

การสื่อสารศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน
3(3-0-6)
Communication of Arts and ASEAN Cultures
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิ เ คราะห์ ศิ ล ปะวั ฒ นธรรมอาเซี ย นที่ ป รากฏในสื่ อ ประเภทต่ า งๆ ศึ ก ษาลั ก ษณะที่
คล้ายคลึงกันและลักษณะเฉพาะของศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ

- 65 วจ.สส.341 การสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียง
3(2-2-5)
COMM341 Creation of Radio Program
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การกาหนดกลยุทธ์ การสร้างสรรค์ การวางแผนการผลิตรายการ
รวมถึงการดาเนินการในกระบวนการการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงในรูปแบบต่างๆ
วจ.สส.342
COMM342

การวางแผนการสื่อสารบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Communication Planning
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ความสาคัญ วัตถุประสงค์ นโยบาย ประเภทและกระบวนการวางแผนการ
สื่อสาร แนวคิด ทฤษฎี การค้นคว้า และการฝึกปฏิบัติงานทางด้านการวางแผนการสื่อสารบูรณาการ
วจ.สส.343
COMM343

การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
3(2-2-5)
Creation of Television Program
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การกาหนดกลยุทธ์ การสร้างสรรค์ การวางแผนการผลิต
รายการ รวมถึงการดาเนินการในกระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน์ในรูปแบบต่างๆ
วจ.สส.363
COMM363

ศิลปะและกราฟิกเพื่อการสื่อสารบูรณาการ
3(2-2-5)
Art and Graphics for Integrated Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ขอบข่าย และความสาคัญของศิลปะ และกราฟิกที่มีต่อการสื่อสารบูรณา
การหลักการออกแบบกราฟิก ฝึกปฏิบัติการออกแบบศิลปะและกราฟิกต่ างๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์ เน้น
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการนาไปใช้ให้เหมาะสมกับการสื่อสารบูรณาการ
วจ.สส.396
COMM396

การวิจัยการสื่อสารบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Communication Research
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.สส.393 การวิจัยนิเทศศาสตร์
ความหมายและความสาคัญของการวิจัยการสื่อสารบูรณาการประเภทของการวิจัย
ด้านการสื่อสารบูรณาการ กระบวนการวิจัยทางด้านการสื่อสารบูรณาการ ฝึกปฎิบัติการวิจัยทางด้าน
การสื่อสารบูรณาการและการเขียนรายงานการวิจัย

- 66 วจ.สส.441
COMM441

การสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชน
3(2-2-5)
Communication of Community Identity
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความสาคัญ ของการสื่อสารอัตลัก ษณ์ชุมชน การศึกษาค้นคว้าอัต
ลั ก ษณ์ของชุมชนและการบู รณาการการสื่อสารเพื่อ สะท้อนอั ตลัก ษณ์ชุ มชนเพื่อ นาไปสู่ก ารพัฒนา
ท้องถิ่นและมีการนาเสนอผลงาน
วจ.สส.493
COMM493

โครงการพิเศษเพื่อการสื่อสารบูรณาการ
3(2-2-5)
Special Projects for Integrated Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การจัดทาโครงการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารบูรณาการและการประยุกต์ใช้ หรือ
การศึกษาค้นคว้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผู้เรียนสนใจโดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน
วจ.สส.243
COMM243

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Development of Personality for Communication Arts
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ศึ ก ษาความหมาย องค์ ป ระกอบของบุ ค ลิ ก ภาพ ทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยาที่ เ กี่ ย วกั บ
บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคลและบุคลิกภาพทางสังคม ด้านการแต่งตัว การใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร มารยาท ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมทางสังคม มนุษยสัมพันธ์ การมีภาวะผู้นาเพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้ในงานนิเทศศาสตร์
วจ.สส.256
COMM256

ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารบูรณาการ
3(2-2-5)
Information Systems for Integrated Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของระบบสารสนเทศต่อ การสื่อสารบูรณาการในระดับ
ต่างๆ แหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ วิธีการแสวงหา รวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อสนองการใช้งานของหน่วยงาน ตลอดจนวิธีการนาข้อมูลออกมาใช้งานและฝึก
จัดระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์

- 67 วจ.สส.344
COMM344

การจัดนิทรรศการ
3(2-2-5)
Exhibition
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ความสาคัญ คุณลักษณะและเทคนิคของการจัดแสดงนิทรรศการประเภท
ต่างๆการวางแผน การออกแบบ ปฏิบัติการจัดแสดง นิทรรศการเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
วจ.สส.345
COMM345

การแสดงและการกํากับการแสดง
3(2-2-5)
Acting and Directing
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ความสาคัญ และเทคนิคการแสดงที่ ใช้กับวิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์
รวมถึงละครเวที ฝึกปฏิบัติการแสดงท่าทาง สีหน้า การเคลื่อนไหว การพูด การกาหนดทิศทาง การ
กากับการแสดงและสร้างสรรค์ผลงานการแสดง
วจ.สส.346
COMM346

การเขียนเพือ่ การสื่อสาร
3(2-2-5)
Writing for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการและเทคนิควิธีการเขียนเพื่อการสื่อสารในลักษณะต่างๆ โดยเน้นรูปแบบการ
เขียนผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อมวลชนแต่ละประเภท สื่ออินเตอร์เน็ต ฝึกปฎิบัติการเขียนเพื่อการสื่อสาร
วจ.สส.442
COMM442

การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
3(2-2-5)
Speaking for Radio and Television
เงื่อนไขรายวิชา :ไม่มี
กระบวนการในการพูดทางวิทยุกระจายเสียง และ โทรทัศน์ ฝึกปฏิบัติการพูดเป็นผู้
ดาเนินรายการในรายการวิทยุกระจายเสียง รายการโทรทัศน์ในรูปแบบต่างๆ
วจ.สส.443
COMM443

การสือ่ สารการเมืองท้องถิ่น
2(2-2-5)
Local Politic Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พืน้ ฐานความรูเ้ กี่ยวกับการเมืองระดับท้องถิ่นของไทย วิธีการสื่อสารและการใช้สื่อของ
นักการเมืองท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทาง
การเมือง รณรงค์และประชาสัมพันธ์ทางการเมือง รวมถึงการใช้ส่อื บุคคล สื่อ การรณรงค์ สื่อสิ่งพิมพ์

- 68 วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย
วจ.สส.391
COMM391

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
1(45)
Preparation of Professional Experience in Communication Arts
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางนิเทศศาสตร์ ในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทาในสถานการณ์
หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนัน้ ๆ
วจ.สส.392
COMM392

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
Field Professional Experience in Communication Arts

3(350)

เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.สส.391 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์

ฝึกปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชนโดย
การนาความรู้ทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบั ติที่ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาไปใช้ ใ นสถานการณ์ จริง จัด ให้มี ก าร
ปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกงาน และจัดปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายและสรุปผลปัญหางาน
ด้านนิเทศศาสตร์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
วจ.สส.494
COMM494

สัมมนานิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Seminar in Communication Arts
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายความสาคัญองค์ประกอบกระบวนการรูปแบบและเทคนิคการจัดสัมมนา
งานด้านนิเทศศาสตร์ฝึกจัดสถานการณ์จาลองและ/หรือสถานการณ์จริงในการจัดสัมมนาปัญหานิเทศ
ศาสตร์เพื่อให้เข้าใจถึงอุปสรรคและข้อเท็จจริงตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับวิชาชีพ
วจ.สส.498
COMM498

เตรียมสหกิจศึกษานิเทศศาสตร์
1(45)
Co-operative Education Preparation in Communication Arts
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยให้มี
องค์ความรู้เรื่องหลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์ กระบวนการขั้นตอน ระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ สถานประกอบการ ตลอดจนความรู้ พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การไปปฏิ บั ติ ง านในสถาน
ประกอบการการเสริมสร้างทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา

- 69 วจ.สส.499
COMM499

สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์
6(--)
Co-operative Education in Communication Arts
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชาวจ.สส.498เตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์
การปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานและปฏิบัติงานร่วมกับ
พนักงานของหน่วยงาน หรือการทาโครงการด้านนิเทศศาสตร์ในฐานะเจ้าของกิจการเป็นระยะเวลา 1 ปี
3.1.6 ความหมายระบบรหัสวิชา
ตัวเลขและตัวอักษร มีความหมายดังนี้
1. วจ.
หมายถึง อักษรย่อของคณะวิทยาการจัดการ
2. สส.
หมายถึง อักษรย่อของกลุ่มวิชาการสื่อสารมวลชน
3. เลขหลักหน่วย หมายถึง ระดับความยากง่ายของชัน้ ปี
4. เลขหลักสิบ หมายถึง กลุ่มวิชาในหมวดสาขาวิชา
5. เลขหลักร้อย หมายถึง ลาดับก่อนหลังของรายวิชา
วจ
.

สส

1

2

3

ลาดับก่อนหลังของรายวิชา
กลุ่มวิชาในหมวดสาขาวิชา
ระดับความยากง่ายของชั้นปี
อักษรย่อสาขาวิชานิเทศศาสตร์
อักษรย่อคณะวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ เลขตัวหลักสิบ บ่งบอกถึงลักษณะเนือ้ หาวิชา ดังนี้
1. กลุ่มวิชาการสื่อสารและการประยุกต์
2. กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์และสื่อสิ่งพิมพ์
3. กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์
4. กลุ่มวิชาการสื่อสารบูรณาการ
5. กลุ่มวิชาการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. กลุ่มวิชาการถ่ายภาพและกราฟิก
7. -ไม่ม-ี
8. -ไม่ม-ี
9. กลุ่มวิชาโครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษา การสัมมนา การวิจัย
ประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา

(วจ.สส.-1-)
(วจ.สส.-2-)
(วจ.สส.-3-)
(วจ.สส.-4-)
(วจ.สส.-5-)
(วจ.สส.-6-)

(วจ.สส.-9-)

ปี พ.ศ.
2539
2529
2540
2529
2541
2536
2552
2549
2548
2545
2554
2551
2550
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3.2 ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒสิ าขาวิชา สถาบันและปีท่สี ําเร็จการศึกษาของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากจากสถาบัน
ว.ม. การสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชัชวาลย์ ซินซาคา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
1.
ว.บ. หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
นศ.ม. การสื่อสารมวลชน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล
นศ.บ. วารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นศ.ม. การประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. บุษบา หินเธาว์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์
สถาบันราชภัฏเทพสตรี
ศศ.ม. การสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
4. พิชญาพร ประครองใจ
อาจารย์
ศศ.บ. การประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นศ.ม วารสารสนเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ปรัชญา โพธิหัง
อาจารย์
ศศ.บ. วารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ศศ.ม. การสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
6. เอกรงค์ ปั้นพงษ์
อาจารย์
ศศ.บ. การสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วท.บ. เศรษฐศาสตร์เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.2.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2.

บุษบา หินเธาว์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3.

พิชญาพร ประครองใจ

อาจารย์

4.

ปรัชญา โพธิหัง

อาจารย์

5.

เอกรงค์ ปั้นพงษ์

อาจารย์

นศ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
นศ.ม
ศศ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
วท.บ.

สาขาวิชา
การสือ่ สารมวลชน
หนังสือพิมพ์และสิง่ พิมพ์

สําเร็จการศึกษาจากจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี พ.ศ.
2539
2529

การประชาสัมพันธ์
นิเทศศาสตร์
การสื่อสารมวลชน
การประชาสัมพันธ์
วารสารสนเทศ
วารสารศาสตร์
การสื่อสารมวลชน
การสื่อสารมวลชน
เศรษฐศาสตร์เกษตร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถาบันราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2541
2536
2552
2549
2548
2545
2554
2551
2550
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ชัชวาลย์ ซินซาคา

1.

คุณวุฒิ
ว.ม.
ว.บ.

3.2.3 อาจารย์ผู้สอน
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่งทางวิชาการ

ลาเนา เอีย่ มสอาด

อาจารย์

2.

วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3.

ชัชวาลย์ ซินซาคา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4.

สุวารีย์ วงศ์วัฒนา

รองศาสตราจารย์

5.

บุษบา หินเธาว์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

6.

ปรัชญา โพธิหัง

อาจารย์

7.

พิชญาพร ประครองใจ

อาจารย์

8.

เอกรงค์ ปั้นพงษ์

อาจารย์

สาขาวิชา
Media Studies
นิเทศศาสตร์
ดนตรีศึกษา
การสื่อสารมวลชน
วารสารศาสตร์
การสือ่ สารมวลชน
หนังสือพิมพ์และสิง่ พิมพ์
นิเทศศาสตรพัฒนาการ
การประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์
นิเทศศาสตร์
วารสารสนเทศ
วารสารศาสตร์
การสื่อสารมวลชน
การประชาสัมพันธ์
การสื่อสารมวลชน
การสื่อสารมวลชน
เศรษฐศาสตร์เกษตร

สําเร็จการศึกษาจากจากสถาบัน
Edith Cowan University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถาบันราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี พ.ศ.
2549
2538
2525
2540
2529
2539
2529
2536
2527
2541
2536
2548
2545
2552
2549
2554
2551
2550
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1.

คุณวุฒิ
PhD.
นศ.ม.
ค.บ.
นศ.ม.
นศ.บ.
ว.ม.
ว.บ.
นศ.ม.
บธ.บ
นศ.ม.
ศศ.บ.
นศ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
วท.บ.

ลําดับ

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ

1.

ยรรยงวรกร ทองแย้ม

อาจารย์

2.

เอกชัย ห่านตระกูล

อาจารย์

คุณวุฒิ
นศ.ม.
ศศ.บ.
วท.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา
การจัดการการสื่อสาร
การประชาสัมพันธ์
เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
วารสารศาสตร์

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ปี พ.ศ.
2555
2551
2553
2551
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- 74 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
จากการสอบถามข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์
การทางานก่อนเข้าสู่อาชีพ ดังนั้นจึงได้กาหนดรายวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตร ซึ่งจะจัดในหมวด
วิชาเฉพาะ และการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ซึ่งรายวิชาสหกิจศึกษา จานวน 6 หน่วยกิต โดย
ทางคณะวิทยาการจัดการ และสาขาวิชาฯ จะมีการอบรมเตรียมพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่จะเข้า
สู่ระบบสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง แต่หากให้นักศึกษามีความจาเป็นไม่สามารถไปฝึกใน
รายวิชาสหกิจศึกษาก็จะอนุโลมให้เรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพซึ่งเน้น การศึกษาและนาผล
จาการดาเนินโครงการไปปฎิบัติงานได้จริงแทน
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีวิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ ตรงต่ อ เวลา อดทน สามารถปฏิ บั ติ ตนตามกฏระเบี ย บของ
สถานที่ฝกึ งานได้
4.1.2 มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
4.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติไป
ประยุกต์ใช้ในการทางานและแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม
4.1.4 พัฒนาทักษะทางด้านงานนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนได้อย่างดี
4.1.5 กล้าแสดงออก สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
4.1.6 เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาการทางาน
4.2 ช่วงเวลา: ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 จานวนไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมงหรือ
16 สัปดาห์ตอ่ เนื่องกัน
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน :จัดเต็มเวลาใน1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการท าโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ ศาสตร์ทางการนิเทศศาสตร์และ
สื่ อสารมวลชนและมี ร ายงานที่ ป ระกอบด้ ว ย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานวิ จั ย ทบทวนวรรณกรรม
พัฒนาการเขียนโครงร่างการวิจัย การทดลองเบือ้ งต้น ดาเนินการทดลอง วิเคราะห์ผลการทดลอง
และน าเสนอผลงานวิ จั ย ในรู ป แบบรายงานและวาจาตามระยะเวลาที่ ห ลั ก สู ต รก าหนดอย่ า ง
เคร่งครัด
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
นักศึกษาสามารถกาหนดวัตถุประสงค์การวิจัย อธิบายทฤษฏีที่ใช้ในการทางานวิจัย
กระบวนการแก้ ปัญ หาทางด้านการสื่อสารมวลชน ดาเนินการตามโครงงานการวิจัย สามารถ

- 75 วิเคราะห์ผล และนาเสนอผลการทางานวิจัย มีขอบเขตงานวิจัยที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 สามารถดาเนินการตามแผนและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
5.2.2 สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและเลือกใช้ขอ้ มูลได้ถูกต้องเหมาะสม
5.2.3 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิตขิ ้อมูลและอภิปรายผลได้
5.2.4 เกิดการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาโดยการวิจัยได้
5.3 ช่วงเวลา
: ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 3
หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
อาจารย์ท าหน้าที่เ ป็นที่ปรึก ษา ให้คาแนะนาแก่นัก ศึกษา โดยนักศึก ษาเป็ นผู้เลือก
อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา ให้คาปรึกษา
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ท และมีตัวอย่างงานวิจัยให้ศกึ ษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
5.6.2 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการดาเนินงานวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจาก
การสังเกต สอบถามและจากการรายงานด้วยเอกสารหรือวาจา
5.6.3 ประเมินการทางานของนักศึกษาโดยภาพรวม จากการติดตามการทางานจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา
5.6.4 ประเมินการนาเสนอผลงานวิจัย

- 76 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนิสติ
1.มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อ 1.ส่ ง เสริ ม และสอดแทรกด้ า นคุ ณ ธรรม จริย ธรรม ความ
ตนเองและสังคม
ซื่อสัตย์ จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อสารมวลชน ความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคมในรายวิชาและจัดกิจกรรมเสริม
2.มี ค วามรู้ ความสามารถด้ า นนิ เ ทศศาสตร์ 2.รายวิชาในหลักสูตรเน้นความรู้ทฤษฎีและปฏิบัติ โดยจัด
สื่ อ สารมวลชน เพื่ อ น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ และ
ประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ
ก าหนดให้ มี ก ารฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ โดยประเมิ น
คุณภาพจากหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต
3.มีทักษะการวิเคราะห์และสามารถแก้ไขปัญหา 3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งฝึกการคิดวิเคราะห์ การ
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
ตอบคาถาม การอภิปราย การโต้แย้ง และนาเสนอความคิด
อย่างมีเหตุผล
4.มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกล้ า 4.จัดกิจกรรมในรายวิชาต่างๆ เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์
แสดงบทบาทด้านนิเทศศาสตร์
5.มีทั กษะในการสื่อ สารอย่างสร้างสรรค์ และ 5.ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี โ อกาสจั ด กิ จ กรรมฝึ ก ทั ก ษะ
การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการแสวงหา ทางด้ า นนิ เ ทศศาสตร์ ทั้ ง ในห้ อ งเรี ย นและนอกห้ อ งเรี ย น
ความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และภู มิ ภ าคอย่ า ง รวมทั้ ง ฝึ ก ทั ก ษะการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับยุคสมัย

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมมีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยและของประชาคมนานาชาติ
1.1) มีหลักธรรมในการดาเนินชีวติ
1.2) เคารพและชื่นชมงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล
1.3) ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยคุณธรรมและจริยธรรม
1.4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
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2.1) ก าหนดให้ ทุ ก รายวิ ช าปลู ก ฝั ง ความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย เคารพใน
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา แต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
การยกย่องผู้ที่ทาดี เป็นต้น
2.2) กาหนดให้ทุก รายวิชาสอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรีย นการ
สอนให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ของ
คนดี
2.3) จัด กิ จกรรมการเรี ย นการสอนที่ เ น้น การปฏิ บัติ เ พื่อ ให้ ผู้เ รี ย นเกิ ด
ความเข้าใจอย่างลึกซึง้ ในคุณธรรม
2.4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามโอกาสอันควรเพื่อเน้นย้าให้ผู้เรีย น
เข้าใจเข้าถึงคุณธรรมจริยธรรม
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
3.1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลาส่ง
งานตรงเวลาและครบถ้วน การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างผู้มคี วามรับผิดชอบ เป็นต้น
3.2) ประเมินจากการสอบย่อย การสอบกลางภาคการศึก ษาและการ
สอบปลายภาคการศึกษาที่เป็นไปอย่างสุจริต
3.3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่แสดงถึงความมี
วินัยความเป็นนาและผู้ตามที่ดีความเอื้ออาทร ความรักสามัคคีและความเป็นผู้มีความกตัญญู
สุภาพอ่อนน้อม
2.1.2 ความรู้
1) ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นความรู้ มี ค วามรอบรู้ อ ย่ า งกว้ า งขวางมี โ ลกทั ศ น์ ที่
กว้างไกล มีความเข้าใจในธรรมชาติ ตนเอง ผูอ้ ื่นและสังคม
1.1) อธิบายความเชื่อมโยงของศาสตร์หลักในการดาเนินชีวิต
1.2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายเนือ้ หาวิชาได้
1.3) เข้าใจและวิเคราะห์หลักการและของศาสตร์อ่นื
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1) จั ด การเรี ย นการสอนที่ มี ลั ก ษณะยึ ด ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ โดยจั ด
กิ จ กรรมในลั ก ษณะบู ร ณาการความรู้ แ ละประสบการณ์ เ ดิ ม ของผู้ เ รี ย นเข้ า กั บ ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอนได้อย่างกลมกลืน
2.2) จัด กิ จกรรมการเรี ย นการสอนที่ เ น้น การปฏิ บัติ เ พื่อ ให้ ผู้เ รี ย นเกิ ด
ความเข้าใจได้อย่างแท้จริง

- 78 2.3) จัดกิ จกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เ รียนได้สัมผัสกับ วิท ยากรที่มีความรู้
ความสามารถในศาสตร์หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ต้องการปลูกฝัง ตามโอกาสอันควรอาจ
กระทาด้วยการเชิญวิทยากร มาสาธิตหรือบรรยายในชั้นเรียนหรือด้วยการนาผู้เรียนไปศึกษาดู
งานณ แหล่งเรียนรูท้ ี่วทิ ยากรประจาอยู่
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
3.1) ประเมินด้วยการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลาย
ภาคการศึกษา
3.2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งในชั้น
เรียนและนอกชั้นเรียน
3.3) ประเมินจากชิ้นงานที่ ผู้เ รียนสร้างสรรค์แล้วนาเสนอผู้สอนทั้งเป็น
กลุ่มและรายบุคคล
2.1.3 ทักษะทางปัญญา
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาเป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล
1.1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจประเมินข้อมูลจากหลักฐาน
ได้และนาข้อสรุปมาใช้
1.2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขที่
สร้างสรรค์
1.3) มีความใฝ่หาความรู้
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาทักษะทางปัญญา
2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ ใคร่ครวญด้วยเหตุผลและมีวิจารณญาณ เช่น อภิปรายกลุ่มฝึกแก้ปัญหาเป็น
กลุ่มจัดสถานการณ์จาลองให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจ เป็นต้น
2.2) จัด การเรีย นรู้ด้วยประสบการณ์ตรง เช่นฝึกปฏิบัติด้วยการแสดง
บทบาทสมมุติ ออกศึกษานอกสถานที่ เพื่อฝึกสังเกตสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์แล้วสรุป
เป็นสาระความรู้ แนวคิด ข้อคิดที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างลงตัว
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1) ประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียนตั้งแต่ขั้น
สังเกตตั้งคาถาม สืบค้น คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า ตามลาดับ
3.2) ประเมินด้วยการพูดรายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมิน
ค่าในกรณีตัวอย่าง บทบาทสมมติ บทความ บทร้อยกรอง หรือบทกวีนพิ นธ์ที่อ่านต่อหน้าชั้นเรียน

- 79 3.3) ประเมินด้วยการสร้างสถานการณ์จาลอง แล้วให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุมผี ลโดยผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงานนั้น
2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรีย นรู้ด้านความสั มพันธ์ระหว่างบุ คคลและความรับ ผิดชอบ
สามารถนาไปใช้ในการดาเนินชีวติ และดารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
1.1) สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าและสมาชิกกลุ่ม
1.2) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ
1.3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้ ่วมงาน
1.4) มีภาวะผู้นา
2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
2.1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทางานเป็นคู่
หรือ เป็นกลุ่มเพื่อฝึกความรับผิดชอบทักษะความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีทักษะการสร้างมนุษย
สัมพันธ์ปรับตัวและยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม
2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยกัน
เรียนรู้ เช่น ทางานกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมุตริ ่วมกัน การเล่นกีฬาเป็นทีม เป็นต้น
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
3.1) สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน
3.2) สร้ า งแบบประเมิ น ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ สาหรับให้ผเู้ รียนประเมินผลตนเองและประเมินเพื่อน
2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะและการวิเ คราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี
1.1) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียนและการ
เลือกใช้รูปแบบการนาเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
1.2) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล แปลความหมายและสื่อสาร
1.3) ใช้ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิตใิ นการวิเคราะห์และนาเสนอ

- 80 2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดัวยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียน
ได้ มีโอกาสใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมกับนาเสนอด้วยเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม
2.2) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้ มี โ อกาสสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ด้ ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและได้ขอ้ มูลที่ทันสมัย ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
3.1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ความคิดความเข้าใจผ่านสื่อ
เทคโนโลยีแบบต่างๆ
3.2) สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในระหว่างร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ในชัน้ เรียน หรือขณะร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
2.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 คุณธรรมจริยธรรม
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1) มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
1.2)ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.3) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.4) มีความเสียสละและมีจิตสานึกสาธารณะ
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1) สอดแทรกสาระเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาต่างๆ
2.2) ผสมผสานความรู้ เ กี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมที่ เ หมาะสมคุ ณ ธรรมแล ะ
จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพกับการเรียนการสอนหรือสถานการณ์ต่างๆ
2.3) ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเข้าชั้นเรียน การรับผิดชอบต่อ
หน้าที่
2.4) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
3.1) ประเมินผลจากพฤติกรรมด้านต่างๆของนักศึกษา อาทิ ไม่ลอกเลียน
ผลงานผู้อ่นื ไม่ปัดความรับผิดชอบ
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รับผิดชอบในการทางาน
3.3) ประเมินผลจากการเข้าชั้นเรียน และผลสาเร็จของผลงาน
3.4) ประเมินจากการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม
2.2.2 ความรู้
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1.1) มีค วามรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชานิเทศศาสตร์ สามารถวิเคราะห์
ปัญหา เข้าใจและอธิบายเนือ้ หาวิชาได้
1.2) มี ค วามสามารถในการแสวงหาความรู้ แ ละพั ฒ นาตนเองอย่ า ง
ต่อเนื่อง
1.3) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรูใ้ นสถานการณ์จริง
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1) บรรยาย อภิปราย สัมมนาร่วมกันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาใช้
บทบาทสมมติ สาธิต ตัวอย่าง สถานการณ์จริง ทัศนศึกษา ประเด็นปัญหาโดยผ่านการวิเคราะห์
ข้อมูลทางนิเทศศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.2) กาหนดประเด็นให้นักศึกษา ค้นคว้า เพื่อนาเสนอผลการค้นคว้า ด้วย
สื่อที่เหมาะสม
2.3) กาหนดประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น โดยให้นักศึกษา
แบ่งกลุ่มวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาโดยใช้ศาสตร์ที่เรียนมา
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
3.1) การสั งเกต การแสดงความคิดเห็น การมีส่ วนร่ วมของนัก ศึ ก ษา
นอกจากนี้ทาการผลของการแสดงบทบาทสมมติที่ถู กต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ และมีการ
ทดสอบย่อยในรายวิชา รวมทั้งการสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
3.2) ผลการนาเสนอในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
3.3) ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์
2.2.2 ทักษะทางปัญญา
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1.1) มีความสามารถวิเคราะห์อธิบายปัญหาที่เกิดขึน้ ในสังคม โดยใช้
แนวคิดทางด้านการสื่อสารและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
1.2) มีความสามารถในการสร้างมโนทัศน์เชื่อมโยงความรูท้ ี่ได้ศกึ ษา
ค้นคว้า
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1.4) มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
1.5) มีความสามารถบูรณาการศาสตร์ด้านนิเทศศาสตร์กับศาสตร์อ่นื ๆ
ได้อย่างสอดคล้อง
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาทักษะทางปัญญา
2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ผลงาน
ทางนิเทศศาสตร์ โดยใช้ทฤษฎีต่างๆ อย่างบูรณาการ
2.2) จัด กิ จกรรมการเรีย นการสอนที่ฝึก ฝนการประยุ กต์และเชื่อมโยง
ความรู้ ความคิดที่ได้ศกึ ษาค้นคว้าอย่างมีระบบ
2.3) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้รว่ มกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
2.4) สร้างสถานการณ์และปัญหาจาลองให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกแก้ปัญหา
2.5) ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาแสวงหาความรู้ จ ากสถานการณ์ ต่ า งๆและ
ศาสตร์อ่นื ๆ เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรูใ้ หม่
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1) ผลการวิเคราะห์หรือรายงาน
3.2) รายงานการศึกษาค้นคว้า
3.3) ผลการแสดงความคิดเห็นเชิงสนับสนุน โต้แย้งจากการอภิปรายและโต้วาที
3.4) วิธีการแก้ปัญหา
3.5) ผลงานหรือองค์ความรู้
2.2.3 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.1) ความสามัคคีและสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
1.2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีตอ่ เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป
1.3) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์การ
1.4) มีภาวะผู้นากล้านาการสื่อสาร
2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
2.1) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัยใน
ลักษณะที่ผู้เรียนสามารถทางานเป็นกลุ่มร่วมกับผูอ้ ื่น

- 83 2.2) ให้นักศึกษาเป็นพิธีกรในการจัดกิจกรรมต่างๆในสาขาวิชากาหนดให้
นักศึกษาเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์และจัดกิจกรรมโดยเน้นให้นักศึกษาแสดง
ความคิดเห็น
2.3) มอบหมายงานและกิจกรรมในรายวิชา
2.4) กาหนดให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อร่วมจัดทาโครงการเกี่ยวกับรายวิชา
และบูรณาการสู่สังคม
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
3.1) ประเมินจากพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในห้องเรียน
ห้องสัมมนาและกิจกรรมอื่นๆ
3.2) ประเมินทักษะการพูดต่อหน้าชุมชน ผลการสัมภาษณ์และสังเกตการ
มีปฏิสัมพันธ์
3.3) ประเมินคุณภาพผลงานและการส่งงานตรงต่อเวลา
3.4) ผลสัมฤทธิ์ของการจัดโครงการและสังเกตพฤติกรรมในการจัดทา
2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะและการวิเ คราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศติดตามข่าวสารและพัฒนาวิชาชีพ
นิเทศศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2) สามารถถ่ า ยทอดความรู้ แ ละเผยแพร่ ไ ด้ ด้ ว ยการสื่ อ สารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ
1.3) มีความสามารถในการจัดการความรู้ให้เป็นหมวดหมู่
2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1) ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนและการวิ จั ย ที่ มี ก ารศึ ก ษา
ค้นคว้า หรือ ฝึก ปฏิบั ติเ ป็นล าดั บ ขั้น ตอนมีป ระสิท ธิ ภาพโดยอาศัย สื่อ ประเภทต่า งๆและ/หรื อสื่ อ
ภาษาต่างประเทศ
2.2) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มโี อกาสพัฒนาตนเองในการเสนอแนวความคิด
ผลการศึกษา/วิจัยในรูปแบบต่างๆด้วยภาษาที่ถูกต้อง
2.3) กาหนดให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ แล้วนามา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดระบบข้อมูลในรูปแบบการทารายงานทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
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สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
3.1) ประเมินจากความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการสืบค้น
งานวิชาการต่างๆและงานวิจัยของนักศึกษาเองให้เป็นที่เข้าใจ
3.2) ประเมิน จากการเลื อกใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศที่ เ หมาะสมในการ
นาเสนอผลงานการประเมินตนเองของนักศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา
3.3) ผลการจัดทารายงานที่แสดงการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
3.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความหมายดังนี้
3.1.1 คุณธรรมจริยธรรม มีคุณธรรมตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและของ
ประชาคมนานาชาติ

1) มีหลักธรรมในการดาเนินชีวติ
2) เคารพและชื่นชมงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล
3) ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยคุณธรรมและจริยธรรม
4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
3.1.2 ความรู้ มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลมีความเข้าใจใน
ธรรมชาติตนเองผู้อ่นื และสังคม
1) อธิบายความเชื่อมโยงของศาสตร์หลักในการดาเนินชีวิต
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิบายเนือ้ หาวิชาได้
3) เข้าใจและวิเคราะห์หลักการและของศาสตร์อ่นื
3.1.3 ทักษะทางปัญญา เป็นผู้ใฝ่รู้สามารถคิดอย่างมีเหตุผล
1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงทาความเข้าใจประเมินข้อมูลจากหลักฐานได้และนา
ข้อสรุปมาใช้
2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์
3) มีความใฝ่หาความรู้
3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถนาไปใช้ใน
การดาเนินชีวติ และดารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
1) สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่ม
2) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้ ่วมงาน

- 85 4) มีภาวะผูน้ า
3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนและการเลือกใช้
รูปแบบการนาเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลแปล
ความหมายและสื่อสาร
3) ใช้ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิตใิ นการวิเคราะห์และนาเสนอ
3.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ มีความหมายดังนี้
3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
2) ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
3) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4) มีความเสียสละและมีจิตสานึกสาธารณะ
3.2.2 ด้านความรู้
1) มีความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หาวิชานิเทศศาสตร์
2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรูใ้ นสถานการณ์จริง
3.2.3 ด้านทักษะปัญญา
1) มี ค วามสามารถวิเ คราะห์ อ ธิบ ายปั ญ หาที่ เ กิด ขึ้น ในสั งคม โดยใช้แ นวคิ ด
ทางด้านการสื่อสารและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2) มีความสามารถในการสร้างมโนทัศน์เชื่อมโยงความรูท้ ี่ได้ศกึ ษาค้นคว้า
3) มีความสามารถในการคิดสนับสนุน โต้แย้ง อย่างมีเหตุผล
4) มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
5) มีความสามารถบูรณาการศาสตร์ด้านนิเทศศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆได้อย่าง
สอดคล้อง
3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามัคคีและสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีตอ่ เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป
3) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์การ
4) มีภาวะผู้นากล้านาการสื่อสาร

- 86 3.2.5 ด้ านทัก ษะการวิเ คราะห์เ ชิงตัวเลข การสื่อ สาร และการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศติดตามข่าวสารและพัฒนาวิชาชีพนิเ ทศ
ศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถถ่ายทอดความรูแ้ ละเผยแพร่ได้ด้วยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ
3) มีความสามารถในการจัดการความรู้ให้เป็นหมวดหมู่

4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
English for Learning
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
French for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Foundation English
จิตตปัญญาศึกษา
Contemplative Education

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3
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ศท.ภท.111
GETH111
ศท.ภอ.112
GEEN112
ศท.ภอ.113
GEEN113
ศท.ภอ.114
GEEN114
ศท.ภฝ.115
GEFR115
ศท.ภจ.116
GECN116
ศท.ภญ.117
GEJP117
ศท.ภท.118
GEEN118
ศท.ปช.120
GEPY120

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
ปรัชญาชีวิต
Philosophy of Life
ความจริงของชีวติ
Meaning of Life
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
สุนทรียะของชีวติ
Aesthetic of Life
ดนตรีนยิ ม
Music Appreciation
สุนทรียะทางทัศนศิลป์
Visual Art Aesthetic
สุนทรียะทางนาฏศิลป์
Dramatic Arts Appreciation
การใช้ห้องสมุดยุคใหม่
Using Modern Library
ศิลปะในชีวิตประจาวัน
Art in Daily Life

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3
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ศท.ปช.121
GEPY121
ศท.ปช.122
GEPY122
ศท.จว.123
GEPS123
ศท.สท.124
GEAE124
ศท.ดน.125
GEMU125
ศท.ศป.126
GEAR126
ศท.นฏ.127
GEAD127
ศท.สท.128
GEIS128
ศท.ศป.129
GEAR129

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
มนุษย์กับสังคม
Man and Society
วิถีไทย
Thai Living
วิถีโลก
Global Living
เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
กฎหมายสาหรับการดาเนินชีวติ
Law for Living
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Economics in Daily Life
ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย
Thai Wisdoms in Handicraft
ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง
Geosocieties of the Lower Northern Region
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3


















































































































































































3. ทักษะทางปัญญา









4

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3
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ศท.สว.131
GESO131
ศท.สว.132
GESO132
ศท.สว.133
GESO133
ศท.ศศ.134
GEEC134
ศท.นศ.135
GELW135
ศท.ศศ.136
GEEC136
ศท.ศก.137
GECA137
ศท.สว.138
GESO138
ศท.วท.141
GESC141

2

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
ชีวติ กับสิ่งแวดล้อม
Life and Environment
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
สถิตใิ นชีวิตประจาวัน
Statistics in Daily Life
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Mathematics in Daily Life
สุขภาพจิตในชีวิตประจาวัน
Mental Health in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ
Information Technology for Life
กายบริหาร
Physical Exercises
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
กีฬาประเภทบุคคล
Sports for Personal Purposes

3. ทักษะทางปัญญา

1

2

3

1

2

3

4

1

2































1

2

3
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1
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ





















































3















--90
90--

ศท.วล.142
GEES142
ศท.คณ.143
GEMA143
ศท.สถ.144
GEST144
ศท.คณ.145
GEMA145
ศท.วส.146
GEHE146
ศท.คพ.147
GECO147
ศท.พล.151
GEPE151
ศท.พล.152
GEPE152
ศท.พล.153
GEPE153

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
กีฬาประเภททีม
Sports for Teams
สุขภาพเพื่อชีวติ
Health for Life
งานช่างในชีวิตประจาวัน
Handiworks in Daily Life
งานเกษตรในชีวิตประจาวัน
Agriculture in Daily Life
งานคหกรรมในชีวิตประจาวัน
Home Economics in Daily Life

3

4

1





2

3

3. ทักษะทางปัญญา

1

3

1

2

3
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4

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

3
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ศท.พล.154
GEPE154
ศท.วท.155
GEHL155
ศท.กส.156
GECS156
ศท.กอ.157
GEAG157
ศท.คศ.158
GEHO158

2

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

4. ตารางแสดงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping)
4.2 วิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

หลักนิเทศศาสตร์
Principles of Communication Art
หลักการสื่อสารมวลชน
Principles of Mass Communication
การสื่อสารมวลชนในกลุ่มประเทศอาเซียน
Mass Communication in ASEAN Countries
ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
Art of Language Use for Communication Arts
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
Laws and Ethics of Mass Communication
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การสื่อสาร
Information Technology for Communication
ภาษาอังกฤษสาหรับงานนิเทศศาสตร์
English for Communication Arts
เทคนิคการพูดต่อหน้าชุมชนและนาเสนองาน
Public Speaking and Presentation Techniques

1

2

3









    













    













    













    











   














1

2

3.ทักษะทางปัญญา
3

1

2

3

4

5





















   











  



   

















5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3
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วิชาแกน
วจ.สส.111
COMM111
วจ.สส.112
COMM112
วจ.สส.113
COMM113
วจ.สส.114
COMM114
วจ.สส.115
COMM115
วจ.สส.151
COMM151
วจ.สส.211
COMM211
วจ.สส.212
COMM212

4

2.ความรู้

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3
4

4. ตารางแสดงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping)
4.2 วิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

3























































วจ.สส.251 การประยุกต์คอมพิวเตอร์สาหรับงานวารสารศาสตร์

COMM251 Computer Information Technology and Applications for Journalism











วจ.สส.321 การสื่อข่าวขั้นสูง
COMM321 Advanced News Reporting













3(2-2-5)
 








3

1

2

3

4
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5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2














    







    









    







3(3-0-6)




    



  








  















3











--93
93--

2



1
2
3(2-2-5)
 

3.ทักษะทางปัญญา

1
วจ.สส.213 การสือ่ ข่าวเบื้องต้น
COMM213 Basic News Reporting
วจ.สส.261 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
COMM261 Photography for Communication
วจ.สส.311 ความคิดสร้างสรรค์เพื่องานสื่อสาร
COMM311 Creative Thinking for Communication
วจ.สส.312 สื่อพื้นบ้านเพื่อการสื่อสาร
COMM312 Traditional Folk Media for Communication
วจ.สส.313 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
COMM313 Communication for Local Development
วจ.สส.393 การวิจัยนิเทศศาสตร์
COMM393 Research in Communication Arts
วจ.สส.221 หลักวารสารศาสตร์
COMM221 Principles of Journalism

4

2.ความรู้

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3
4

4. ตารางแสดงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping)
4.2 วิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

2

3







4

3.ทักษะทางปัญญา
1

2

1

2

3























   













 











    

















    

















  











3(2-2-5)




   













 





















3(2-2-5)
 


3(2-2-5)
 





3

4



5

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1







2

3
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วจ.สส.322 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
COMM322 CreativeWriting in Journalism
วจ.สส.323 การเขียนบทความและสารคดี
COMM323 Article and Feature Writing
วจ.สส.361 กราฟิกสาหรับวารสารศาสตร์
COMM361 Graphics for Journalism
วจ.สส.394 การวิจัยวารสารศาสตร์
COMM394 Research in Journalism
วจ.สส.421 การบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
COMM421 Newspaper and Magazine Editing
วจ.สส.491 โครงการพิเศษด้านวารสารศาสตร์
COMM491 Special Project in Journalism
วจ.สส.252 ระบบสารสนเทศเพื่องานวารสารศาสตร์
COMM252 Information Systems for Journalism
วจ.สส.253 การออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
COMM253 Computer Design for Printed Media
วจ.สส.262 การถ่ายภาพวารสารศาสตร์
COMM262 Photography for Journalism

1

2.ความรู้

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3
4

































4. ตารางแสดงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping)
4.2 วิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

2

3



















4

1
2
3(2-2-5)



3.ทักษะทางปัญญา
3

1

2

3

4

5

 





1

2







  







3(2-2-5)
 





 













3(2-2-5)
 





 















3(3-0-6)
 






























3(2-2-5)
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5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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วจ.สส.324 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
COMM324 Printed Media
วจ.สส.325 การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
COMM325 News Reporting for Broadcasting
วจ.สส.422 การสื่อข่าวการเมือง
COMM422 Political News Reporting
วจ.สส.423 การสื่อข่าวกีฬา
COMM423 Sports News Reporting
วจ.สส.231 หลักการประชาสัมพันธ์
COMM231 Principles of Public Relations
วจ.สส.254 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สาหรับงานประชาสัมพันธ์
COMM254 Computer Applications of Public Relations
วจ.สส.331 การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
COMM331 Speaking for Public Relations
วจ.สส.332 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
COMM332 Writing for Public Relations
วจ.สส.333 สื่อประชาสัมพันธ์
COMM333 Public Relations Media

1

2.ความรู้

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3
4






4. ตารางแสดงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping)
4.2 วิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

2

3

4



































1

2



3.ทักษะทางปัญญา
3

1

2



3(2-2-5)
 
3(2-2-5)
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4
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3(3-0-6)
 





























5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1
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วจ.สส.362 การผลิตวัสดุกราฟิกเพือ่ งานประชาสัมพันธ์
COMM362 Graphic Production for Public Relations
วจ.สส.395 การวิจัยการประชาสัมพันธ์
COMM395 Research in Public Relations
วจ.สส.431 การวางแผนการประชาสัมพันธ์
COMM431 Public Relations Planning
วจ.สส.492 โครงการพิเศษด้านการประชาสัมพันธ์
COMM492 Special Project in Public Relations
วจ.สส.255 ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์
COMM255 Information System for Public Relations
วจ.สส.263 การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
COMM263 Photography for Public Relations
วจ.สส.334 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
COMM334 Public Relations of an Organization
วจ.สส.335 ประชามติ
COMM335 Public Opinions
วจ.สส.336 การผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์
COMM336 Production of Radio Programs for Public Relations

1

2.ความรู้

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3
4

4. ตารางแสดงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping)
4.2 วิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

2

3

4





















1

3.ทักษะทางปัญญา
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3





























  












































3(2-2-5)
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5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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วจ.สส.432 การผลิตและจัดรายการโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
COMM432 Production of Television Programs for Public Relations
วจ.สส.433 การเขียนขั้นสูงเพื่อการประชาสัมพันธ์
COMM433 Advanced Writing for Public Relations
วจ.สส.241 หลักการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
COMM241 Principles of Integrated Marketing Communication
วจ.สส.242 การสื่อสารศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน
COMM242 Communication of Arts and ASEAN Cultures
วจ.สส.341 การสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียง
COMM341 Creation of Radio Program
วจ.สส.342 การวางแผนการสื่อสารบูรณาการ
COMM342 Integrated Communication Planning
วจ.สส.343 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
COMM343 Creation of Television Program
วจ.สส.363 ศิลปะและกราฟิกเพื่อการสื่อสารบูรณาการ
COMM363 Art and Graphics for Integrated Communication
วจ.สส.396 การวิจัยการสื่อสารบูรณาการ
COMM396 Research in Integrated Communication

1

2.ความรู้

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3
4

4. ตารางแสดงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping)
4.2 วิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

3.ทักษะทางปัญญา

1

2

3

4

1

2

3
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3(2-2-5)
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5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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วจ.สส.441 การสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชน
COMM441 CommunicationofCommunityIdentity
วจ.สส.493 โครงการพิเศษเพื่อการสื่อสารบูรณาการ
COMM493 Special Projects for Integrated Communication
วจ.สส.243 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
COMM243 Development of Personality for Communication Arts
วจ.สส.256 ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารบูรณาการ
COMM256 Information Systems for Integrated Communication
วจ.สส.344 การจัดนิทรรศการ
COMM344 Exhibition
วจ.สส.345 การแสดงและการกากับการแสดง
COMM345 Acting and Directing
วจ.สส.346 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
COMM346 Writing for Communication
วจ.สส.442 การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
COMM442 Speaking for Radio and Television
วจ.สส.443 การสื่อสารการเมืองท้องถิ่น
COMM443 Local Politic Communication

2.ความรู้

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3
4

















4. ตารางแสดงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping)
4.2 วิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

วจ.สส.391 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์
COMM391 Preparation of Professional Experience in Communication Arts

2

3

4









































1
2(90)
5(450)
3(2-2-5)
1(45)
6(--)

3.ทักษะทางปัญญา

2

3

1

2

3

4

5





    









    









  









    









    





5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

3































1

--99
99--

วจ.สส.392 ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์
COMM392 Field Professional Experience in Communication Arts
วจ.สส.494 สัมมนานิเทศศาสตร์
COMM494 Seminar in Communication Arts
วจ.สส.498 การเตรียมสหกิจศึกษานิเทศศาสตร์
COMM498 Co-operative Education Preparation in Communication Arts
วจ.สส.499 สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์
COMM499 Co-operative Education in Communication Arts

1

2.ความรู้

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3
4

- 100 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฏระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในทุกรายวิชาต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ โดย
อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ออกข้อสอบหรือกาหนดกลไกและกระบวนการสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
และมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ รวมถึงการประเมินอาจารย์
และการประเมินผลการสอนโดยนักศึกษาเอง ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตรให้มีระบบประกัน
คุ ณภาพภายในของสาขาวิชาและระบบประกั นคุณ ภายในระดับ คณะเพื่ อดาเนิ นการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษาเน้นการทา
แบบประเมินสอบถามการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อของบัณฑิตแล้วนาผลที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุ ณภาพของหลักสูตรโดยมี
หัวข้อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ดังต่อไปนี้
2.2.1 ภาวการณ์ได้งานทาหรือศึกษาต่อของบัณฑิ ต ประเมินจากการได้งานทาหรือ
ศึกษาต่อตรงงตามสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการทางาน
2.2.2 ตาแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.2.3 ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตรที่ใช้
ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อพร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุง
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
2.2.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้างพร้อมกับเปิดโอกาสให้มีข้อเสนอแนะ
ต่อสิ่งที่ต้องการจากหลักสูตร
2.2.5 ความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ท รงคุณวุฒิ ภายนอก ต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา

- 101 2.2.6 การประเมินจากสถานที่อื่น โดยการส่งแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ในระดับ
ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อมและสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาในระดับ ที่
สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษตามหลักสูตร
3.1 เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3.2 ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขัน้ ต่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553

- 102 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดหลักสูตรสาหรับการอบรมสาหรับอาจารย์ใหม่ เรื่องกลยุทธ์และวิธีการสอนแบบต่างๆ
กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและการปรับปรุง
และอยู่ในการดูแลของอาจารย์ พี่เลี้ยง ก่อนทาหน้าที่ตามลาพัง ซึ่งอาจจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยและ
คณะ
1.2 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์สอนของอาจารย์ผู้มปี ระสบการณ์
1.3 จั ด ปฐมนิเ ทศอาจารย์ใ หม่ ใ ห้ มีค วามรู้ และเข้ าใจบทบาทและหน้ าที่ ความรับ ผิด ชอบ
นโยบายของมหาวิท ยาลั ย /คณะรายละเอีย ดหลัก สูตรและการจัดท าประมวลรายวิชา (Course
Syllabus) การจัดการเรียนการสอน การประเมินผลรู ปแบบต่างๆ ต่อการเรียนรู้ของนักศึ กษาใน
รายวิชาที่รับผิดชอบ
1.4 ชี้แจงและมอบเอกสารที่เ กี่ย วข้อ งกั บ การปฎิบัติ งานได้แก่ ปรั ชญาความสาคั ญ และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู่มอื นักศึกษา คู่มอื อาจารย์ ฯลฯ ให้อาจารย์ใหม่
1.5 จัดอาจารย์พี่เลีย้ งให้คาแนะนาและติดตามการทางานของอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.1 จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน วิธีการสอน การวัดและ
ประเมินผล
2.1.2 สนับ สนุ นให้ อาจารย์ เ ข้ าร่ ว มประชุม /ฝึ ก อบรมภายนอกสถาบั นเพื่ อ เพิ่ ม พู น
ความรูส้ ร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 สนับสนุนให้ผู้สอนทางานวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.2 สนับสนุนผูส้ อนให้บริการทางวิชาการ หรือส่งเสริมการให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
บริก ารวิชาการแก่ ชุมชนที่ตรงกั บ ความต้องการของสังคม และให้สามารถนาประสบการณ์ มา
พัฒนา การเรียนการสอนได้ดียิ่งขึน้
2.2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทาผลงานทางวิชาการในสาขานิเทศศาสตร์
2.2.4 ส่งเสริมการฝึกอบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความ
วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

- 103 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตรระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรมีดังนี้
1.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน
สาขาวิชา/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่อ งอุปกรณ์
การเรียนการสอน สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ รวมทั้ง
การติดตามประเมินผลการเรียนการสอนและการจัดทารายงาน
1.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการบูร ณา
การองค์ความรู้ ทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเพือ่ ให้นักศึกษาเกิดทักษะสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ได้และมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดม
ศึกษาโดยมีการจัดทารายละเอียดรายวิชา(มคอ.3) มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประสาน
ความร่ว มมือกั บ ฝ่ายกิจกรรมนัก ศึก ษาในการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์
รวมทั้งการจัดการทางด้านภาษาและคอมพิวเตอร์เสริมให้แก่นักศึกษา
1.4 จัดระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษาให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง เช่ นการศึกษาดูงานนอกสถานที่ การปฏิบัติงานในท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนเป็น
ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าถึงท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มีการจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อปรับปรุง
ห้องปฏิบั ติก าร และเพื่อจั ด ซื้อ สื่อ การเรีย นการสอน โสตทั ศนูป กรณ์ และวัส ดุ ครุภัณ ฑ์ด้า น
การนิเทศศาสตร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับการเรียนรูด้ ้วยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ด้านการนิเทศศาสตร์และ
การสื่อสารมวลชน หนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีห้องสมุดคณะฯ และสานัก
วิทยบริการที่มีหนังสือ ตารา และสารสนเทศเฉพาะทางด้านสื่อสารมวลชนและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเอกสารทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้
สืบค้น และมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังมีสื่อการ
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ห้องสมุดผ่านอินเตอร์เน็ตทั่วประเทศ (Journal Link)และฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์
1) เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ
1.1) สถานที่และห้องปฏิบัติการ
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1.
2.
3.
4.
5.

รายการและลักษณะเฉพาะ
ห้องเรียน
ห้องเรียนอาคารพระปกเกล้า
ห้องปฏิบตั ิการเศรษฐศาสตร์
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ (จานวน 10 เครื่อง)
ห้องปฏิบตั ิการสานักงานอัตโนมัติ
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ (จานวน 41 เครื่อง)
ห้องประชุมขนาดใหญ่ (รองรับ 120 คน)
ห้องปฏิบตั ิการสารสนเทศทางการตลาด
ห้องปฏิบตั ิการบัญชี
ห้องปฏิบตั ิการหนังสือพิมพ์
ห้องปฏิบตั ิการวิทยุโทรทัศน์
ห้องปฏิบตั ิการถ่ายภาพ
ห้องปฏิบตั ิการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ห้องปฏิบตั ิการอาหารและเครื่องดืม่
ห้องปฏิบตั ิการงานวิจัย
ห้องบริษัททัวร์จาลอง
ห้องศึกษาค้นคว้า (Study)
ห้องพักอาจารย์โปรแกรมนิเทศศาสตร์
ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา
ห้องฝึกสันทนาการ
1.2) อุปกรณ์การเรียน
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะแบบพกพา
เครื่องฉายภาพเหมือนจริง
เครื่องฉายภาพ LCD Projector
โทรทัศน์

จํานวน
จํานวน
หมายเหตุ
ที่มอี ยู่แล้ว
ที่ต้องการเพิ่ม
อาคารเรียนรวม
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
5
1
5
4

1
1
1
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ลําดับ
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

รายการและลักษณะเฉพาะ
เครื่อง DVD
เครื่อง VDO
คอมพิวเตอร์สาหรับการเรียน/ค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต
กล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจติ อล
กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว
เครื่องบันทึกเสียง
เครื่องตัดต่อภาพ
เครื่องตัดต่อเสียง

จํานวน
ที่มอี ยู่แล้ว
4
4
56
7
3
3
2
1

จํานวน
หมายเหตุ
ที่ต้องการเพิ่ม

1
1
1
1
1

2) ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ มีแหล่งวิทยาการสาหรับการศึกษาค้นคว้าและ
เพิ่มพูนประสบการณ์ดังนี้
2.1) สานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามมีหนังสือ ตาราเรียน วารสาร และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ลําดับ
รายการและลักษณะเฉพาะ
1. หนังสือภาษาไทย
2. หนังสือภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ จานวนหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.1 หนังสือทั่วไปหมวดการศึกษา
2.2 หนังสือวิจัย
2.3 หนังสือวิทยานิพนธ์
3. วารสาร
3.1 วารสารภาษาไทย
3.2 วารสารภาษาอังกฤษ
4. หนังสือพิมพ์ภาษาไทย
5. หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ
6. ซีดีภาพยนตร์
7. ดีวดี ีภาพยนตร์
8. วีดิทัศน์
9. ซีดีเพลง
10. งานวิจยั และสื่อการสอน
11. วีซีดี

จํานวน
169,414
21,534

หน่วย
เล่ม
เล่ม

3,307
435
223
178
168
10
16
2
143
77
152
285
61
76

ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ม้วน
แผ่น
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
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ลําดับ
12.
13.
14.
15.

รายการและลักษณะเฉพาะ
กฤตภาค
จุลสาร
ฐานข้อมูลออนไลน์
E – book
1. IR – Web
2. NetLibrary

จํานวน
687
602
14

หน่วย
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ฐาน

2

ฐาน

2.3 การสืบค้นข้อมูลและฐานข้อมูลออนไลน์ จํานวน 14 ฐาน
2.3.1 ISI Web of Science
2.3.2 ACM Digital Library
2.3.3 ProQuest Digital Dissertations
2.3.4 ProQuest ABI/INFORM Complete
2.3.5 H.W.Wilson
2.3.6 SpringerLink –Journa
2.3.7 American Chemical Society Journal
2.3.8 Academic Search Complete
2.3.9 Computer & Applied Science Complete
2.3.10 Education Research Complete
2.3.11 Emerald Management
2.3.12 ScienceDirect
2.3.13 EndNote Web
2.3.14 Thailis วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือและ
ตาราที่เกี่ ย วข้องเพื่อบริก ารอาจารย์และนัก ศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ป ระกอบการเรีย นการสอน
ในการประสานงานการจัด ซื้ อจัด หนังสือ นั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ล ะรายวิชาจะมีส่ว นร่วมในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่อการสอนอื่นๆ ที่จะพบเป็น ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการก็
จะมีห้องอ่านหนังสือ เพื่อบริการหนังสือ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 มีการรวบรวมสถิติการเข้าใช้บริการสื่อดิจติ อล คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดนักศึกษา
รวมถึงการใช้งานห้องปฏิบัติการและเครื่องมือต่างๆ
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การฝึกปฏิบัติ
2.4.3 ผลสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้บริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้
และการปฏิบัติการต่างๆ
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม โดยสาขาวิชาเป็นผู้กาหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติที่ตอ้ งการ และมีการพัฒนาอาจารย์
โดยมีระบบอาจารย์พี่เ ลี้ย ง มี คู่มือ ส าหรับ อาจารย์ใ หม่เ พื่อ แนะนาระเบีย บวิ นั ย การปฏิบั ติต น
การจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงมหาวิทยาลัยมีการจัดฝึกอบรมเทคนิค
วิธีการสอน การประเมินผล และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับคณาจารย์ใหม่
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ในหลักสูตร มีการวางแผนจัดกระบวนการเรียนการสอน การประเมินผล
ในรายวิชาของแต่ละหลักสูตร และมีตัวแทนอาจารย์จากทุกสาขา เข้าร่วมพิจารณาการประเมิน
ทุกรายวิชาของแต่ละหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม มีความประสิทธิภาพสูงสุด และมีการประชุมกับ
ผูท้ รงคุณวุฒิของคณะในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตรอยู่อย่างสม่าเสมอ
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาขานิเทศศาสตร์ นโยบายในการเชิญอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
(ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ) มาเป็ น วิ ท ยากรในบางหั ว ข้ อ ที่ ต้ อ งการความเชี่ ย วชาญเฉพาะหรื อ
ประสบการณ์จริง โดยมอบหมายให้อาจารย์ประจาวิชาเลือกสรรวิทยากร โดยผ่านการเห็นชอบ
จากประธานสาขา แล้วกาหนดในแผนการสอน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีการกาหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบก่อน
การเข้ารับการทางาน และต้องผ่านการสอบแข่ งขันที่ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบ
สัมภาษณ์ โดยข้อสอบให้ความสาคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามตาแหน่งและทัศนคติ
ต่องานการให้บริการอาจารย์และนักศึกษา
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4.2.1 มีการอบรมให้ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบโดยการสนับสนุนจาก
คณะฯ และมหาวิทยาลัย
4.2.2 สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริการวิชาการ เช่น งาน
ด้านนิเทศศาสตร์ งานโครงการบริการวิชาการสัญจร งานวิจัย
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา
มีก ารแต่งตั้งอาจารย์ที่ป รึก ษาให้แก่นัก ศึก ษาทุก คน โดยนัก ศึก ษาที่มีปัญหาในการเรีย น
สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (home room) เพื่อให้นักศึกษา
ได้เข้าปรึกษาได้ทั้งเป็นกลุ่มและเข้าปรึกษาเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อให้คาแนะนา
ในการจัดทากิจกรรมของนักศึกษา
5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษา
ที่มีปัญหาในการเรียนการสอนปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ โดยคณาจารย์ประจาสาขาวิชาทุก
คนจะต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงให้
คาปรึก ษา (Office hour) เพื่อให้นักศึกษาเข้าพบได้ทั้งเป็นกลุ่มและเข้าปรึกษาได้รายบุคคล
นอกจากนีย้ ังมีกิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมของนักศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิช าใดสามารถที่จะยื่นคาร้อง
ขอดูกระดาษคาตอบในการสอบตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา
ได้หรือมีข้อร้องเรียนอื่นๆ ทางสาขาวิชาก็จะมีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณาข้อร้องทุกข์นั้นๆ ตาม
ความเหมาะสมและยุติธรรม
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
6.1 มีการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการเปิดและการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกๆ 5 ปี
6.2 มีการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต
6.3 มีก ารติด ตามการท างานของบั ณฑิ ตเพื่ อให้ไ ด้ ข้อ มูล เป็ น แนวทางในการพั ฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
6.4 มีการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
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การระบุตัวบ่งชี้ ควรให้สอดคล้องกับ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้น
หรือกรณีที่สาขาวิ ชานั้นยั งไม่มีมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาให้ระบุตัวบ่งชี้ อย่างน้อยต้อง
สอดคล้องกับตัวบ่งชีท้ ี่สกอ. กาหนดไว้ 12 ตัวบ่งชี้
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3
1) อาจารย์ประจ าหลั กสู ต รอย่างน้อยร้อ ยละ 80 มีส่ วนร่ วมในการประชุมเพื่อวางแผน X
X
X
ติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ X
X
X
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ X
X
X
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4) จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการด าเนิ น การของ X
X
X
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุด X
X
X
ปีการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3
X
X
X
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล
X
X
การเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการ X
X
X
สอน
9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง X
X
X
ครัง้
10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ X
X
X
วิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุ ณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0

ปีที่ 4 ปีที่ 5
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การประชุมของคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคาแนะนาจาก
อาจารย์ที่มีความรู้ในการออกแบบกลยุทธ์ที่จะสร้างการเรียนรู้แก่ผู้เรียน เพื่อนาไปประกอบการ
วางแผนกลยุทธ์ หรือวิธีสอน (Method of Teaching) สาหรับรายวิชาที่แต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 สอบถามผู้ เ รี ย นถึง ประสิ ท ธิ ภาพของรูป แบบการเรี ย นการสอนที่ใ ช้ส ร้า ง
การเรียนรูแ้ ก่นักศึกษา ด้วยการสนทนากับนักศึกษา หรือใช้รูปแบบสอบถาม
1.1.3 ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากผลวัดความรู้ความเข้าใจประเมินเจตคติการ
ประเมินพฤติกรรมการทากิจกรรมและประเมินความสามารถในการบูรณาการความรู้ที่ ได้รับไป
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาศาสตร์ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
1.1.4 ปรึ ก ษาหารื อ กั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นหลั ก สู ต รและวิ ธี ส อนเมื่ อ ต้ อ งการพั ฒ นา
กลยุทธ์การสอนในรายวิชาที่ตอ้ งการให้นักศึกษามีขีดความสามารถ และทักษะในวิชาชีพระดับสากล
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 สานักทะเบียนและประมวลผลประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาค
1.2.2 สาขาวิชาประเมินการสอนของอาจารย์จากแบบสังเกตพฤติกรรมการสอน
ในชั้นเรียน ด้านวิธีสอน กิจกรรมการสอน การประเมินผลงานที่มอบหมายแก่นักศึกษา
1.2.3 การประเมินตนเองของผูส้ อน และเขียนไว้ในรายงานรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร โดยการใช้แบบสอบถาม
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในโครงการปัจฉิมนิเทศ หรือ สนทนากลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ การสุ่มสัมภาษณ์
นักศึกษา
2.2 ประเมินจากผู้ทรงวุฒิ และ / หรือผู้ประเมินภายนอก ที่ดูจากการประเมินตนเองของผู้สอน
และรายงานผลการดาเนินการใช้หลักสูตร และ การเยี่ยมชมสาขาวิชา
2.3 ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้เกี่ยวข้องรวมถึงอัตราการมีงานทา
และความก้าวหน้าของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2.4 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา / บัณฑิตที่จบไปกว่า 5 – 10 ปี ถึงความรักความผูกพันที่มีต่อ
สาขาวิชา โดยเปิดเว็บไซต์เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษา

- 111 3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามตัวบ่งชี้ ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ประกอบด้วยกรรมการ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 อาจารย์ประจาวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพการสอน และปรับปรุงทันทีเมื่อ
ได้รับข้อมูล และจัดทารายงานผลการดาเนินการเสนอประธานสาขาวิชา
4.2 ผูร้ ับผิดชอบการประเมินผลการใช้หลักสูตร ติดตามการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่
7 ข้อ 7 จากผลการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา
4.3 ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินการใช้หลักสูตรประจาปี โดยรวบรวมข้อมูลการ
ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการสอนและรายงานผลการดาเนินการของแต่ละรายวิชาผล
การเรีย นการสอนภาคสนาม ผลการประเมินการสอน และสิ่งอานวยความสะดวกในการสอน
รายงานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินการใช้หลักสูตร รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผูท้ รงวุฒิ จัดทารายงานผลการดาเนินการใช้หลักสูตรประจาปี
4.4 ประชุมคณาจารย์ประจาหลักสูตรพิ จารณาทบทวนสรุปผลการใช้หลัก สูตรเพื่อหา
แนวทางพั ฒนาและปรับ ปรุงการด าเนินงานใช้หลัก สูตรในปีก ารศึก ษาต่อไปและจัดท ารายงาน
สรุปผลการใช้หลักสูตรต่อคณบดีมหาวิทยาลัยต่อไป
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- 113 ตอนที่ 1 แนวคิดการปรับปรุงหลักสูตร
ความเป็นมา
คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม เป็ น แหล่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทาง
การศึกษาที่สาคัญของภาคเหนือตอนล่าง โดยมีจุดมุ่งหมายให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถด้า น
การศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เน้นคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถ
พัฒนาสังคม ตามปรัชญาของคณะวิทยาการจัดการ “ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม กล้าคิด กล้าทา กล้านา
เพื่อพัฒนาสังคม” โดยสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่ง
สาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาชาติ
คณะวิทยาการจัดการ เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีภาระหน้าที่ผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยเปิดสอนในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งในระดับอนุปริญญา และ
ปริญญาตรี โดยใช้หลักสูตรของสาขานิเทศศาสตร์ซึ่งได้รับจาการพัฒนาโดยสานักงานสภาสถาบัน
ราชภัฏ จวบจนปี พ.ศ. 2547 ได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทาให้สถาบัน
ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ยกฐานะเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม แต่ ห ลั ก สู ต รก็ ยั ง คงใช้
หลักสู ตรของสานักงานสถาบันราชภั ฏ (ปรับปรุง ครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. 2543) ดังนั้นจึงมีความ
จาเป็นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามต้องพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาใหม่ให้เป็นของมหาวิทยาลัย
เอง เพื่อให้เ กิ ด การพั ฒนาระบบการเรียนการสอน สอดคล้องกับ สถานการณ์ปั จจุบันที่มุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตอบรับกับแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และแก้ไขฉบับเดิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งได้กาหนดอุดมการณ์แห่ งการศึกษา คือ
การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิต และการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่ งการเรียนรู้ และเพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ตอบสนอง
ต่อการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา จึงมีการปรับปรุงรายวิชาต่างๆของหลักสูตรเดิม ซึ่ง
เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้ากับรายวิชาใหม่ๆ ที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้
เกิ ด ความทั นสมัย และสามารถผลิ ตบัณฑิตที่ตอบสนองต่อปรัชญา วิสั ย ทัศน์ และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาการจัดการในปี พ.ศ.2550
นอกจากนี้ เพื่ อให้ก ารพั ฒนาหลัก สูตรนิเ ทศศาสตรบัณ ฑิต สอดรั บ กั บ กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นเครื่องมือในการนาแนวนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่กาหนดใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฯ ในส่วน
ที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การปฎิบัติในสถานศึกษา

- 114 อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการประกันคุณภาพขั้นต่าของบัณฑิตในสาขาวิชาหรือแต่ละคุณวุฒิจึง
จาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2556 นีข้ นึ้ มา
แนวคิดการปรับปรุงหลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการ ได้ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบต่า งๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตรนิเทศศา
สตรบัณฑิต ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 สอดคล้องกับความ
ต้องการกาลังคนของตลาด และสังคม รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา (มาตรฐาน 3 ด้าน 12 ตัวบ่งชี้) ตอบสนองต่อปรชญา/วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยได้จัดการประชุม เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมวิพากษ์
หลักสูตร
ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร
1. ประชุมหารือผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงหลักสูตร
2. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงหลักสูตร ได้แก่
2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จะปรับปรุง ได้แก่
ผลสรุป ข่าวสาร ข้อมูล กระแสโลก แนวคิดทฤษฎีในการสร้างหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ฯลฯ
2.2 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ผู้
ร่วมกระบวนการใช้หลักสูตร ความคิดเห็นของศิษย์เก่า
2.3 แต่งตัง้ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
2.4 ยกร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง
2.5 แต่งตัง้ คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
2.6 จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตร
2.7 ดาเนินการแก้ไขตามข้อวิพากษ์และสรุปผลการปรับปรุงหลักสูตร

- 115 รายชื่อคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน
1
ดร. ลาเนา เอี่ยมสอาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 รศ. สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 ผศ. ชัชวาลย์ ซินซาคา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 ผศ. วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5 ผศ. บุษบา หินเธาว์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 อาจารย์ ปรัชญา โพธิหัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 อาจารย์ พิชญาพร ประครองใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8 อาจารย์ เอกรงค์ ปั้นพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 รศ.ดร. พีระ จิรโสภณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 ผศ.สุพจน์ พฤกษะวัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
11 นางสิริพร หร่ายวงศ์(ศิษย์เก่า)
สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (พิษณุโลก)
12 นางพันทิภา ขวัญทองอินทร์(ศิษย์เก่า) เจ้าของกิจการ “พาวเวอร์พลัส”
13 นายภาสวี ศรีบุญ (ศิษย์ปัจจุบัน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556
รองศาสตราจารย์ ดร.พีระจิระโสภณ อดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
1.ควรเน้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรมโดยกาหนดไว้ในปรัชญา
และวัตถุประสงค์ให้เด่นชัดเพราะเท่าที่เห็นมีรายวิชาที่เน้น
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมชัดเจนเพียงวิชาเดียวคือวิชา
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชนดังนั้นในรายวิชาอื่น
ควรมีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม โดยอาจ
กาหนดในคาอธิบายรายวิชาหรือในแผนการสอนรายวิชา
ต่าง
2. ยังยึดโยงกับหลักสูตรเก่า ที่มีรายวิชาแกนบังคับมาก
ต้องกล้าที่จะเปลีย่ นจากเก่าซึ่งจริงๆ ไม่ต้องมากมีรายวิชา
ด้านนั้น ด้านนีม้ าก ต้องกล้าตัดวิชาต่างๆ ออกไป

รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ได้แก้ไขปรัชญา และวัตถุประสงค์ตามที่
ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะไว้แล้ว ดังปรากฏในหลักสูตร
นี้ และให้อาจารย์ผู้สอนระบุหวั ข้อเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมไว้ในแผนการเรียนสาหรับรายวิชาที่อาจ
เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และ
สอดแทรกในรายวิชาอืน่ ๆ
2. ปรับเปลีย่ นรายวิชาแกนจากเดิมบังคับให้เรียนไม่
น้อยกว่า 52 หน่วยกิต เหลือบังคับไม่น้อยกว่า 42
หน่วยกิต วิชาเอกจากเดิมบังคับให้เรียนไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต เหลือไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต และ
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ

รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
เปลี่ยนจากเรียนตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 136
หน่วยกิต เหลือไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต
3. วิชาเอกสื่อสารบูรณาการในหลักสูตรดูคล้ายนิเทศศา
3. จัดกลุ่มวิชาเอกบังคับและรายวิชาเอกเลือกที่จะ
สตรบูรณาการหรือนิเทศศาสตร์องค์รวมก็จริง (Holistic
มาบูรณาการในวิชาเอกเดียวกัน โดยเน้นการหลอม
Communication Arts) ก็จริง แต่ยังไม่เห็นว่าเราต้องการ
รวม (Convergence) ด้านวารสารศาสตร์
สร้างบัณฑิตที่เอก(เด่น)ด้านใด ควรมีการจัดกลุ่มวิชาต่างๆ (Journalism) ด้านเนือ้ หา (Content) ด้านสื่อ (Media)
เพื่อให้มีความเป็น Specialized ใน Generalized แล้วเรา
เข้าไว้ด้วยกัน
อาจจะได้รายวิชาน้อยลง
4. ให้มีรายวิชาเอกเลือกมากขึ้น
4. เพิ่มรายวิชาเอกเลือก จากให้เลือกได้ไม่นอ้ ยกว่า
9 หน่วยกิต เปลีย่ นเป็นให้เลือกได้ไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต
5. ควรหาอาจารย์และแหล่งทรัพยากรการเรียนรูจ้ าก
5. กาหนดตัวอาจารย์พิเศษพร้อมสถานที่ทางาน
ภายนอก (Outsource)
ของอาจารย์พิเศษ
6. เสนอแนะให้มีการปรับชื่อและโยกย้ายรายวิชาต่างๆ
6. มีการปรับรายชื่อและโยกย้ายรายวิชาตามที่
ดังนี้
คณะกรรมการเสนอ
วิชาสื่อใหม่ (New Media)แก้ไขเป็น วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านนิเทศศาสตร์(Information Technology in
Communication Arts) วิชาการเขียนสร้างสรรค์เพื่อการ
สื่อสาร (Creative Writing for Communication) แก้ไขเป็น
วิชาการเขียนเพื่อการสือ่ สาร (Writing for Communication)
วิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
(Interpretation of Current Affairs for Communication)
แก้ไขเป็นวิชาการสื่อข่าวเบือ้ งต้น (Basic News Reporting)
วิชาการสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์ (Creation of Public
Relations) แก้ไขเป็นวิชา สือ่ ประชาสัมพันธ์(Public Relations
Media)
ตัดรายวิชาการสื่อข่าวบูรณาการ (Integrated News
Reporting) ออกไป
วิชาการสร้างสรรค์งานวารสารศาสตร์ (Creation of
Journalism)

**************************

- 117 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ พฤกษะวันอดีตรองอธิการบดี
และอดีตอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. อยากให้ดภู าพรวมใน 2 ด้านคือ
1.1 ด้านรูปแบบของหลักสูตร เราไม่กล้าที่จะแหวก
แนวให้มสี ิ่งใหม่เกิดขึน้ มา โดยดูบริบทสังคมคือราชภัฏเพือ่
ท้องถิ่น ขณะเดียวกันก็หนีโลกาภิวัตน์ไม่ได้ จึงควรบูรณา
การทั้ง 2 ส่วนโดยอาจมีวิชาใหม่ข้นึ มา
1.2 ด้านเนือ้ หาของหลักสูตร อัตลักษณ์ของหลักสูตร
นีค้ อื อะไร จะต้องชัดเจนกว่านี้ เท่าทีด่ ูจากปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้แล้ว ยังขาดในเรื่องจุดเน้นด้าน
คุณธรรมจริยธรรม เพราะการเรียนการสอนจะต้องครบ
โดเมนทัง้ 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
2. นารายวิชาเอกบังคับและรายวิชาเอกเลือกต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องมารวมกันไว้ในวิชาเอกสื่อสารบูรณาการ
3. หลักสูตรควรเปิดโอกาสการรับนักศึกต่างชาติเข้ามาเรียน
ด้วยสาหรับในอนาคตการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แต่
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยตามเดิม
4. ควรแก้ไขข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จ
การศึกษา โดยเขียนให้สอดคล้องกับอาชีพใน 3 วิชาเอก
ได้แก่วชิ าเอกวารสารศาสตร์ วิชาเอกประชาสัมพันธ์ และ
วิชาเอกสื่อสารบูรณาการ

1. ทางสาขามีการแก้ไขดังต่อไปนี้
กาหนดให้มีรายวิชาสื่อข่าวการเมือง (Politic
Communication) ไว้ในรายวิชาเอกเลือก

2. นารายวิชาเอกบังคับและรายวิชาเอกเลือกต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องมารวมกันไว้ในวิชาเอกดังกล่าว
3. สาขาวิชาได้เปลี่ยนแปลงในข้อ 5 รูปแบบของหลักสูตร
ในส่วนของข้อ 5.3 การรับผู้เข้าศึกษา จากเดิมรับเฉพาะ
นักศึกษาไทย แก้ไขเป็นรับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างชาติ
4. ได้มีการแก้ไขข้อความในข้อ 8 อาชีพที่สามารถ
ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา ให้สอดคล้องกับอาชีพ
ใน 3 วิชาเอกดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ดังปรากฏใน
หลักสูตรดังกล่าวนี้เรียบร้อยแล้ว

- 118 นางพันทิพา ขวัญทองอินทร์ ผู้บริหารบริษัท พาวเวอร์พลัส จังหวัดพิษณุโลก
กรรมการสมาคมศิษย์นิเทศศาสตร์พบิ ูลสงคราม
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ในฐานะที่เป็นผู้บริหารองค์กรที่รับบัณฑิตเข้าทางานจะพบ
จุดอ่อนต่างๆ ของบัณฑิตด้านนิเทศศาสตร์ จึงขอเสนอให้
หลักสูตรเน้นอยู่ 3 เรื่องหลักๆ ได้แก่
1) อยากเห็นภาพนักนิเทศศาสตร์มีความคิด
สร้างสรรค์
2) อยากเห็นภาพนักนิเทศศาสตร์มีทักษะในวิชาชีพ
3) อยากเห็นภาพนักนิเทศศาสตร์มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

1. ได้กาหนดรายวิชาที่เน้นการเรียนรูแ้ ละฝึกทักษะใน 3
เรื่องดังที่ผทู้ รงคุณวุฒิเสนอแนะแล้ว ในรายวิชาต่างๆ เช่น
วิชาการคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร วิชาการถ่ายภาพ
เพื่อการสื่อสารวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศ
ศาสตร์ ฯลฯ เป็นต้น เป็นวิชาแกนบังคับ

***********************
นายภาสวี ศรีบุญ ประธานนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
1. อยากให้หลักสูตรลดความซ้าซ้อนของรายวิชา
โดยเฉพาะรายวิชาทีอ่ ยูใ่ นด้านวารสารศาสตร์แต่ควร
เพิ่มรายวิชาด้านการผลิตงานโทรทัศน์
2. ไม่จาเป็นต้องกาหนดให้เรียนวิชาของสาขาหรือคณะ
อื่น ๆ แต่ควรสอนหลักสถิตใิ นแบบของนิเทศศาสตร์
3. อยากให้นักศึกษานิเทศศาสตร์รกู้ ว้างขวาง อยากให้
หลักสูตรปรับให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
อยากให้นักศึกษานิเทศศาสตร์มีประสบการณ์วิชาชีพ
ตั้งแต่ปตี น้ ๆ
4. ควรพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
สาหรับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
5. ควรมีการฝึกทักษะวิชาชีพนิเทศศาสตร์ให้แก่
นักศึกษาในลักษณะที่ใกล้เคียงกับอาชีพจริงและมีการ
ประสานกับหน่วยงานในท้องถิ่นในการจัดการเรียนการ
สอน

รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ได้ตดั รายวิชาการสื่อข่าวบูรณาการออกไป โดยนาไปบูรณา
การกับรายวิชาการรายงานและการวิเคราะห์ข่าวซึง่ เปลีย่ นมา
จากรายวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
2. กาหนดไว้ในคาอธิบายรายวิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์แล้ว
ดังปรากฏในหลักสูตร
3. ทางสาขาวิชามีการกาหนดเป็นโครงการการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในชั้นปีต้น ๆ เพิ่มจากเดิมที่มีรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ที่กาหนดไว้แค่ในภาคเรียนที่ 2
ของชั้นปีที่ 4 ของแผนการเรียน
4. ปัจจุบันได้มีการสร้างห้องปฏิบัติการต่างๆ ใหม่แล้ว และ
กาลังดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างเครื่องมือ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติท่มี ี
ประสิทธิภาพมากขึน้ สาหรับการปรับหลักสูตร
5. มีบุคคลภายนอกที่ประกอบอาชีพด้านนิเทศศาสตร์ในท้องถิ่น
มาเป็นอาจารย์พเิ ศษดังปรากฏในหลักสูตรและมีการ
ปรึกษาหารือร่วมกับสมาคมศิษย์เก่านิเทศศาสตร์พิบลู สงคราม
ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งสมาชิกของสมาคมฯส่วนใหญ่ประกอบวิชาชีพ
ด้านนิเทศศาสตร์ในท้องถิน่ นอกจากนี้ยังมีโครงการให้นักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์มากกว่า 1 ครั้ง รวมทั้ง
มีรายวิชาวิชาสหกิจศึกษาบรรจุไว้ในหลักสูตรนี้เรียบร้อยแล้ว

- 119 ผลการพิจารณาหลักสูตรจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการทบทวนปรัชญาของหลักสูตร

2. ควรมีการปรับคาอธิบายรายวิชา วจ.สส. 393การ
วิจัยนิเทศศาสตร์ ให้ไม่ซ้าซ้อนกับคาอธิบายรายวิชา
การวิจัยเฉพาะด้านของสาขาวิชานิเทศศาสตร์
3. ควรมีการตรวจพิสูจน์อักษรให้เกิดความถูกต้องทั้ง
หลักสูตร

รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ได้ปรับปรัชญาประจาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ ดังนี้ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถให้
ทันต่อสังคมที่เปลีย่ นแปลง บูรณาการในการใช้สื่อทีห่ ลากหลาย
มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ภูมิภาค ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรมในสายงานวิชาชีพ
สื่อสารมวลชน
2. ได้มีการปรับคาอธิบายรายวิชา วจ.สส. 412 การวิจัยนิเทศ
ศาสตร์ ให้ไม่ซ้าซ้อนกับคาอธิบายรายวิชา วจ.สส.394การวิจัย
วารสารศาสตร์ ,วจ.สส.395การวิจัยการประชาสัมพันธ์ ,วจ.สส.
396 การวิจัยการสือ่ สารบูรณาการ
3. ได้มีการตรวจพิสูจน์อักษรให้เกิดความถูกต้องทั้งหลักสูตร

ผลการพิจารณาหลักสูตร จากคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในการประชุมครั้งที่ 34(5/2555) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ควรปรับลดหน่วยกิต 2 รายวิชาดังนี้
1. ได้มีการปรับจานวนหน่วยกิต 2 รายวิชาดังนี้
1.1 วจ.สส.391 เตรียมฝึกประสบการวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 1.1 วจ.สส.391 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศ
1.2 วจ.สส.392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
ศาสตร์จากเดิม 2(90) มาเป็น 1(45)
1.2 วจ.สส.392 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
จากเดิม 5(450) มาเป็น 3(350)
2. ควรนาเอารายวิชาในกลุ่มสัมมนาหรือวิชาโครงงานเข้า 2. ได้นาเอารายวิชา วจ.สส.494สัมมนาวารสารศาสตร์ ,วจ.
ไปไว้ในกลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนามในส่วนของ
สส.495 สัมมนาการประชาสัมพันธ์ ,วจ.สส.496สัมมนาการ
แผนการเรียนแบบประสบการณ์ภาคสนาม
สื่อสารบูรณาการ มารวมไว้ในกลุ่มวิชาประสบการณ์
ภาคสนามในส่วนของแผนการเรียนแบบประสบการณ์
ภาคสนามโดยรวมเป็นวจ.สส.394 สัมมนานิเทศศาสตร์
3. ควรมีการปรับตารางแผนที่แสดงการกระจายความ
3. ได้มีการปรับตารางแผนที่แสดงการกระจายความความ
ความรับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตร รับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่
สู่รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะให้ครอบคลุมผลการเรียนรูท้ งั้ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะให้ครอบคลุมผลการเรียนรูท้ ั้ง 5
5 ด้านและให้ตรงกับคาอธิบายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ด้านและให้ตรงกับคาอธิบายวิชาต่างๆในหมวดวิชาเฉพาะ

- 120 ผลการพิจารณาหลักสูตร จากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 14 (1/2556) เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการปรับปรัชญาของหลักสูตรสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ให้ตรงกันทั้งเล่ม
2. ควรแก้ไขตัวเลขที่แสดงจานวน
หน่วยกิตที่จะแสดงในหลักสูตรให้ถูกต้อง
3.ควรมีการตรวจพิสูจน์อักษรให้เกิดความ
ถูกต้องทั้งหลักสูตร

รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ได้มีการปรับปรัชญาของหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ให้
ตรงกันทั้งเล่ม
2.ได้แก้ไขตัวเลขที่แสดงจานวนหน่วยกิตที่จะแสดงในหลักสูตรให้
ถูกต้อง
3.ได้มีการตรวจพิสูจน์อักษรให้เกิดความถูกต้องทัง้ หลักสูตร

ผลการพิจารณาหลักสูตร จากคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 37 (1/2556)
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
1. ควรแก้ไขหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2555 ใน
หลักสูตรเป็น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ให้
ตรงกันทั้งเล่ม
2. ควรแก้ไขจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรให้
ตรงกันทั้งเล่ม
3.ควรมีการตรวจพิสูจน์อักษรให้เกิดความ
ถูกต้องทั้งหลักสูตร

รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ได้แก้ไขหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2555 ในหลักสูตรเป็น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ให้ตรงกันทั้งเล่ม
2.ได้แก้ไขจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ตรงกันทั้งเล่ม
3.ได้มีการตรวจพิสูจน์อักษรให้เกิดความถูกต้องทัง้ หลักสูตร

ผลการพิจารณาหลักสูตร จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการ
ประชุมครั้งที่ 83 (4/2556) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1.ควรมีการตรวจพิสูจน์อักษรให้เกิดความ
1.ได้มกี ารตรวจพิสูจน์อักษรให้เกิดความถูกต้องทั้งหลักสูตร
ถูกต้องทั้งหลักสูตร

- 121 ตอนที่ 2 สาระสําคัญของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถให้ทันต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลง บูรณาการในการใช้
สื่อที่หลากหลาย มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค ตลอดจน
มีคุณธรรมและจริยธรรมในสายงานวิชาชีพสื่อสารมวลชน
ความสําคัญของหลักสูตร
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงานด้าน
นิเทศศาสตร์
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานโดยเฉพาะงานด้านนิเทศ
ศาสตร์
3. ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานภาคเอกชนในการสอน การบริการงานวิจัย
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถให้ทันต่อสั งคมที่เปลี่ยนแปลง และมีความคิด
สร้างสรรค์
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูแ้ ละความสามารถในการบูรณาการความรู้ ความสามารถในการใช้
สื่อที่หลากหลาย
3. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถใช้ความรูด้ ้านนิเทศศาสตร์ในการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น
และภูมภิ าคอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในสายงานวิชาชีพสื่อสารมวลชน
คุณลักษณะบัณฑิต
1. เป็นบัณฑิตที่เปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์และมีสานึกรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในจิตวิญญาณ มี
ความรู้ ความชานาญ มีคุณธรรม และมีความคิดสร้างสรรค์
2. เป็นบัณฑิตที่ใฝ่รใู้ ฝ่งานสามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่ตลอดเวลา
3. เป็นบัณฑิตที่มีความรูค้ วามสามารถในการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมท้องถิ่น
4. เป็นบัณฑิตที่สามารถทาหน้าที่เป็นผู้นาของท้องถิ่นได้อย่างดีอีกทั้งยังสามารถที่จะสร้าง
องค์ความรูใ้ หม่ๆ ได้ดว้ ยตนเองโดยใช้ความรูค้ วามสามารถด้านการวิจัยที่ได้เรียนมา
5. เป็นบัณฑิตที่มุ่งเชิดชูคุณธรรมและเป็นนักจัดการข้อมูลข่าวสารสนเทศอย่างมีเสรีภาพแท้จริง

- 122 ความสอดคล้องรายวิชากับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คุณลักษณะของบัณฑิต
รายวิชา/กิจกรรมเสริม
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และ
ความสามารถในการสื่อสาร
สมัยใหม่และมีความคิดสร้างสรรค์
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถใน
การบูรณาการความรู้
ความสามารถในการใช้ส่อื ที่
หลากหลาย

1. เป็นบัณฑิตที่เปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์
และมีสานึกรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในจิต
วิญญาณ มีความรู้ ความชานาญ มี
คุณธรรม และมีความคิดสร้างสรรค์
2. เป็นบัณฑิตที่ใฝ่รู้ ใฝ่งาน สามารถที่จะ
ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่
ตลอดเวลา

3. ผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้ความรู้
ด้านนิเทศศาสตร์ในส่งเสริมการ
พัฒนาท้องถิ่นและภูมภิ าคอย่างมี
ประสิทธิภาพ

3. เป็นบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ความสามารถใน
การสื่อสาร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคม
ท้องถิ่น
4. เป็นบัณฑิตที่สามารถทาหน้าที่เป็นผู้นา
ของท้องถิ่นได้อย่างดี อีกทั้งยังสามารถที่
จะสร้างองค์ความรูใ้ หม่ๆ ได้ด้วยตนเองโดย
ใช้ความรู้ความสามารถด้านการวิจัยที่ได้
เรียนมา

4. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในสายงานวิชาชีพ
สื่อสารมวลชน

วจ.สส.151, วจ.สส.111, วจ.สส.112, วจ.
สส.114, วจ.สส.261,วจ.สส.311, วจ.
สส.251, วจ.สส.361, วจ.สส.491, วจ.
สส.252, วจ.สส.253, วจ.สส.262, วจ.
สส.324, วจ.สส.325, วจ.สส.254, วจ.
สส.362, วจ.สส.333, วจ.สส.492, วจ.
สส.255, วจ.สส.263, วจ.สส.341, วจ.สส.
363, วจ.สส.343, วจ.สส.493,วจ.สส.256,
วจ.สส.344, วจ.สส.345,วจ.สส.346

วจ.สส.113,วจ.สส.211, วจ.สส.212, วจ.
สส.213, วจ.สส.312, วจ.สส.313, วจ.สส.
393,วจ.สส.321, วจ.สส.322, วจ.สส.323,
วจ.สส.394, วจ.สส.331, วจ.สส.332, วจ.
สส.395, วจ.สส.336,วจ.สส.432, วจ.สส.
242, วจ.สส.396,วจ.สส.441, วจ.สส.442
เลือกเสรี, การอบรมต่างๆ ของคณะ
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และคณะ
และกิจกรรมชมรม ตามความสมัครใจของ
นักศึกษา
5. เป็นบัณฑิตที่มุ่งเชิดชูคุณธรรม และเป็น วจ.สส.115, วจ.สส.221, วจ.สส.421, วจ.
นั ก จั ด การข้ อ มู ล ข่ า วสารสนเทศอย่ า งมี สส.422, วจ.สส.423, วจ.สส.231, วจ.
เสรีภาพแท้จริง
สส.431, วจ.สส.334, วจ.สส.335,วจ.
สส.433, วจ.สส.241, วจ.สส.342,วจ.สส.
243, วจ.สส.443, วจ.สส.391,วจ.สส.
392, วจ.สส.498, วจ.สส.499

- 123 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา

เกณฑ์สกอ.

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเอก
- เอกบังคับ
- เอกเลือก
2.3ประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 84

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 120

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2550
ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 100
ไม่น้อยกว่า 45
ไม่น้อยกว่า 48
24
ไม่น้อยกว่า24
ไม่น้อยกว่า 7
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า136

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556
ไม่น้อยกว่า30
ไม่น้อยกว่า 88
42
ไม่น้อยกว่า 39
27
ไม่น้อยกว่า 12
7
ไม่น้อยกว่า6
ไม่น้อยกว่า124

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่เปีย่ มด้วยอุดมการณ์และรับผิดชอบต่อสังคม มีความรู้ความ
ชานาญ มีคุณธรรมและมีความคิดสร้างสรรค์
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ ใฝ่งาน ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคี วามรู้ความสามารถในการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ท้องถิ่น
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นาของท้องถิ่นสามารถสร้างองค์ความรู้ เชิดชูคุณธรรม
และเป็นนักจัดการข้อมูลข่าวสารที่มเี สรีภาพ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts
: B.Com.Arts

สาระการปรับปรุง
ปรับเปลี่ยนปริญญาและเพิ่ม
วิชาเอก

ปรับเปลี่ยนชื่อปริญญาจาก
ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศ
ศาสตร์) เป็นนิเทศศาสตร
บัณฑิต

ปรัชญาของหลักสูตร
เปลี่ยนแปลงคาอธิบาย
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถให้ทันต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลง บูรณาการ ปรัชญาของหลักสูตร
ในการใช้ส่อื ที่หลากหลาย มีความคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น
และภูมิภาค ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรมในสายงานวิชาชีพสื่อสารมวลชน
วัตถุประสงค์
เปลี่ยนแปลงคาอธิบาย
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการสื่อสารสมัยใหม่และ มีความคิด
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
สร้างสรรค์
2. ผลิตบัณฑิตที่มคี วามสามารถในการบูรณาการความรู้ความสามารถในการใช้สื่อที่
หลากหลาย
3. ผลิตบัณฑิตที่สามรถใช้ความรู้ดา้ นนิเทศศาสตร์ในส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผลิตบัณฑิตที่มคี ุณธรรมและจริยธรรมในสายงานวิชาชีพสื่อสารมวลชน

- 124 -

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts in Communication Arts Program in Communication
Arts
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
:ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program
: B.A. (Communication Arts)
ปรัชญาของหลักสูตร
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เชิดชูคุณธรรม ชีน้ าท้องถิ่นอย่างมีเสรีภาพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

คุณลักษณะบัณฑิต
1. เป็ นบัณ ฑิตที่ เ ปี่ย มไปด้ว ยอุด มการณ์แ ละมี สานึ กรั บผิด ชอบต่อสั งคมอยู่ใ นจิ ต
วิญญาณ มีความรู้ ความชานาญ มีคุณธรรมและมีความคิดสร้างสรรค์
2. เป็นบัณฑิตที่ใฝ่รู้ใฝ่งานสามารถที่จะก้า วทันกับการเปลี่ย นแปลงของสังคมอยู่
ตลอดเวลา
3. เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารเพื่ อส่งเสริมการพัฒนาสังคม
ท้องถิ่น
4. เป็นบัณฑิตที่สามารถทาหน้าที่เป็นผู้นาของท้องถิ่นได้อย่างดีอีกทั้งยังสามารถที่จะ
สร้า งองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้ด้วยตนเองโดยใช้ความรู้ความสามารถด้านการวิจัย ที่ได้
เรียนมา
5. เป็นบัณฑิตที่มุ่งเชิดชูคุณธรรมและเป็นนักจัดการข้อมูลข่ า วสารสนเทศอย่า งมี
เสรีภาพแท้จริง

คุณลักษณะบัณฑิต
1. เป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ เ ปี่ ย มไปด้ ว ยอุ ด มการณ์ แ ละมี ส านึ ก รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมอยู่ ใ นจิ ต
วิญญาณ มีความรู้ ความชานาญ มีคุณธรรม และมีความคิดสร้างสรรค์
2. เป็นบัณฑิตที่ใฝ่รู้ ใฝ่งาน สามารถที่จะก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่
ตลอดเวลา
3. เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคม
ท้องถิ่น
4. เป็นบัณฑิตที่สามารถทาหน้าที่เป็นผู้นาของท้องถิ่นได้อย่างดี อีกทั้งยังสามารถที่จะ
สร้างองค์ความรูใ้ หม่ๆ ได้ด้วยตนเองโดยใช้ความรู้ความสามารถด้านการวิจัยที่ ได้เรียน
มา
5. เป็นบัณฑิตที่มุ่งเชิดชูคุณธรรม และเป็นนักจัดการข้อมูลข่าวสารสนเทศอย่างมี
เสรีภาพแท้จริง

โครงสร้างหลักสูตร จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 136 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 124 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
บังคับ
12 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
ไม่นอ้ ยกว่า
12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่นอ้ ยกว่า
3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะนิสัย ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะนิสัย ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่นอ้ ยกว่า
100 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่นอ้ ยกว่า
88 หน่วยกิต

สาระการปรับปรุง
ไม่เปลี่ยนแปลง
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

ลดหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ไม่เปลีย่ นแปลง

- ปรับโครงสร้างวิชาพื้นฐาน/

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

สาระการปรับปรุง

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

2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2กลุ่มวิชาเอก
ไม่นอ้ ยกว่า
2.2.1 เอกบังคับ
2.2.2 เอกเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า
2.2.3 ประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่นอ้ ยกว่า
กลุ่มวิชาแกน
วจ.สส.111 หลักนิเทศศาสตร์
วจ.สส.112 หลักการสื่อสารมวลชน
วจ.สส.115 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน

วจ.ถภ.111

การถ่ายภาพเบือ้ งต้น

3(2-2-6)

วจ.สส.261 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-5)

วจ.สส.121

ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์

3(2-2-6)

วจ.สส.114

3(3-0-6)

วจ.สส.316

การวิจัยนิเทศศาสตร์

3(3-0-6)

วจ.สส.393 การวิจัยนิเทศศาสตร์

ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์

42 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

วิชาแกน
- เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
- ปรับรหัสวิชาทุกรายวิชา
- ปรับคาอธิบายรายวิชา

- ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
- ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
- ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
- ปรับรหัสวิชา
- ปรับรหัสวิชา
- ปรับปรุงชื่อ
- ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
- ปรับรหัสวิชา
- ปรับลดจานวนหน่วยกิต
เป็น 3(3-0-6)
- ปรับรหัสวิชา
- ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
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2.1 กลุ่มวิชาแกน
45 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอก
ไม่นอ้ ยกว่า
48 หน่วยกิต
2.2.1 เอกบังคับ
ไม่นอ้ ยกว่า
24 หน่วยกิต
2.2.2 เอกเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า
24 หน่วยกิต
2.2.3 ประสบการณ์ภาคสนาม
7 หน่วยกิต
3.หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน
วจ.สส.111 หลักนิเทศศาสตร์
วจ.สส.112 หลักการสื่อสารมวลชน
วจ.สส.115 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
หลักการสื่อสารการตลาด

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

วจ.สส.132

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์

3(2-2-6)

วจ.สพ.242

การสื่อข่าวเบือ้ งต้น

3(2-2-6)

วจ.สส.221

ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์

-

วจ.สส.321 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อการสื่อสาร 3(2-2-6)
วิชาเอกวารสารศาสตร์
วิชาเอกบังคับ
วจ.สพ.112 หลักวารสารศาสตร์
3(3-0-6)
วจ.สพ.231 กราฟิกสาหรับวารสารศาสตร์
3(2-2-6)

วจ.สส.113 การสื่อสารมวลชนในกลุ่มประเทศอาเซียน
วจ.สส.313 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
-

วจ.สส.213 การสื่อข่าวเบือ้ งต้น

3(2-2-5)

วจ.สส.211 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์

3(2-2-5)

วจ.สส.151
วจ.สส.212
วจ.สส.311
วจ.สส.312

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

เปิดรายวิชาใหม่
- ปรับรหัสวิชา
ย้ายไปเอกบังคับการสื่อสาร
บูรณาการ
ย้ายไปวิชาเอกเลือกการ
สื่อสารบูรณาการ
- ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
- ปรับรหัสวิชา
- ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
- ปรับรหัสวิชา
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
ปิดรายวิชา
เปิดรายวิชาใหม่

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

- ปรับรหัสวิชา
- ปรับรหัสวิชา

-

-

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
เทคนิคการพูดต่อหน้าชุมชนและนาเสนองาน

ความคิดสร้างสรรค์เพื่องานสื่อสาร
สื่อพืน้ บ้านเพื่อการสื่อสาร

วจ.สส.221 หลักวารสารศาสตร์
วจ.สส.361 กราฟิกสาหรับวารสารศาสตร์

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

- 127 -

วจ.สส.322
วจ.ฆษ.212

สาระการปรับปรุง

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

วจ.สพ.243
วจ.สพ.331
วจ.สพ.444
วจ.สพ.341
วจ.สพ.343
วจ.สพ.443

การประยุกต์คอมพิวเตอร์สาหรับงานวารสารศาสตร์

การวิจัยวารสารศาสตร์
การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
การเขียนบทความและสารคดี
การบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์และนิตยสาร

วิชาเอกเลือก
สื่อมวลชนกับสังคม
สังคมวิทยาการสื่อสาร
เทคโนโลยีการสื่อสาร
ระบบสารสนเทศเพื่องานวารสารศาสตร์
เทคโนโลยีทางการพิมพ์
การแปลข่าวและการเขียนข่าวภาษาอังกฤษ

สิ่งพิมพ์ชุมชน
การบริหารงานสิ่งพิมพ์
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
การสื่อข่าวการเมือง
การสื่อข่าวสังคม

3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)

วจ.สส.321
วจ.สส.251
วจ.สส.394
วจ.สส.322
วจ.สส.323
วจ.สส.421
วจ.สส.491

การสื่อข่าวขั้นสูง

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

วจ.สส.252 ระบบสารสนเทศเพื่องานวารสารศาสตร์
วจ.สส.324 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
-

การประยุกต์คอมพิวเตอร์สาหรับงานวารสารศาสตร์

การวิจัยวารสารศาสตร์
การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
การเขียนบทความและสารคดี
การบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
โครงการพิเศษด้านวารสารศาสตร์

สาระการปรับปรุง

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)

- ปรับรหัสวิชา
- ปรับรหัสวิชา
- ปรับรหัสวิชา
- ปรับรหัสวิชา
- ปรับรหัสวิชา
- ปรับรหัสวิชา
ย้ายกลุ่มและปรับรหัสวิชา

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

ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
- ปรับรหัสวิชา
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
- ปรับรหัสวิชา
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
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วจ.สส.311
วจ.สส.313
วจ.สส.421
วจ.สพ.251
วจ.สพ.212
วจ.สพ.344
วจ.สพ.442
วจ.สพ.351
วจ.สพ.349
วจ.สพ.446
วจ.สพ.447

การสื่อข่าวขั้นสูง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

การสื่อข่าวต่างประเทศ
การออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
โครงการพิเศษด้านวารสารศาสตร์
การสื่อข่าวกีฬา

3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)

วจ.สส.253 การออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
วจ.สส.423 การสื่อข่าวกีฬา

วจ.สพ.243

การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

3(2-2-6)

วจ.สส.325

3(2-2-6)

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

วจ.ถภ.325 การถ่ายภาพวารสารศาสตร์
วิชาเอกประชาสัมพันธ์
วิชาเอกบังคับ
วจ.ปส.111 หลักการประชาสัมพันธ์
วจ.สส.331 การผลิตวัสดุกราฟิกเพื่องานประชาสัมพันธ์
วจ.ปส.331 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประชาสัมพันธ์
วจ.ปส.341 การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
วจ.ปส.342 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
วจ.ปส.348 สื่อประชาสัมพันธ์
วจ.ปส.444 การวิจัยการประชาสัมพันธ์
วจ.ปส.451 การวางแผนการประชาสัมพันธ์
-

3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
-

การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

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

ปิดรายวิชา
- ปรับรหัสวิชา
ย้ายไปเอกบังคับ
- ปรับรหัสวิชา

3(2-2-5)

- ปรับรหัสวิชา

วจ.สส.262 การถ่ายภาพวารสารศาสตร์

3(2-2-5)

- ปรับรหัสวิชา

วจ.สส.231 หลักการประชาสัมพันธ์
วจ.สส.362 การผลิตวัสดุกราฟิกเพื่องานประชาสัมพันธ์
วจ.สส.254 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประชาสัมพันธ์
วจ.สส.331 การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
วจ.สส.332 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
วจ.สส.333 สื่อประชาสัมพันธ์
วจ.สส.395 การวิจัยการประชาสัมพันธ์
วจ.สส.431 การวางแผนการประชาสัมพันธ์
วจ.สส.492 โครงการพิเศษด้านการประชาสัมพันธ์

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

- ปรับรหัสวิชา
- ปรับรหัสวิชา
- ปรับรหัสวิชา

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

- ปรับรหัสวิชา
- ปรับรหัสวิชา
- ปรับรหัสวิชา
- ปรับรหัสวิชา
- ปรับรหัสวิชา
ย้ายกลุ่มและปรับรหัสวิชา
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วจ.สพ.448
วจ.สพ.431
วจ.สพ.492
วจ.สพ.345

สาระการปรับปรุง

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

วิชาเอกเลือก
การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
การโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสัมพันธ์
การบรรยายสรุปและเทคนิคการประชุม
ประชามติ
สื่อมวลชนสัมพันธ์
การเขียนขัน้ สูงเพื่อการประชาสัมพันธ์

วจ.ปส.311
วจ.ปส.342
วจ.ปส.344
วจ.ปส.346
วจ.ปส.442
วจ.ปส.445
วจ.ปส.446 การผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

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

วจ.สส.334
วจ.สส.335
วจ.สส.433
วจ.สส.336

การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
ประชามติ
การเขียนขัน้ สูงเพื่อการประชาสัมพันธ์
การผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์

สาระการปรับปรุง

- ปรับรหัสวิชา
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
- ปรับรหัสวิชา
ปิดรายวิชา
- ปรับรหัสวิชา
- ปรับรหัสวิชา
- ปรับรหัสวิชา
-ปรับชื่อวิชา
- ปรับรหัสวิชา
- ปรับรหัสวิชา
ย้ายไปเอกบังคับ
ปิดรายวิชา
เปลี่ยนเป็นเอกเลือกการ
สื่อสารบูรณาการ

วจ.ปส.447

การผลิตและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์

3(2-2-6)

วจ.สส.432 การผลิตและจัดรายการโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์

3(2-2-5)

วจ.ปส.251
วจ.ถภ.326
วจ.ปส.492
วจ.ปส.443
วจ.ปส.448

ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์

3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)

วจ.สส.255 ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์
วจ.สส.263 การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
-

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

วจ.สส.241

3(3-0-6)

การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
โครงการพิเศษด้านการประชาสัมพันธ์
สื่อพืน้ บ้านเพื่อการประชาสัมพันธ์
การจัดนิทรรศการ

วิชาเอกการสื่อสารบูรณาการ
วิชาเอกบังคับ
วจ.ฆษ.212 หลักการสื่อสารการตลาด

-

หลักการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

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

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

สาระการปรับปรุง

-

-

วจ.สส.242
วจ.สส.341
วจ.สส.363
วจ.สส.342
วจ.สส.343
วจ.สส.396
วจ.สส.441
วจ.สส.493

การสื่อสารศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน
การสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียง
ศิลปะและกราฟิกเพื่อการสื่อสารบูรณาการ
การวางแผนการสื่อสารบูรณาการ
การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
การวิจัยการสื่อสารบูรณาการ
การสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชน
โครงการพิเศษเพื่อการสื่อสารบูรณาการ

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

-

-

-

วจ.สส.255 ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารบูรณาการ
วจ.สส.243 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์

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

-

-

-

วจ.สส.344 การจัดนิทรรศการ

3(2-2-5)

พร้อมกับปรับรหัสวิชา
- ปรับปรุงชื่อวิชา
- ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่

วิชาเอกเลือก
เปิดรายวิชาใหม่
ย้ายมาจากวิชาบังคับแกน
พร้อมกับ – ปรับรหัสวิชา
- ปรับปรุงชื่อวิชา
- ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
ย้ายมาจากวิชาเอกเลือก
ประชาสัมพันธ์พร้อมกับ
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-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

2(90)

วจ.สส.391 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์

วจ.สส.481 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์

5(450)

วจ.สส.392 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์

หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
เลือกรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย

วจ.สส.345
วจ.ทร.116
วจ.สส.346
วจ.สส.443

การแสดงและการกากับการแสดง
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
การสื่อสารการเมืองท้องถิ่น

วจ.สส.394 สัมมนานิเทศศาสตร์
วจ.สส.498 การเตรียมสหกิจศึกษานิเทศศาสตร์
วจ.สส.499 สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
เลือกรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย

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

– ปรับรหัสวิชา
- ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่

1(45)

- ปรับปรุงชื่อ
- ปรับปรุงรหัส
3(350) - ปรับปรุงชื่อ
- ปรับปรุงรหัส
3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่
1(45)
เปิดรายวิชาใหม่
6 (--)
เปิดรายวิชาใหม่
หน่วยกิต ไม่เปลี่ยนแปลง
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-ประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา
วจ.สส.381 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์

สาระการปรับปรุง

- 133 ผลการสํารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ตอนที่ 1 สรุปผล
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์สารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อพั ฒนาการเรี ย นการสอนทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 นั ก ศึก ษาสาขาวิชานิเ ทศศาสตร์ที่ ใ ช้
หลักสูตรปัจจุบันในปีการศึกษา 2551-2554 กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้บัณฑิตโดยตรง และ กลุ่มที่ 3 นักวิชาการ
ด้านนิเทศศาสตร์
จากผลการสารวจ พบว่า การศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม มีประเด็นที่ควรอภิปรายผลดังต่อไปนี้
ผลจากการสารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.3 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ
38.7โดยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยส่วนใหญ่ได้เกรดเฉลี่ย อยู่ที่ 2.50
– 3.00 คิดเป็นร้อยละ 45.2 รองลงมา เกรดเฉลี่ย อยู่ที่ 2.00 – 2.49 เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
และเกรดเฉลี่ยต่ากว่า 2.00 คิดเป็นร้อยละ 32.3, 19.4 และ 3.2 ตามลาดับ ซึ่งในการประเมินครั้งนี้
โดยส่ ว นใหญ่ ม าจากแขนงวิ ช าวารสารศาสตร์ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 64.5 รองลงมา แขนงวิช าการ
ประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 25.8 และไม่ตอบ คิดเป็นร้อยละ 9.7 เหตุผลสาคัญที่เลือกศึกษาใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ต้องการเพิ่มพูนความรู้คิดเป็นร้อยละ 87.7 มี
ความคิดเห็นว่าควรมีการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์จากเดิมหรือไม่ พบว่า นักศึกษา
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรมีการปรับปรุงหลักสูตรโดยเพิ่มแขนงวิชา คิดเป็นร้อยละ 80.6 และไม่
ควรปรับ ปรุง คิด เป็น ร้อ ยละ 19.4 และหากเปิ ด แขนงวิ ช าเพิ่ ม ขึ้ น ควรเป็ น แขนงวิ ช าใด พบว่ า
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรมีการเพิ่มแขนงวิชาสื่อสารบูรณาการสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ
50.3 และรองลงมาคือแขนงวิชาสื่อ ใหม่คิดเป็นร้อยละ 12.7 นอกจากนี้ นักศึกษาที่เห็นว่าคุณวุฒิ
ศิลปศาสตรบัณฑิตควรปรับเปลี่ยนเป็นนิเทศศาสตรบัณฑิตคิดเป็นร้อยละ 71.5 ไม่ควรเปลี่ยนคิดเป็น
ร้ อ ยละ 28.5 หากหลัก สูต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช านิเ ทศศาสตร์ย ัง มีก ารแยกแขนงวิช า
นัก ศึก ษาสาขาวิช านิเ ทศศาสตร์ม ีค วามเห็น ว่า ควรมีก ารปรับ ปรุง ในส่ว นรายวิช าในหลัก สูต ร
ดังต่อไปนี้ตามลาดับ 1.ควรปรับรายวิชาแกนบังคับ ให้น้อยลงจากเดิม 52 หน่วยกิต (17 รายวิชา)
แล้ว ไปเพิ่มในส่ว นของรายวิชาแขนงบังคับและแขนงเลือก และพิจารณาปรับ ปรุงเนื้อหาในแต่ละ
รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 61.3 รายวิชาแกนบังคับ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ให้ความเห็นว่าแต่

- 134 ละรายวิชาที่จาเป็นจะต้องบรรจุไว้ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ดังต่อไปนี้
ตามลาดับคือ หลักการสื่อสารมวลชน คิดเป็นร้อยละ 38.7 หลักนิเทศศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 35.5
และศิล ปะการใช้ภ าษาเพื่องานนิเ ทศศาสตร์ คิด เป็น ร้อ ยละ 25.80 นักศึก ษาแขนงวิชาวารสาร
ศาสตร์มีความเห็นว่ารายวิชาแขนงบังคับที่ จาเป็นต้องบรรจุไว้ในแขนงวิชาวารสารศาสตร์ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ดังต่อไปนีต้ ามลาดับคือ กราฟิกสาหรับวารสารศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 27.7 การเขียนสร้างสรรค์เชิง
วารสารศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 27.7 และการสื่อข่าวขั้นสูง คิดเป็นร้อยละ 22.8
นักศึกษาแขนงวิชาวารสารศาสตร์มีความเห็นว่ารายวิชาแขนงเลือก ที่จาเป็นต้องบรรจุไว้ใน
แขนงวิชาวารสารศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ดังต่อไปนี้ตามลาดับ
คือ การถ่ายภาพวารสารศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 50.0 การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30.0 และการผลิ ต สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 20.0 นั ก ศึ ก ษาแขนงวิ ช าการ
ประชาสั ม พั น ธ์ มี ค วามเห็ น ว่ า รายวิ ช าแขนงบั ง คั บ ที่ จ าเป็ น ต้ อ งบรรจุ ไ ว้ ใ นแขนงวิ ช าการ
ประชาสั ม พั น ธ์ หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตร์ ดั ง ต่ อ ไปนี้ ต ามล าดั บ คื อ
หลักการประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 57.1 และการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 42.9
นักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ มีความเห็นว่ารายวิชาแขนงเลือก ที่จาเป็นต้องบรรจุไว้ในแขนง
วิ ช าการประชาสั ม พั น ธ์ ดั ง ต่ อ ไปนี้ ต ามล าดั บ คื อ การผลิ ต และจั ด รายการโทรทั ศ น์ เ พื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 56.0 ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 22.0
และการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 22.0
ความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
X S.D. ความหมาย
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
1.

2.

ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ผลิต ให้บัณฑิต ให้มีความรู้ ความชานาญ และมีคุณ ธรรมตามความต้อ งการของ
ท้องถิ่น
1.2 พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องท้ อ งถิ่ น ให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ ทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลงในยุคสังคมข่าวสาร
1.3 บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในท้องถิ่นให้ดขี นึ้
1.4 ดาเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนและพัฒนาสังคมท้องถิ่น
1.5 ส่งเสริม เผยแพร่ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงานของท้องถิ่นและของชาติ
ความเหมาะสมด้านโครงสร้าง 127หน่วยกิต
2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
88 หน่วยกิต

4.19

0.65

มาก

4.23 0.67

มาก

3.90 0.75
3.87 0.67

มาก
มาก

4.19

0.70

มาก

3.84 0.52
3.97 0.66

มาก
มาก
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3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

2.3 แกนบังคับ
42 หน่วยกิต
2.4 แขนง(เอก)บังคับ
27 หน่วยกิต
2.5 แขนง(เอก)เลือก
12 หน่วยกิต
2.6 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชา
ความทันสมัยของเนื้อหารายวิชากับยุคปัจจุบัน
การนําความรู้จากรายวิชาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์
ความเหมาะสมด้านปัจจัยสนับสนุน
6.1 ห้องเรียน
6.2 สื่อการสอน
6.3 เครื่องมือ/อุปกรณ์
6.4 อาจารย์ผู้/ผู้สอน
ความเหมาะสมด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
7.1 ความเหมาะสมของภาษาเนื้อหาในเอกสารที่ใช้ในการสอน
7.2 ความเหมาะสมของรูปแบบการนาเสนอ และภาพประกอบในเอกสารที่ใช่ในการสอน
7.3 ความถูกต้องของเนื้อหาในเอกสารที่ใช้ในการสอน
7.4 ความทันสมัยของเนื้อหาในเอกสารที่ใช้ในการสอน
ความเหมาะสมด้านเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ความเหมาะสมด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รวมเฉลี่ย

หมายเหตุ

เกณฑ์ค่าเฉลี่ย
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.0 – 1.50

_

X

S.D. ความหมาย

3.90
3.90
4.00
3.81
3.71
3.61
3.97

0.75
0.70
0.63
0.75
0.74
0.99
0.75

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.58
3.65
3.52
4.13

0.77
0.92
1.06
0.62

มาก
มาก
มาก
มาก

3.94
3.94
3.94
3.71
4.00
4.29

0.57
0.63
0.68
0.82
0.78
0.64

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.91 0.72

มาก

( X ) ของระดับความพึงพอใจ/ ความรูค้ วามเข้าใจ คือ
หมายถึง
มากที่สุด
หมายถึง
มาก
หมายถึง
ปานกลาง
หมายถึง
น้อย
หมายถึง
น้อยที่สุด

- 136 การวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
นิเ ทศศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นและข้อเสนอแนะว่า ควรเปิดแขนงวิชาอื่นๆ
เพิ่มขึน้ จากเดิมเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักศึกษาในด้านการสื่อสารที่เกิดจากการบูรณาการ มีรายวิชา
เกี่ยวกับการตัดต่อการถ่ายภาพวีดีโอและเน้นในเรื่องการถ่ายภาพหรือสร้างเว็บไซต์ ปรับให้ทันสมัย
กับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคม มีกิจกรรมร่วมด้วยเพื่อพัฒนานักศึกษาด้านการอยู่ร่วมกันใน
สังคม ออกทาข่าวนอกสถานที่เพื่อจะทาให้เกิดความชานาญมากขึ้น มุ่งเน้นความกล้าแสดงออกด้าน
ทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สร้างสัมพันธ์กับ สื่อมวลชน ควรมีงบประมาณสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานแต่ละรายวิชางบประมาณในการศึกษาดูงาน อุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ เช่น กล้องถ่ายภาพ
กล้องวีดีโอ คอมพิวเตอร์หรือห้องตัดต่อบันทึกเสียง มีวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหลายๆ
ด้าน เช่น การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร และ เปิด สอนหรือเพิ่มระยะเวลาการสอนมากกว่านี้ ควรเพิ่ม
รายละเอีย ดเนื้อหาในการเตรียมฝึกประสบการณ์ที่ตรงแขนงวิชาที่เรีย น และมีอาจารย์ที่มีความ
ชานาญสอนวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพิ่มการสอนกราฟฟิกและโปรแกรมที่จาเป็นต้องใช้
จริง มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกชั้นปีตั้งแต่ปี 1 ถึง ปี 4 โดยใช้ระยะเวลาช่วงปิดภาคเรียน ควร
ส่งเสริมกิจกรรมที่มีผลเกี่ยวข้องกับวิชาเรียน มีการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง มีการศึกษาดู
งานมากขึ้นเพื่อจะได้มคี วามรูใ้ นการทางานสถานที่ต่าง ๆ
การวิเคราะห์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ตามความคิดเห็น
ของนั ก ศึ ก ษา จุ ด แข็ ง ของสาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตร์ พ บว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามเห็ น และ
ข้อเสนอแนะว่า คณาจารย์ผู้สอนมีคุณภาพ ให้ความรู้แน่นหนาเต็มที่กับวิชาที่สอน ความเข้มงวด
กวดขันดูแลและเอาใจใส่นักศึกษาเป็นอย่างดี สาขาวิชานิเทศศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่แข็งแกร่งมีคุณค่า
และความหมายเฉพาะตั ว มี ก ารเรี ย นการสอนเป็ น เอกลั ก ษณ์ ท าให้ นั ก ศึ ก ษาไม่เ บื่ อ เวลาอยู่ ใ น
ห้องเรียนการสื่อข่าวที่มกี ารปฏิบัติจริงอาจารย์ในสาขามีความพร้อมในการสอนและนักศึกษามีบุคลิก
ที่เหมาะสมและเป็นตัวของตัวเองมีความคิดที่นอกกรอบแต่ไม่ฉีกแนวจนเกินไป มีทักษะในด้ านต่างๆ
สามารถนาไปใช้ได้เป็นอย่างดี มีการพัฒนาขึน้ เรื่อย ๆสามารถปฏิบัติงานได้เหมือนสาขาอื่น ๆจุดอ่อน
ของสาขาวิ ชานิเ ทศศาสตร์ พ บว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมี ความเห็ นและข้ อเสนอแนะว่า นัก ศึก ษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีความรับผิดชอบน้อย ขาดความกระตือรือร้น นักศึกษาได้แต่ทฤษฏีไ ม่ค่อยได้
ลงมือปฏิบัติจริงการใช้ภาษาในการสื่อสารกั บบุคคลภายนอกเช่น การประชาสัมพันธ์ ความกล้า
แสดงออกในสถานที่สาธารณะขาดความรู้ในเรื่องสารสนเทศต่างๆ เช่น ความรู้เรื่องเว็บไซด์ โอกาสที่
มีผลต่อการพัฒนาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นและข้อเสนอแนะว่า
ควรส่งเสริมงานของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างชื่อเสียงและพัฒนา ผลักดันเข้าร่วมโครงการ
ต่างๆ ที่มีหนังสือเชิญนักศึกษาเข้าร่วม เช่น พิราบสื่อสารสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี เป็นโอกาสอย่างหนึ่ง
อุปสรรคหรือปัจจัยภายนอกที่มผี ลต่อการศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
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ต่างๆจนอาจทาให้ไม่เป็นที่สนใจจะเข้าศึกษาอีกต่อไป ทาให้นักศึกษาสนใจเข้าเรียนนิเทศศาสตร์ลด
น้อยลงการสนับสนุนจากภาครัฐ ด้านเทคโนโลยีเพราะเท่าที่มียังน้อ ยเกินไปซึ่งไม่เพียงพอต่อจานวน
นักศึกษากระแสสังคมโลกาภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่สาขานิเทศศาสตร์ต้องเป็นผู้นาทาง
สังคมจึงจาเป็นที่จะต้องก้าวให้ทัน นักศึกษาควรกระตือรือร้นและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเรียน
รวมทั้งด้านบุคลิกภาพของนักศึกษาควรพัฒนาการวางตัวและการพูดให้มากกว่านี้
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แบบสอบถามสําหรับนักศึกษา
เรื่อง การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
แบบประเมิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คําชี้แจง
1) แบบสอบถามชุดนีส้ ร้างขึน้ เพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ โปรดตอบคาถามให้
ครบทุ ก ข้ อ การน าเสนอข้ อ มู ล จะท าในภาพรวมเพื่อ ประกอบในการพั ฒ นาและปรั บปรุ ง หลั ก สู ต รให้ มี คุ ณ ภาพเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้
2) แบบสอบถามการประเมินหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ แบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2
การประเมินข้อควรปรับปรุงในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ตอนที่ 3
การประเมินความต้องการในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ตอนที่ 4
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ตอนที่ 5
วิเคราะห์หลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ตามความคิดเห็นของนักศึกษา
ตอนที่ 1

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม

คําชี้แจงโปรดทาเครื่องหมาย  และเขียนข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง
1. เพศ

1) ชาย

2) หญิง
2. ระดับชั้นปีที่กาลังศึกษา
 1) ชั้นปีที่ 1  2) ชั้นปีที่ 2
3. แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

 3) ชัน้ ปีที่ 3

 4) ชั้นปีที่ 4

 1) ต่ากว่า 2.00  2) 2.00-2.49 3) 2.50-3.00 4) ตั้งแต่ 3.00 ขึน้ ไป
4. ศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชา .....................................................
5. เหตุผลสาคัญที่เลือกศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์
(ตอบได้ไม่เกิน 5 ข้อโดยใส่หมายเลข 1-5 ตามลาดับก่อนหลัง)
( ) 1. ต้องการเพิ่มพูนความรู้
( ) 2. ต้องการนาความรูไ้ ปใช้ในการทางาน

- 139 ( ) 3. มีความสนใจในหลักสูตร
พิเศษ
( ) 5. สนใจที่จะเรียนในมหาวิทยาลัย
ค่าตอบแทนสูง
( ) 7. ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ (

(

) 4.ต้องการนาความรู้ไปใช้ให้เกิดรายได้

(

) 6. เป็นสาขาวิชาที่ทาให้ได้รับเงิน/

) 8.อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………

ตอนที่ 2 การประเมินข้อควรปรับปรุงในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์
คําชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงช่องว่างตามความเป็นจริง
1. ท่านคิดว่าควรมีการปรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์จากเดิมหรือไม่
( ) 1. ควรปรับปรุง (เปิดแขนงวิชาใหม่)
( ) 2. ไม่ควรปรับปรุง
2. ท่านคิดว่าการหากเปิดแขนงวิชาเพิ่มขึน้ ควรเป็นแขนงวิชาใด
( ) 1. แขนงวิชาสื่อใหม่ ( ) 2. แขนงวิชาสื่อสารบูรณาการ
( ) 1. แขนงวิชามัลติมเี ดีย
( ) 2. แขนงวิชาอื่น(ระบุ)................
3. ถ้าจําเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร ท่านคิดว่าควรปรับปรุงอย่างไรบ้างดังต่อไปนี้
( ) 1. แยกแขนงวิชาให้มากกว่า 2 แขนงวิชาที่มีอยูเ่ ดิม คือแขนงวิชาวารสารศาสตร์ และแขนงวิชาการ
ประชาสัมพันธ์
( ) 2. แยกแขนงวิชาเป็นวารสารศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์เหมือนเดิม แต่ควรปรับเฉพาะ
รายวิชาแกนบังคับ ส่วนรายวิชาแขนงบังคับและแขนงเลือกไม่ตอ้ งปรับ
( ) 3. แยกแขนงวิชาเป็นวารสารศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์เหมือนเดิม แต่ต้องปรับทั้งรายวิชา
แกนบังคับ รายวิชาแขนงบังคับและรายวิชาแขนงเลือกใหม่หมด
( ) 4. ให้มีแขนงวิชาเดียว แต่ควรบรรจุรายวิชาที่ครอบคลุมทุกทักษะด้านนิเทศศาสตร์ให้มากกว่าแค่
วารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์
( ) 5. อื่น ๆ โปรดระบุ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
4. ท่านคิดว่าคุณวุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ควรมีการปรับเปลี่ยนเป็นคุณวุฒินเิ ทศศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรหรือไม่
( ) 1. ควร
( ) 2. ไม่ควร
5. ถ้าหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ยังมีการแยกเป็นแขนงวิชาอยู่ ท่านคิดว่าควรมีการปรับปรุงในส่วนของ
รายวิชาในหลักสูตรอย่างไรบ้าง
( ) 1. ควรปรับรายวิชาแกนบังคับให้น้อยลงจากเดิม 52 หน่วยกิต (17 รายวิชา)แล้วไปเพิ่มในส่วนของ
รายวิชาแขนงบังคับและแขนงเลือกให้มากขึ้น ส่วนเนื้อหาในแต่ละรายวิชาไม่จาเป็น ต้องปรับปรุง
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รายวิชาแขนงบังคับและแขนงเลือกให้มากขึ้น และพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาในแต่ละราย วิชาด้วย
( ) 3. ควรปรับรายวิชาแกนบังคับให้มากขึ้นจากเดิม 52 หน่วยกิต (14 รายวิชา) แล้วไปลดในส่วนของ
รายวิชาแขนงบังคับและแขนงเลือกให้นอ้ ยลงส่วนเนื้อหาในแต่ละรายวิชาไม่จาเป็น ต้องปรับปรุง
( ) 4. ควรปรับรายวิชาแกนบังคับให้มากขึ้นจากเดิม 52 หน่วยกิต (14 รายวิชา) แล้วไปลดในส่วนของ
รายวิชาแขนงบังคับและแขนงเลือกให้น้อยลง และพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาในแต่ละราย วิชาด้วย
( ) 5. ไม่ควรมีการปรับปรุงในส่วนของรายวิชาในหลักสูตรวิชาแต่อย่างใด
คําชี้แจง โปรดใส่หมายเลขเรียงตามลําดับที่ต้องการเลือกมากทีส่ ุดไปหาน้อยทีส่ ุด จาก 1, 2, 3,....10
6. จงจัดลาดับความสาคัญของรายวิชาแกนบังคับใดดังต่อไปนี้ ทีท่ ่านคิดว่ายังจาเป็นที่จะต้องถูกบรรจุไว้ใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม (โปรดใส่หมายเลขเรียงตามลาดับที่ต้องการเลือกมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด จาก 1, 2, 3,....10)
( ) 1. หลักการสื่อสารการตลาด
( ) 2. การถ่ายภาพเบือ้ งต้น
( ) 3. องค์การและการจัดการ
( ) 4. ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
( ) 5. หลักสถิติ
( ) 6. การสื่อข่าวเบือ้ งต้น
( ) 7. หลักนิเทศศาสตร์
( ) 8. หลักการสื่อสารมวลชน
( ) 9. ศิลปะการใช้ภาษาเพือ่ งานนิเทศศาสตร์
( ) 10. การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
( ) 11. กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
( ) 12. ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
( ) 13. การวิจัยนิเทศศาสตร์
( ) 14. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
( ) 15. การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
( ) 16. การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 3
( ) 17. การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์ 3
7. (เฉพาะนักศึกษาแขนงวิชาวารสารศาสตร์ (นักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ให้ขา้ มไป)
ท่านคิดว่ารายวิชาแขนงบังคับใดต่อไปนีท้ ี่จาเป็นต้องบรรจุไว้ในแขนงวิชาวารสารศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(โปรดใส่หมายเลขเรียง
ตามลาดับที่ต้องการเลือกมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด จาก 1, 2, 3,4, 5)
( ) 1. หลักวารสารศาสตร์
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( ) 3. การสื่อข่าวขั้นสูง
( ) 4. การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สาหรับวารสารศาสตร์
( ) 5. การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
( ) 6. การวิจัยวารสารศาสตร์
( ) 7. การเขียนบทความและสารคดี
( ) 8. การบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
8. เฉพาะนักศึกษาแขนงวิชาวารสารศาสตร์ (นักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ให้ขา้ มไป)
ท่านคิดว่ารายวิชาแขนงเลือกใดต่อไปนีท้ ี่จาเป็นต้องบรรจุไว้ในแขนงวิชาวารสารศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(โปรดใส่หมายเลขเรียง
ตามลาดับที่ต้องการเลือกมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด จาก 1, 2, 3,4, 5)
( ) 1. การถ่ายภาพวารสารศาสตร์
( ) 2. เทคโนโลยีทางการพิมพ์
( ) 3. การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
( ) 4. ระบบสารสนเทศเพื่องานวารสารศาสตร์
( ) 5. การแปลข่าวและการเขียนข่าวภาษาอังกฤษ
( ) 6. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( ) 7. การบริหารงานสิ่งพิมพ์
( ) 8. การออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
( ) 9. สิ่งพิมพ์ชุมชน
( ) 10. การสื่อข่าวเศรษฐกิจ
( ) 11. การสื่อข่าวการเมือง
( ) 12. การสื่อข่าวสังคม
( ) 13. การสื่อข่าวต่างประเทศ
( ) 14. โครงการพิเศษด้านวารสารศาสตร์
( ) 15. สัมมนาวารสารศาสตร์
( ) 16. สื่อมวลชนกับสังคม
( ) 17. สังคมวิทยาการสื่อสาร
( ) 18. เทคโนโลยีการสื่อสาร
9. เฉพาะนักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ (นักศึกษาแขนงวิชาวารสารศาสตร์ให้ขา้ มไป)
ท่านคิดว่ารายวิชาแขนงบังคับใดต่อไปนีท้ ี่จาเป็นต้องบรรจุไว้ในแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(โปรดใส่หมายเลขเรียง
ตามลาดับที่ต้องการเลือกมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด จาก 1, 2, 3,4, 5)
( ) 1. หลักการประชาสัมพันธ์

- 142 ( ) 2. การผลิตวัสดุกราฟิกเพื่องานประชาสัมพันธ์
( ) 3. การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
( ) 4. การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
( ) 5. สื่อประชาสัมพันธ์
( ) 6. การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สาหรับงานประชาสัมพันธ์
( ) 7. การวิจัยการประชาสัมพันธ์
( ) 8. การวางแผนการประชาสัมพันธ์
10. เฉพาะนักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ (นักศึกษาแขนงวิชาวารสารศาสตร์ให้ขา้ มไป)
ท่านคิดว่ารายวิชาแขนงเลือกใดต่อไปนีท้ ี่จาเป็นต้องบรรจุไว้ในแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(โปรดใส่หมายเลขเรียง
ตามลาดับที่ต้องการเลือกมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด จาก 1, 2, 3,4, 5)
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์
2. การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
3. การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
4. การบรรยายสรุปและเทคนิคการประชุม
5. การโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสัมพันธ์
6. ประชามติ
7. สื่อมวลชนสัมพันธ์
8. สื่อพื้นบ้านเพื่อการประชาสัมพันธ์
9. การเขียนขัน้ สูงเพื่อการประชาสัมพันธ์
10. การผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์
11. การผลิตและจัดรายการโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
12. การจัดนิทรรศการ
13. โครงการพิเศษด้านการประชาสัมพันธ์
14. สัมมนาการประชาสัมพันธ์

- 143 ตอนที่ 3 การประเมินความต้องการในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์

คําชี้แจง

1) ในแต่ละข้อคาถามเป็นการสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

นิเทศศาสตร์
2) โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
5 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับมาก
3 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับน้อย
1 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด
การประเมินหลักสูตร
ระดับความเห็น

ผลทีไ่ ด้จากการศึกษาคุณลักษณะของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์
5
1.ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความชานาญ และมีคุณธรรมตามความต้องการของท้องถิ่น
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่นให้มคี วามรู้ ความสามารถ ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุค
สังคมข่าวสาร
บริการทางวิชาการแก่สังคม เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในท้องถิ่นให้ดขี นึ้
ดาเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาสังคมท้องถิ่น
ส่งเสริม เผยแพร่ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ
2.ความเหมาะสมด้านโครงสร้าง
127 หน่วยกิต
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
90 หน่วยกิต
แกนบังคับ42 หน่วยกิต
แขนง(เอก)บังคับ
27 หน่วยกิต
แขนง(เอก)เลือก
12 หน่วยกิต
แขนง(เอก)เลือกทั่วไป
9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
3.ความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชา
4.ความทันสมัยของเนื้อหารายวิชากับยุคปัจจุบัน
5.การนาความรูจ้ ากรายวิชาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์
6.ความเหมาะสมด้านปัจจัยสนับสนุน
ห้องเรียน
สื่อการสอน

4

3

2

1

- 144 เครื่องมือ/อุปกรณ์
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน
7.ความเหมาะสมด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
ความเหมาะสมของภาษาเนื้อหาในเอกสารที่ใช้ในการสอน
ความเหมาะสมของรูปแบบการนาเสนอ และภาพประกอบในเอกสารที่ใช้ในการสอน
ความถูกต้องของเนื้อหาในเอกสารที่ใช้ในการสอน
ความทันสมัยของเนื้อหาในเอกสารที่ใช้ในการสอนการสอน
8.ความเหมาะสมด้านเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
9.ความเหมาะสมด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
คําชี้แจง โปรดเขียนข้อความลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน
1. ด้านหลักสูตร
.......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
3. ด้านปัจจัยสนับสนุน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
4. ด้านการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
5. ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
6. ด้านอื่นๆ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

- 145 ตอนที่ 5 วิเคราะห์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ตามความคิดเห็นของท่าน
1. จุดแข็งของสาขาวิชานิเทศศาสตร์
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2. จุดอ่อนของสาขาวิชานิเทศศาสตร์
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
3. โอกาสที่มีผลต่อการพัฒนาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
4. อุปสรรคหรือปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
.......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ผู้ประเมินหลักสูตรขอขอบคุณที่ตอบแบบสอบถามอย่างดียิ่ง

- 146 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปีการศึกษา 2554
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับความคาดหวังหรือต้องการให้บัณฑิตสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
20
35
55

ร้อยละ
36.40
63.60
100.0

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นหญิง จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ
63.60 รองลงมา เป็นชาย จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 36.40 ตามลาดับ
ตารางที่ 2แสดงจานวนและร้อยละสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
30 ปีลงมา
31 – 35 ปี
36 – 40 ปี
41 – 45ปี
46 – 50 ปี
51 – 55 ปี
56 – 60 ปี
มากกว่า 60 ปี ขึน้ ไป
รวม

จํานวน
33
3
8
1
4
6
55

ร้อยละ
60.00
5.50
14.50
1.80
7.30
10.90
100.0

- 147 จากตารางที่ 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 30 ปี ลงมา จานวน 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.00 รองลงมา มีอายุ 36 – 40 ปี จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 และมีอายุ 41
– 45 ปี จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้อยละสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามตาแหน่ง
ตําแหน่ง
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการฝ่ายบุคคล
ผู้อานวยการฝ่าย
หัวหน้ากอง
หัวหน้าหน่วยงาน
หัวหน้างาน / ฝ่าย
อื่น ๆ
รวม

จํานวน
14
1
9
10
21
55

ร้อยละ
25.5
1.80
16.40
18.20
38.20
100.0

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีตาแหน่งอื่นๆ จานวน 21 คน คิดเป็นร้อย
ละ 38.20 รองลงมา มีตาแหน่งเป็นผู้จัดการ จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 และมี
ตาแหน่งเป็นหัวหน้ากอง จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 แสดงจานวนและร้อยละสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามประเภท
ของหน่วยงานที่สังกัด
ประเภทของหน่วยงานทีส่ ังกัด
ราชการ
รัฐวิสาหกิจ
องค์กรอิสระ /ชมรม/สมาคม ฯลฯ
องค์กรธุรกิจเอกชน
อื่น ๆ
รวม

จํานวน
16
4
9
19
7
55

ร้อยละ
29.10
7.30
16.40
34.50
12.70
100.0

จากตารางที่ 4
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นหน่วยงานขององค์กรธุรกิจเอกชน
จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 รองลงมา เป็นหน่วยงานราชการ จานวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.10 และเป็นรัฐวิสาหกิจ จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.30 ตามลาดับ

- 148 ตารางที่ 5 แสดงจานวนและร้อยละสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามประสบการณ์
การทางาน
ประสบการณ์การทํางาน
5 ปีลง
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 – 20 ปี
21 – 25 ปี
26 – 30 ปี
มากกว่า 30 ปีข้นึ ไป
รวม

จํานวน
33
2
9
5
2
4
55

ร้อยละ
60.00
3.60
16.40
9.10
3.60
7.30
100.0

จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทางาน 5 ปี ลงมาจานวน33
คนคิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมามีประสบการณ์การทางาน 11 – 15 ปี จานวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ
16.40 และมีประสบการณ์การทางาน 21–25 ปีจานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.60 ตามลาดับ
ตารางที่ 6 แสดงจานวนและร้อยละสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(สามัญ/ ปวช./ ฯลฯ)
ระดับอนุปริญญา / ปวส.
ระดับปริญญาตรี
สูงกว่าระดับปริญญาตรีแต่ไม่ถงึ ปริญญาโท
ระดับปริญญาโท
สูงกว่าระดับปริญญาโทแต่ไม่ถงึ ปริญญาเอก
ระดับปริญญาเอก
รวม

จํานวน
2
41
2
10
55

ร้อยละ
3.60
74.50
3.60
18.20
100.0

จากตารางที่ 6 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 41 คน
คิดเป็นร้อยละ 74.50 รองลงมา ระดับปริญญาโท จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 18.20 และ
ระดับอนุปริญญา / ปวส. จานวน 2 คน และสูงกว่าระดับปริญญาตรีแต่ไม่ถึงปริญญาโทจานวน 2
คน คิดเป็นร้อยละ 3.60 ตามลาดับ

- 149 ตารางที่ 7 แสดงจานวนและร้อยละของการให้ความสาคัญต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ของหน่วยงาน
การให้ความสําคัญคุณลักษณะของบัณฑิต
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต
ด้านความรูข้ องบัณฑิต
ด้านทักษะทางปัญญาของบัณฑิต
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ของบัณฑิต
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของบัณฑิต
รวม

จํานวน
16
4
10
19

ร้อยละ
29.10
7.30
18.20
34.50

6

10.90

55

100.0

จากตารางที่ 7 พบว่าหน่วยงานของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อคุ ณลักษณะของ
บัณฑิตสาขาวิชานิเ ทศศาสตร์ในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของ
บัณฑิต จานวน 19 คนคิดเป็นร้อยละ 34.50 รองลงมาด้านคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิตจานวน 16
คนคิดเป็นร้อยละ 29.10 และด้านความรู้ของบัณฑิตจานวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 7.30 ตามลาดับ
ตอนที่ 2ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตสาขา
วิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในภาพรวม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

ระดับความพึงพอใจ
S.D.


4.09
3.87
3.93
3.93

.47
.42
.39
.36

การแปล
ความหมาย

มาก
มาก
มาก
มาก

3.96

.44
มาก

3.96

.36

มาก

- 150 จากตารางที่ 8 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อบัณฑิตสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (  = 3.96) โดยข้อที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม (  = 4.09)รองลงมา
คือ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (  = 3.96)
และข้อที่มคี ่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านความรู้ (  = 3.87)
ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตสาขา
วิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจาแนกตามด้านคุณธรรม จริยธรรม

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
มีความตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละ
และซื่อสัตย์สุจริต
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
มีวินัย ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม
และสังคม
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ ามที่ดี
สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลาดับความสาคัญ
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อนื่ รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ
โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผูอ้ ื่น ค่านิยม
พืน้ ฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
เช่น มีวินยั มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็น
แบบอย่างทีด่ ี เข้าใจผู้อนื่ และเข้าใจโลก
รวม

ระดับความพึงพอใจ
S.D.

4.13
.61

การแปล
ความหมาย
มาก

4.05
4.16

.59
.60

มาก
มาก

4.22
4.13
4.15

.53
.69
.52

มาก
มาก
มาก

3.96

.72

มาก

3.96

.72

มาก

4.02

.56

มาก

4.09

.47

มาก

- 151 จากตารางที่ 9 พบว่า พบว่ า ผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความพึ งพอใจต่อบัณฑิ ต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในภาพรวมและรายข้อทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก (  = 4.09) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 4. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม (  = 4.22)รองลงมา คือ ข้อ 3. มีวินัย ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ส่วนรวม และสังคม (  = 4.16) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ข้อ 7. เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และ ข้อ 8. สามารถ
จัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น
ค่านิยมพื้นฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ (  = 3.96)
ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสาขา
วิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจาแนกตามด้านความรู้
ด้านความรู้
มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียนมาอย่างกว้างขวางและเป็น
ระบบ รวมทัง้ รูห้ ลักและทฤษฎีท่สี ัมพันธ์กัน
ตระหนักในองค์ความรู้และทฤษฎีในสาขาวิชาอืน่ ๆ ที่
เกี่ยวข้องและสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับ
ความรู้ในศาสตร์อนื่ ๆที่เกี่ยวข้องได้
มีความคุน้ เคยกับพัฒนาการล่าสุด ระดับแนวหน้าของ
ความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาที่ศึกษามา
ตระหนักถึงงานวิจยั ในปัจจุบนั ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้
รวม

ระดับความพึงพอใจ
S.D.

3.82
.61

การแปล
ความหมาย
มาก

3.96

.54

มาก

3.84

.46

มาก

3.87

.55

มาก

3.87

0.42

มาก

จากตารางที่ 10 พบว่า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในภาพรวมและรายข้อทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก (  = 3.87) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 2. ตระหนักในองค์ความรู้และทฤษฎีใน
สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่
เกี่ยวข้องได้ (  = 3.96)รองลงมา คือ ข้อ 4. ตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ (  = 3.87) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ข้อ 1. มีองค์ความรู้ใน
สาขาวิชาที่เรียนมาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ รวมทั้งรู้หลักและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน (  = 3.82)

- 152 ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตสาขา
วิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจาแนกตามด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะทางปัญญา

ใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
สามารถสืบค้นรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็น
ปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และสามารถ
ประเมินข้อมูล แนวคิด และหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลาย
ใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้ในการแก้ไขปัญหาและงานอื่นๆ ด้วยตนเอง
สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้
ทางภาค ทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบตั ิ และ
ผลกระทบจากการตัดสินใจ
สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนือ้ หาสาระ
ทางวิชาการและวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
สามารถใช้วกี ารปฏิบัติงานประจาและหาแนวทางใหม่ในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
รวม

ระดับความพึงพอใจ
S.D.


การแปล
ความหมาย

3.84
4.00

.60
.54

มาก
มาก

3.95

.65

มาก

3.87

.58

มาก

4.00
3.91

.67
.52

มาก
มาก

3.96

.58

มาก

3.95

.52

มาก

3.93

.39

มาก

จากตารางที่ 11 พบว่า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในภาพรวมและรายข้อทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก (  = 3.93) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 2. สามารถสืบค้นรวบรวมศึกษาวิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และข้อ 5. ใช้ข้อมูลที่ได้ในการ
แก้ไขปัญหาและงานอื่นๆ ด้วยตนเอง (  = 4.00)รองลงมา คือ ข้อ 7. สามารถใช้ทักษะและความ
เข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพได้เป็นอย่างดี (  = 3.96) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ข้อ 1. ใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ (  = 3.84)

- 153 ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสาขา
วิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจาแนกตามด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
มีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ีสามารถสือ่ สารกับกลุ่มคนหลากหลาย
ทั้งภาษาไทยและภาษาอืน่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชีน้ าสังคมในประเด็นที่
เหมาะสม
เป็นผู้รเิ ริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวม
สามารถแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทัง้ ของตนเองและของ
กลุ่ม
มีส่วนช่วยและเอือ้ ต่อการแก้ไขปัญหาในกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์ไม่วา่ จะในฐานะผูน้ าหรือในฐานะสมาชิกของกลุม่
สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูน้ าในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน
หรือ ไม่แน่นอน
มีความสามารถในการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา
มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบน
พืน้ ฐานของตนเองและของกลุม่
มีความรับผิดชอบในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาทั้งตนเองและ
วิชาชีพอย่างต่อเนือ่ ง
รวม

ระดับความพึงพอใจ
S.D.

4.05
.59

การแปล
ความหมาย
มาก

3.91

.48

มาก

3.87

.58

มาก

3.96

.47

มาก

4.02

.49

มาก

4.00

.61

มาก

3.76
3.91

.64
.52

มาก
มาก

3.84

.57

มาก

3.93

.36

มาก

จากตารางที่ 12 พบว่า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในภาพรวมและรายข้อทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก (  = 3.93) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารกับ
กลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ(  = 4.05)รองลงมา คือ ข้อ
5. มีส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ไม่ว่าจะในฐานะผู้นาหรือในฐานะ
สมาชิกของกลุ่ม (  = 4.02) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ข้อ 7. มีความสามารถในการใช้นวัตกรรม
ใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา (  = 3.76)

- 154 ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสาขา
วิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจาแนกตามด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถศึกษา วิเคราะห์ และทาความเข้าใจในประเด็น
ปัญหา ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ
ทางานที่เกีย่ วกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีการ
สื่อสารอย่างเหมาะสม
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งโดยการพูดและ
การเขียน
สามารถเลือกใช้รูปแบบของสือ่ ในการนาเสนออย่าง
เหมาะสมสาหรับกลุม่ บุคคลทีแ่ ตกต่างกันได้
สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการศึกษา ค้นคว้าและเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประมวลผล แปลความหมายและนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ
อย่างสม่าเสมอ
รวม

ระดับความพึงพอใจ
การแปล
ความหมาย
S.D.

3.91
.59
มาก
4.07

.50

มาก

3.98

.65

มาก

4.00

.64

มาก

3.80

.59

มาก

3.98

.59

มาก

3.96

.44

มาก

จากตารางที่ 13 พบว่า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในภาพรวมและรายข้อทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก (  = 3.96) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 2. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มี
อยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเหมาะสม
(  = 4.07)รองลงมา คือ ข้อ 4. สามารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อในการนาเสนออย่างเหมาะสม
สาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ (  = 4.00) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ข้อ 5. สามารถเลือก
และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษา ค้นคว้า และเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ (  = 3.80)
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ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับความคาดหวังหรือต้องการให้บัณฑิตสาขาวิชานิเ ทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีศัก ยภาพทางด้านองค์ค วามรู้ต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้นและมีความรับ ผิดชอบต่องานที่ไ ด้รับ
มอบหมายและนาความรู้ที่ไ ด้รับ จากสถานศึก ษานามาประยุ ก ต์ใ ช้ใ ห้ ตรงกั บ สายงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
2. คาดหวั งให้บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีลัก ษณะต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่จะนาองค์ความรู้ที่ได้มาบริหารพัฒนาองค์กรให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป ดังนี้
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2 มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ
2.3 มีทักษะทางปัญญา
2.4 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.5 มีทักษะในการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มีภ าวะการเป็ น ผู้น าเสี ย สละและคานึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ส่ ว นรวมขององค์ ก รเป็ น ส าคั ญ
พร้อมนาความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์และพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร
4. มีคุณภาพต่อการประกอบอาชีพ
5. ควรมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง ขยัน อดทน และสามารถเรียนรูง้ านได้ไว
6. มีลักษณะดังนี้
6.1 มีทักษะแลความรู้ทางสายงานด้านนิเทศศาสตร์มากกว่า 75%
6.2 ให้นักศึกษานิเทศศาสตร์มีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกมากกว่านี้ (สาคัญมาก)
6.3 ให้นัก ศึก ษานิเทศศาสตร์หากิจกรรมท าระหว่างเรีย นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมคณะ
ส่งผลงานเข้าประกวดตามงานต่างๆ ฝึกและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตในด้านต่างๆ เพื่อเป็นทักษะ
ในการทางานต่อไป
6.4 ปรั บ เปลี่ ย นทัศ นะคติใ ห้เ ห็นถึง ความสาคัญ ขงการท ากิจกรรมและการสร้า ง
สัมพันธภาพร่วมกับผูอ้ ื่น การเข้ากลุ่ม เข้าสังคมอย่างเป็นมิตร
6.5 หมั่นหาความรู้ใหม่ ๆ ความรู้รอบตัว และทาตัวเองให้พร้อมสาหรับการทางานอยู่
ตลอดเวลาเพราะโอกาสมักจะเป็นของคนที่พร้อมเสมอ
7. มีความเป็นผู้นาที่ดี เป็นแบบอย่างแก่ผอู้ ยู่ตาแหน่งต่ากว่า และกล้าตัดสินใจในภาวะคับขัน
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9. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ มีทักษะในระดับมาตรฐาน
10. มี ค วามรู้ ค วามสามารถทั ก ษะ ประสบการณ์ ที่ ดี แ ละมี จ ริ ย ธรรมจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน
11. มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม
12. ควรมีกิจกรรมที่ลงท้องถิ่นที่สามารถนามาพัฒนาสังคม และควรจะเน้นเรื่องทฤษฎีให้แก่
นักศึกษาให้มคี วามรูท้ ี่จะนาไปพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างดีที่สุด
13. เป็นบัณฑิตที่มีความรูค้ วามสามารถที่ดมี ีคุณภาพ
14. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัยในตนเอง
15. ได้นาความรู้ ความสามารถมาประยุกต์ใช้ได้ดที ี่สุด
16. มีความขยันและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ทาอยู่ ตรงต่อเวลา
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย (  ) ใช้เกณฑ์ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
4.51 – 5.00
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50
มีความพึงพอใจในระดับมาก
2.51 – 3.50
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50
มีความพึงพอใจในระดับน้อย
1.00 – 1.50
มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

- 157 แบบสํารวจเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

*****************************************************************
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม(ผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้ใช้บณ
ั ฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์)
โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่างหรือทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง ( ) ที่ท่านต้องการ
1. เพศ
(
) ชาย
(
)หญิง
2. อายุ
(
) 30 ปีลงมา
(
) 31 – 35 ปี
(
) 36 – 40 ปี
(
) 41 – 45ปี
(
) 46 – 50 ปี
(
) 51 – 55 ปี
(
) 56 – 60 ปี
(
) มากกว่า 60 ปีขนึ้ ไป
3. ตําแหน่ง
(
) ผูจ้ ัดการ
(
) ผู้อานวยการฝ่ายบุคคล
(
) ผู้อานวยการฝ่าย................................................ (
) หัวหน้ากอง
(
) หัวหน้าหน่วยงาน
(
) หัวหน้างาน / ฝ่าย
(
) อื่น ๆ .......................................................................
4. ประเภทของหน่วยงานทีส่ งั กัด
(
) ราชการ
(
) รัฐวิสาหกิจ
(
) องค์กรอิสระ /ชมรม/สมาคม ฯลฯ
(
) องค์กรธุรกิจเอกชน
(
) อื่น ๆ ......................................................................
5. ประสบการณ์การทํางาน
(
) 5 ปีลงมา
(
)6 – 10 ปี
(
) 11 – 15 ปี
(
) 16 – 20 ปี
(
) 21 – 25 ปี
(
) 26 – 30 ปี
(
) มากกว่า 30 ปีขนึ้ ไป
6. ระดับการศึกษา
(
) ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
(
) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(สามัญ/ ปวช./ ฯลฯ)
(
) ระดับอนุปริญญา / ปวส.
(
) ระดับปริญญาตรี
(
) สูงกว่าระดับปริญญาตรีแต่ไม่ถึงปริญญาโท
(
) ระดับปริญญาโท
(
) สูงกว่าระดับปริญญาโทแต่ไม่ถึงปริญญาเอก
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) ระดับปริญญาเอก
7. โดยสรุปแล้วท่านหรือหน่วยงานของท่านให้ความสําคัญหรือพึงพอใจต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ในด้านใดมากทีส่ ุด (เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อเท่านัน้ )
(
) ด้านคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต
(
) ด้านความรู้ของบัณฑิต
(
) ด้านทักษะทางปัญญาของบัณฑิต
(
) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของบัณฑิต
(
) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบัณฑิต
(โปรดกรอกข้อมูลในหน้าต่อไป)

ตอนที่ 2 คุณลักษณะ(ครอบคลุม 5 ด้าน)ของบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่ผู้ใช้บัณฑิตหรือหน่วยงาน
พึงพอใจโปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าเป็นระดับคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ที่ท่านพึงพอใจ
ข้อ
คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่ผใู้ ช้บณ
ั ฑิตพึงพอใจ
ที่
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.1 มีความตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.3 มีวนิ ัย ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม และสังคม
1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.5 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
1.6 สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ
1.7 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.8 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจ
ทางค่านิยม ความรูส้ ึกของผู้อื่น ค่านิยมพื้นฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.9 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม เช่น มีวนิ ัย มีความ
รับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลก
2. ด้านความรู้
2.1 มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียนมาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ รวมทั้งรู้
หลักและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน
2.2 ตระหนักในองค์ความรู้และทฤษฎีในสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสามารถ
บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้

มาก
ที่สดุ

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สดุ

- 159 ข้อ
มาก
คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่ผใู้ ช้บณ
ั ฑิตพึงพอใจ
ที่
ที่สดุ
2.3 มีความคุ้นเคยกับพัฒนาการล่าสุด ระดับแนวหน้าของความรู้เฉพาะด้านใน
สาขาวิชาที่ศกึ ษามา
2.4 ตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอด
องค์ความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ใช้ความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็นระบบ
3.2 สามารถสืบค้นรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3.4 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และสามารถประเมินข้อมูล แนวคิด
และหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.5 ใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอื่น ๆ ด้วยตนเอง
3.6 สามารถศึกษาปัญหาที่คอ่ นข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทางภาค ทฤษฎี ประสบการณ์ทาง
ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.7 สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและ
วิชาชีพได้เป็นอย่างดี
3.8 สามารถใช้วีการปฏิบัตงิ านประจาและหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดสี ามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 สามารถใช้ความรูใ้ นศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.3 เป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
4.4 สามารถแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทัง้ ของตนเองและของกลุ่ม
4.5 มีส่วนช่วยและเอือ้ ต่อการแก้ไขปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ไม่วา่ จะใน
ฐานะผู้นาหรือในฐานะสมาชิกของกลุม่
4.6 สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนหรือ ไม่แน่นอน
4.7 มีความสามารถในการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา
4.8 มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพืน้ ฐานของ
ตนเองและของกลุ่ม
4.9 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาทัง้ ตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สดุ

- 160 ข้อ
คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่ผใู้ ช้บณ
ั ฑิตพึงพอใจ
ที่
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 สามารถศึกษา วิเคราะห์ และทาความเข้าใจในประเด็นปัญหา ต่างๆ ได้เป็น
อย่างดี
5.2 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยูใ่ นปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับ
การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.3 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งโดยการพูดและการเขียน
5.4 สามารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อในการนาเสนออย่างเหมาะสมสาหรับกลุ่ม
บุคคลที่แตกต่างกันได้
5.5 สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิตหิ รือคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษา ค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
5.6 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ความหมาย และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ

มาก
ที่สดุ

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
1.ท่านคาดหวังหรือต้องการให้บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม มีลักษณะอย่างไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

น้อย
ที่สดุ

- 161 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เรื่องการสํารวจสถานภาพของบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปี 2554
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องการสารวจสถานภาพของบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ประจาปี 2554 ในครั้งนี้ ปรากฏผล ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ประจําปี 2553
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
1. ชาย

จํานวน
16

ร้อยละ
29.10

2. หญิง

39

70.90

55

100.0

รวม

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นหญิง จานวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 70.90 รองลงมา เป็นชาย จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 29.10 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามปีที่จบการศึกษา
ปีที่จบการศึกษา
ก่อนปี พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
รวม

จํานวน
11
4
3
2
9
26
55

ร้อยละ
20.00
7.30
5.50
3.60
16.40
47.30
100.0

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาใน ปี พ.ศ. 2554 จานวน
26 คน คิดเป็นร้อยละ 47.30 รองลงมา ก่อนปี พ.ศ. 2550 จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ
20.00 และปี พ.ศ. 2552 จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.60 ตามลาดับ

- 162 ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามการมีงานประจาทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระก่อนที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
การมีงานประจําทํา
1. มีงานประจาทาหรือประกอบอาชีพอิสระก่อนที่จะเข้าศึกษาในระดับ

จํานวน
23

ร้อยละ
41.80

12
9
2
32

21.80
16.40
3.60
58.20

55

100.0

ปริญญาตรี โดย
1.1 ยังมีงานประจาอยู่ที่เดิม
1.2 ได้เปลี่ยนงานประจาหรือเปลี่ยนการประกอบอาชีพอิสระ
1.3 ตกงาน
1.4 อื่น ๆ
2. ไม่มงี านประจาทาหรือประกอบอาชีพอิสระก่อนที่จะเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี
รวม

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่มีงานประจาทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ก่อนที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีจานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 58.20 รองลงมา มีงาน
ประจาทาหรือประกอบอาชีพอิสระก่อนที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.80 โดยในจานวนนี้ ส่วนใหญ่ยังมีงานประจาอยู่ที่เดิม จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ
21.80 รองลงมา ได้เปลี่ยนงานประจาหรือเปลี่ยนการประกอบอาชีพอิสระ จานวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.40 และ ตกงาน จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.60 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามการไม่มีงานประจาทา
หรือไม่ได้ประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตก่อนที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
การไม่มีงานประจําทําหรือไม่ได้ประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตก่อนที่จะ
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
1. บัณฑิตที่ไม่มงี านประจําทําก่อนที่จะเข้าศึกษาในระดับ

จํานวน

ร้อยละ

25

45.50

21
15
7
1
7

38.20
27.30
12.70
1.90
12.70

ปริญญาตรีได้งานประจําทําหรือประกอบอาชีพอิสระ โดย
1.1 ได้งานประจําทําภายใน 1 ปี นับจากวันทีส่ ําเร็จการศึกษาโดย
1.1.1 ได้งานตรงกับสาขาที่จบมา โดย
1.1.1.1 ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์
1.1.1.2 ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นสูงกว่าเกณฑ์
1.1.1.3 ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นต่ากว่าเกณฑ์

- 163 1.1.2 ได้งานไม่ตรงกับสาขาทีจ่ บมา
1.2 ไม่ได้งานประจาทาภายใน 1 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษา
2. บัณฑิตยังไม่มีงานประจาทาหรือยังไม่ได้ประกอบอาชีพอิสระใดๆ จนถึง
ปัจจุบัน
3. บัณฑิตที่มีงานประจาทาก่อนที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีได้งานประจา
ทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
รวม

6
4
7

10.90
7.30
12.70

23

41.80
55

100.0

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่มีงานประจาทาก่อนที่จะเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีส่วนใหญ่ ได้งานประจาทาหรือประกอบอาชีพอิสระ จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ
45.50 โดยในจานวนนี้ได้งานประจาทาภายใน 1 ปี จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 38.20 และไม่ได้
งานประจาทาภายใน 1 ปี จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.30 และส่วนใหญ่ได้งานตรงกับสาขาที่
จบมา จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30 ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์
จานวน 7 คน และต่ากว่าเกณฑ์ จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12.70 นอกจากนั้นรองลงมา
เป็นบัณฑิตที่มีงานประจาทาก่อนที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีได้งานประจาทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระ จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 41.80 และเป็นบัณฑิตที่ยังไม่มีงานประจาทาหรือยัง
ไม่ได้ประกอบอาชีพอิสระใดๆ จนถึงปัจจุบัน จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12.70 ตามลาดับ
ตารางที่ 5 แสดงจานวนและร้อยละของสถานภาพการทางานของบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจาปี 2554 ในปัจจุบัน
สถานภาพการทํางานของบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ว่างงานหรือรองานอยู่
กาลังทางานประจาอยู่
กาลังประกอบอาชีพอิสระอยู่
อื่นๆ
รวม

จํานวน
9
37
9
55

ร้อยละ
16.40
67.30
16.40
100.0

จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ กาลังทางานประจาอยู่ จานวน 37
คน คิดเป็นร้อยละ 67.30 รองลงมา ว่างงานหรือรองานอยู่ จานวน 9 คน และกาลังประกอบ
อาชีพอิสระอยู่ จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 16.40 ตามลาดับ

- 164 ตารางที่ 6 แสดงจานวนและร้อยละของสถานภาพการทางานของบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจาปี 2554 ในปัจจุบัน
สถานภาพการทํางานของบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในปัจจุบัน
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหรือสูงกว่าปริญญาตรีขนึ้ ไป
อุปสมบท
เกณฑ์ทหาร
อื่นๆ ได้แก่ ทางานอยู่และยังไม่มีงานทา
รวม

จํานวน
7
1
2
45
55

ร้อยละ
12.70
1.80
3.60
81.80
100.0

จากตารางที่ 6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในขณะนี้กาลังอยู่ระหว่างทางานอยู่และ
ยังไม่มีงานทาจานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 81.80 รองลงมากาลังศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหรือ
สูงกว่าปริญญาตรีข้ึนไปจานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12.70 และอุปสมบท จานวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.80 ตามลาดับ
ตารางที่ 7 แสดงจานวนและร้อยละของการมีงานประจาทาของผู้ที่กาลังศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา/สูงกว่าปริญญาตรีก่อนที่จะเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
การมีงานประจําทําของผูท้ ี่กาํ ลังศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา/
สูงกว่าปริญญาตรีก่อนที่จะเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
มีงานประจาทาก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อ
ไม่มงี านประจาทาก่อนเข้าศึกษาต่อ
ไม่ได้ศึกษาต่อ
รวม

จํานวน

ร้อยละ

8
1
46
55

14.50
1.80
83.60
100.0

จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่ได้ศึกษาต่อจานวน 46 คนคิดเป็น
ร้อยละ 83.60 รองลงมา มีงานประจาทาก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อจานวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 14.50
และไม่มงี านประจาทาก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 ตามลาดับ
ตารางที่ 8 แสดงจานวนและร้อยละของบัณฑิตที่เคยได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ระดับชาติหรือนานาชาติจากผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธ์ หลังสาเร็จการศึกษา
บัณฑิตที่เคยได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติหรือ
นานาชาติจากผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธ์ หลังสาเร็จการศึกษา
เคย
ไม่เคย
รวม

จานวน

ร้อยละ

2
53
55

3.60
96.40
100.0

- 165 จากตารางที่ 8 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่เ คยได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติจากผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธ์หลังสาเร็จการศึกษา จานวน 53
คน คิดเป็นร้อยละ 96.40 รองลงมา เคยได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติหรือ
นานาชาติจากผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธ์ หลังสาเร็จการศึก ษา จานวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ
3.60 ตามลาดับ
ตารางที่ 9 แสดงจานวนและร้อยละของบัณฑิตที่เคยได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ในด้านศิลปะและวัฒนธรรม หลังสาเร็จการศึกษา
บัณฑิตที่เคยได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ในด้านศิลปะและวัฒนธรรมหลังสําเร็จการศึกษา
1. เคย เป็นรางวัลในระดับ
1.1 ระดับชุมชน/หมูบ่ ้าน/ตาบล/อาเภอ/จังหวัด/ภาค
1.2 ระดับชาติ
1.3 ระดับนานาชาติ
2. ไม่เคย
รวม

จํานวน

ร้อยละ

2

3.60

1
1
53

1.80
1.80
96.40

55

100.0

จากตารางที่ 9 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่เคยได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องในด้านศิลปะและวั ฒนธรรม หลังสาเร็จการศึก ษาจานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 96.40
รองลงมาเคยได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านศิลปะและวัฒนธรรมหลังสาเร็จการศึกษา
จานวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 3.60 โดยในจานวนนี้เคยได้รับรางวัลในระดับชาติ จานวน 1 คน และใน
ระดับนานาชาติ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 ตามลาดับ

- 166 แบบสํารวจสถานภาพของบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ประจําปี 2554
*****************************************
สําหรับบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่างหรือทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ท่านต้องการ
1. เพศ
 1.1 ชาย
 1.2 หญิง
2. ท่านเป็นบัณฑิตที่แจ้งจบการศึกษาในปีพุทธศักราชใด
2.1 ก่อนปี พ.ศ. 25502.2 พ.ศ. 2550 2.3  พ.ศ. 2551
2.4  พ.ศ. 2552
2.5  พ.ศ. 2553 2.6  พ.ศ. 2554
3. ท่านมีงานประจําทําหรือประกอบอาชีพอิสระก่อนที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือไม่
มี
 ไม่มี (ให้ข้ามไปทาข้อ 5)
4. (เฉพาะผู้ที่มีงานประจําทําหรือประกอบอาชีพอิสระก่อนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี) หลังจากจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ท่าน...............................................
 4.1 ยังทางานประจาอยู่ที่เดิม
 4.2 ได้เปลี่ยนงานประจาหรือเปลี่ยนการประกอบอาชีพอิสระ
 4.3 ตกงาน
 4.4 อื่น ๆ
5. (เฉพาะผูท้ ี่ไม่มงี านประจําทําหรือไม่ได้ประกอบอาชีพอิสระก่อนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี)หลังจาก
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ท่าน……………………..
 5.1 ได้งานประจาทาหรือประกอบอาชีพอิสระ(ถ้าตอบข้อ 5.1 ให้ตอบข้อ 6 และข้อ 7 ด้วย)
 5.2 ยังไม่มงี านประจาทาหรือยังไม่ได้ประกอบอาชีพอิสระใดๆ จนถึงปัจจุบัน (ข้ามข้อ 6 และ ข้อ 7 ไปทาต่อใน
ข้อ 8)
6. (เฉพาะผู้ทเี่ ลือกตอบข้อ 5.1) ท่านได้งานประจําทําภายใน 1 ปีนับจากวันทีส่ ําเร็จการศึกษาหรือไม่
6.1 ได้ โดยเป็นงานที่
 6.1.1 ตรงกับสาขาที่จบมา
 6.1.2. ไม่ตรงกับสาขาที่จบมา
 6.2 ไม่ได้
7. (เฉพาะผูท้ ี่ผู้ทเี่ ลือกตอบข้อ 5.1) หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้วท่านได้งานประจําทําโดย......................
 7.1 ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์
 7.2 ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นสูงกว่าเกณฑ์
 7.3 ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นต่ากว่าเกณฑ์
8. สรุปแล้วสถานภาพการทํางานของท่าน ณ ปัจจุบันคือ
 8.1 ว่างงานหรือรองงานงานอยู่
 8.2 กาลังทางานประจาอยู่
 8.3 กาลังประกอบอาชีอสิ ระอยู่

- 167  8.4 อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................................................................................................................
9. ขณะนีท้ ่านกําลังอยู่ในระหว่าง
 9.1 ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหรือสูงกว่าปริญญาตรีข้นึ ไป (ถ้าตอบข้อ 9.1 ให้ตอบข้อ 10 ด้วย)
 9.2 อุปสมบท
 9.3 เกณฑ์ทหาร
 9.4 อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................................................................................................................
10. (สําหรับผูท้ ี่กําลังศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา/สูงกว่าปริญญาตรี) ก่อนทีท่ ่านจะเข้าศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ท่านมีงานประจําทําอยู่ก่อนแล้วหรือไม่
 10.1 มีงานประจาทาก่อนเข้าศึกษาต่อ
 10.2 ไม่มงี านประจาทาก่อนเข้าศึกษาต่อ
11. หลังสําเร็จการศึกษาแล้ว ท่านเคยได้รับรางวัลประกาศประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติหรือ
นานาชาติจากผลงานวิจัยและ / หรือวิทยานิพนธ์หรือไม่
 11.1 เคย (โปรดระบุชื่อรางวัล / กิจกรรมประจาปีใด และวัน เดือน ปี สถานที่ที่ได้รับรางวัล)

............................................................................................................................................
 11.2 ไม่เคย
12. หลังสําเร็จการศึกษาแล้ว ท่านเคยได้รับรางวัลประกาศประกาศเกียรติคณ
ุ ยกย่องในด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมหรือไม่
 12.1 เคย (โปรดระบุชื่อรางวัล / กิจกรรมประจาปีใด และวัน เดือน ปี สถานที่ที่ได้รับรางวัล)
..............................................................................................................................................................................
เป็นรางวัลระดับใด
 1. ระดับชุมชน / หมูบ่ ้าน / ตาบล / อาเภอ / จังหวัด / ภาค
 2. ระดับชาติ
 3. ระดับนานาชาติ
 12.2 ไม่เคย.....................................................................................................................................
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้าพเจ้า
 1. นาย
 2. นาง
 3. นางสาว
ชื่อ ................................................................................ นามสกุล
........................................................................................
ที่อยูป่ ัจจุบัน
..............................................................................................................................................................................
............................... โทร. (บ้าน) ................................................. มือถือ.............................................
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พิมพ์สําเนา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2549
เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยสอดคล้องกับความมุง่ หมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 รวมทั้งมีมาตรฐานและคุณภาพ
สอดคล้องกั บหลัก เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัย อานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราว
ประชุมครั้งที่ 19 (3/2549) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า "ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ว่ า ด้ ว ยการจั ด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549"
ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ ห้ใช้บังคับสาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2549เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง และประกาศอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับ
นีใ้ ห้ใช้ข้อบังคับนีแ้ ทน
ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ มีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
การตี ค วาม การวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หา อธิ ก ารบดี จ ะขอความเห็ น ชอบ จากสภาวิ ช าการเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาก็ได้
ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“คณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตัง้ ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“คณะกรรมการประจาคณะหรือวิทยาลัย ” หมายความว่า คณะกรรมการประจาคณะหรือ
วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตัง้ ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นที่ ปรึกษาเกี่ยวกับ
การศึกษาของนักศึกษา โดยคาแนะนาของคณะกรรมการประจาคณะหรือวิทยาลัย
“ปี ก ารศึ ก ษา” หมายความว่ า ระยะเวลาตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายนของปี ห นึ่ ง ถึ ง วั น ที่ 31
พฤษภาคมของปีถัดไปเป็นหนึ่งปีการศึกษา
“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาในระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่ง
ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
“ภาคการศึ ก ษาเพื่ อ ปวงชน” หมายความว่ า ภาคการศึ ก ษาในระบบไตรภาคโดย 1ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน 1ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน มีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า 12 สัปดาห์
หมวด 1
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 6 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษา
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
จะต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าการศึ ก ษาชั้ น สู ง หรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เทียบเท่า
ข้อ 7 การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกเป็นนักศึกษา
7.1 มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนัก ศึก ษาเป็นคราวๆไปตามประกาศและรายละเอีย ดที่มหาวิท ยาลัย
กาหนด
7.2 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
หรือผู้ได้รับ ปริญ ญาตรีหรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่ง
สาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆ
7.3 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบัน อุดมศึกษาอื่น
เพื่อเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 2ตามความต้องการของคณะและสาขาวิชา
ข้อ 8 ประเภทของนักศึกษา
8.1 นั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลา หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามข้ อ 6ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรี
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มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีในหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา
8.3 นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียนและ/
หรือทาการวิจัย โดยไม่มีสทิ ธิรับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 9 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
9.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งมหาวิทยาลัยเห็น
ว่ามีวทิ ยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย
9.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผูท้ ี่มคี ุณสมบัติดังต่อไปนี้
9.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6
9.2.2 ได้ศกึ ษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา
9.2.3 มีผลการเรียนจากสถาบันเดิมโดยมีค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 2.00 และมีรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้วจากสถาบันเดิม เทียบได้กับรายวิชาในมหาวิทยาลัยตาม
แผนการศึกษาของสาขาวิชาที่จะรับโอนมาได้เป็นหน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และมีค่า
ลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยของรายวิชาที่เทียบโอนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2.50 สาหรับระยะเวลาการศึกษา
ต้องไม่เกิน2เท่าของแผนการศึกษา โดยนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบีย นเป็นนักศึกษาจาก
สถาบันเดิม ทั้งนี้จะต้องมีจานวนหน่วยกิตที่เรีย นในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวน
หน่วยกิตรวมทั้งหมดของหลักสูตร
9.3 การขอโอนมาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
9.3.1 ยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่กาหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา
9.3.2 ติดต่อขอให้สถาบันเดิมจัดส่งระเบียนผลการเรียน และรายละเอียด
เนือ้ หารายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง
9.4 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนโดยความเห็นชอบของคณะ ภาควิชาและ/หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 10 การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 11 การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
11.1 นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่เทียบเท่า อาจขอเข้าศึกษาต่อเพื่อปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้
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กาหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา
11.3 การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเข้าโดยความเห็นชอบของคณะ
ภาควิชา และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
11.4 การเทียบโอนหน่วยกิต
11.4.1 รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วทั้งหมดในปริญญาเดิม จะได้รับพิจารณา
เทียบโอน เพื่อใช้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ รายวิชาที่โอนหน่วยกิตไม่ได้ให้ตัดออก
11.4.2 การเทียบโอนหน่วยกิตให้นาความตามข้อ 10 มาใช้โดยอนุโลม
11.5 นักศึกษาอาจขอศึกษาในหลักสูตรควบ 2 ปริญญาได้ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 12 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
12.1 ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและผู้ที่ได้รับคัดเลือกตามข้อ 7 ข้อ 9 และข้อ 11 ไป
รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกาหนด พร้อมด้วยหลักฐาน
ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบ
12.2 ผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวภายใน 10 วัน นับจากวันที่กาหนดให้รายงานตัวจะถือว่า
สละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา
หมวด 2
การจัดการศึกษา
ข้อ 13 ระบบการศึก ษา มหาวิท ยาลัย จัดการศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีเป็น 3 รูป แบบ คือ
การศึกษาในระบบ ประกอบด้วย การศึกษาภาคปกติ และการศึกษาเพื่อปวงชน การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดระบบการศึกษาดังนี้
13.1 การศึกษาในระบบ ประกอบด้วย
13.1.1 การศึกษาภาคปกติ เป็นการจัดการศึกษาในเวลาราชการ ใช้ระบบ
ทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนด้วยก็ได้ ภาคการศึกษา
ฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยกาหนดจานวนชั่วโมงเรียน และจานวนหน่วยกิ
ตของรายวิชาเป็นสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ หรืออาจเทียบจานวนชั่วโมงและ
จานวนหน่วยกิตของรายวิชารวมกันใน 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อนเท่ากับจานวนชั่วโมงเรียนและจานวน
หน่วยกิตของรายวิชารวมใน 1ภาคการศึกษาปกติโดยประมาณ
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ภาคฤดูร้อน เพื่อการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม หรือกรณีศึกษา
เฉพาะ การบริหารจัดการรายวิชานั้นให้ถือเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาปกติ
13.1.2 การศึก ษาเพื่อปวงชน เป็นการจัดการศึก ษานอกเวลาราชการ ใช้
ระบบไตรภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน 1ภาคการศึกษาเพื่ อปวง
ชนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ โดยก าหนดจานวนชั่วโมงและจานวนหน่วยกิต ของ
รายวิชาเป็นสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติหรืออาจเทียบจานวนชั่วโมงและจานวน
หน่วยกิตของรายวิชารวมกันใน 3 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชนเท่ากับจานวนชั่วโมงเรียนและจานวน
หน่วยกิตของรายวิชารวมใน 2 ภาคการศึกษาปกติโดยประมาณ
13.2 การศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย
รูปแบบการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญของ
การศึกษาสาเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีค วามเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่มซึ่งรายละเอียดให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
13.3 การศึกษาตามอัธ ยาศัย เป็นการศึก ษาที่ใ ห้ผู้เ รียนได้เ รียนรู้ด้วยตนเองตาม
ความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาสโดยศึกษาจากบุคคลประสบการณ์สังคมสภาพแวดล้อม
สื่อ หรือแหล่งความรู้อ่นื ๆ สาหรับจานวนหน่วยกิตและปริมาณการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 14 หลักสูตรสาขาวิชา โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาประกอบด้วย หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรีโดยมีสัดส่วนจานวนหน่วยกิต ของแต่ละหมวด
วิชา ดังนี้
14.1หมวดวิชาศึก ษาทั่ว ไปหมายถึ ง วิ ชาที่ มุ่งพั ฒนาผู้เ รีย นให้ มีความรอบรู้ อย่า ง
กว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถ
คิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาและการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักใน
คุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนาความรู้ไปใช้ใน
การดาเนินชีวติ และดารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
มหาวิทยาลัย อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไป ในลักษณะจาแนกเป็นรายวิชา หรือลักษณะ
บู ร ณาการใดๆก็ ไ ด้ โดยผสมผสานเนื้ อ หาวิ ช าที่ ค รอบคลุ ม สาระของกลุ่ ม วิ ช าสั ง คมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสาหรับหลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) อาจได้รับการ
ยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญาทั้งนี้

- 174 จานวนหน่วยกิต ของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมใน
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
14.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผเู้ รียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวม ดังนี้
14.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มจี านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม
ไม่นอ้ ยกว่า 84 หน่วยกิต
14.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่นอ้ ยกว่า 114 หน่วยกิต
14.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่นอ้ ยกว่า 42 หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่หรือ
วิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตและวิชาโทต้องมี
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตซึ่งจะต้องเลือกสาขาวิชาอื่นในกลุ่มวิชาที่กาหนดในหลักสูตร
กรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ ต้องเพิ่มจานวนหน่วยกิตของวิ ชาเอกที่
สองอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และให้มจี านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
14.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึงวิชาที่ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ตนเอง
ถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยให้มี
จานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาใดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรีให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้
นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไป
ตามเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเทียบโอนตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 15 การกาหนดรายวิชา เพื่อความเป็นสากลทางการอุดมศึกษา รายวิชา (Course) ในแต่
และกลุ่มวิชา ประกอบด้วย เลขประจารายวิชา (Course Number) ชื่อรายวิชา (Course Name)
จานวนหน่วยกิต จานวนชั่วโมงบรรยาย จานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้
15.1 เลขประจารายวิชา แต่ละรายวิชาประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นอักษรย่อ
ของกลุ่มวิชาจานวนไม่เกิน 4 ตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่วนที่สองเป็นตัวเลข 3
หลั ก ซึ่ง ตัว เลขหลั ก ร้อยหรือตัว เลขแรกหมายถึงรายวิชาสาหรับ ชั้นปี หลัก สิบ หรือตัวเลขที่สอง
หมายถึงรายวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกัน และหลักหน่วยหรือตัวเลขที่สามหมายถึงรายวิชาในกลุ่มวิชา

- 175 เดียวกันที่มีความสั มพั น ธ์ เรีย งตามเนื้อหา ตัวอักษรของกลุ่มวิชาใดๆ ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
15.2 ชื่อรายวิชา เป็นชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ให้ความหมายของรายวิชา
นั้นในกรณีที่ชื่อเหมือนกั นให้ใส่หมายเลขต่อท้ายชื่อ ซึ่งแสดงถึงว่าในรายวิชานั้นมีเนื้อหารายวิชา
สัมพันธ์ตอ่ เนือ่ งกัน
15.3 จานวนหน่วยกิต จานวนชั่วโมงบรรยาย จานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจานวนชั่วโมง
ศึกษาด้วยตนเอง ให้กาหนดเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 16
จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองให้คิด 1 หน่วยกิตภาคทฤษฎีเท่ากับ 2 ชั่วโมงศึกษา
ด้วยตนเอง และ 1 หน่วยกิตภาคปฏิบัติเท่ากับ 1 ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง
ข้อ 16 การคิดหน่ว ยกิ ต มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตของรายวิชาในการจัดการศึก ษา
จานวนหน่วยกิตบ่งถึงเชิงปริมาณเนื้อหาการสอนการเรียนและระยะเวลาเป็นชั่วโมงที่ใช้ของแต่ละ
รายวิชา โดยให้ถือเกณฑ์ ดังนี้
16.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้ อยกว่า 15 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ 1หน่วยกิตระบบทวิภาค
16.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใ ช้เวลาฝึก หรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
16.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
16.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทา
โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
ระบบทวิภาค
ข้อ 17 จานวนหน่วยกิต และระยะเวลาการศึกษา
17.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา
สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
17.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา
สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
17.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วย
กิตใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

- 176 หลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) จะต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนือ้ หาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้นๆ โดยครบถ้ วนและให้ระบุคา
ว่า “ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร
ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น
ข้ อ 18 การลงทะเบี ย น มหาวิ ท ยาลั ย จะจั ด ให้ มี ก ารลงทะเบี ย นรายวิ ช าในแต่ ล ะภาค
การศึกษาโดยคณะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทาหน้าที่แนะนาและให้คาปรึกษา ตลอดจน
แนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา และเป็นไปตามเอกัตภาพของแต่ละบุคคล และให้
นักศึกษาถือปฏิบัติตามข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
18.1 การลงทะเบี ย นรายวิ ช า ให้ด าเนิ น การตามประกาศของมหาวิท ยาลั ย หาก
นักศึกษามาลงทะเบียนรายวิชาหลังวันที่ มหาวิทยาลัยกาหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
18.2 การลงทะเบียนรายวิชาหลังก าหนด ให้กระทาได้ ภายในระยะเวลาของการ
เพิ่ม -ถอนรายวิชา หากพ้นก าหนดนี้ มหาวิท ยาลัย จะยกเลิก สิทธิ์ก ารลงทะเบียนรายวิชาในภาค
การศึกษานั้น
18.3 รายวิชาใดที่เคยได้ลาดับขั้น C หรือสูงกว่า จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้าอีกไม่ได้
18.4 การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้ง
ยื่นหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยแล้ว
18.5 รายวิชาใดที่ได้รับอักษร I หรือ P นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้าอีก
18.6 การลงทะเบี ย นรายวิ ช าในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาปกติ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ ง
ลงทะเบียนรายวิชา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต
ในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต สาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่ว ยกิต สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา
18.7 ในกรณีที่นักศึกษาจะลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติให้
คณบดีเป็นผู้อนุมัติ
ในกรณีที่นักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเกินกว่า 22 หน่วยกิต
ในภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกว่า 10 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อนให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ
สาหรับการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาปกติ ให้มีจานวนหน่วย
กิต ลงทะเบียนตามที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชานั้น
18.8 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะและรายวิชาที่
ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W

- 177 18.9 นัก ศึก ษาอาจขอลงทะเบีย นเข้าร่วมศึก ษารายวิชาใดๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ได้หากอาจารย์ผู้สอน และคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรและได้
ยื่นหลักฐานนัน้ ต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนีน้ ักศึกษาจะต้องชาระค่าหน่วยกิตรายวิชานั้นตามระเบียบว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และนักศึกษาจะได้รับอักษร V
หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษร V แล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเพื่อขอรับ
การวัดและประเมินผลเป็นลาดับขั้น หรืออักษร S หรือ U ให้ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.10 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆ ก็
ตามจะต้องขอลาพักการศึกษาสาหรับภาคการศึกษานั้น โดยทาหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อ
คณบดีและจะต้องเสีย ค่าธรรมเนีย มเพื่อขึ้นทะเบีย นเป็นนักศึกษา/เพื่อรัก ษาสถานภาพนัก ศึก ษา
ภายใน 15 วั น นับ จากวั น เปิด ภาคการศึ ก ษาหากไม่ป ฏิ บั ติตามดัง กล่า ว มหาวิท ยาลัย จะถอนชื่ อ
นักศึกษาผูน้ ั้นจากทะเบียนนักศึกษา
18.11 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่ถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษากลับเข้า
เป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อนั้น เป็นระยะเวลาพัก
การศึกษาในกรณีเ ช่นนี้นั กศึกษาจะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนัก ศึก ษา รวมทั้ง
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ค้างชาระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา อธิการบดีจะไม่อนุมัติให้กลับเข้าเป็น
นักศึกษาตามวรรคก่อน หากพ้นกาหนดเวลาสองปี นับจากวันที่นักศึกษาผูน้ ั้นถูกถอนชื่อจากทะเบียน
นักศึกษา
18.12 ในกรณีมีโ ครงการแลกเปลี่ย นนัก ศึก ษา ระหว่างสถาบันอุดมศึก ษาหรือมี
ข้อตกลงเฉพาะราย อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนใน
สถาบันอุดม ศึกษาอื่นแทนการลงทะเบียนในมหาวิทยาลัย โดยชาระค่าธรรมเนียมตามระเบียบว่า
ด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้
ข้อ 19 การเพิ่มและการถอนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 3
การวัดผลการประเมินผลการศึกษาและการให้สําเร็จการศึกษา
ข้อ 20 การวัดและประเมินผลการศึกษา
20.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนภาค
การศึกษาละไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง เมื่อได้ทาการประเมินผลการศึกษารายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว
ให้ถือว่าการเรียนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง
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เงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามแผนหรือกาหนดการจัดการเรียนการสอนของรายวิ ชานั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้รับ
การวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น
ผูไ้ ม่มสี ิทธิ์ได้รับการประเมินผลตามวรรคแรกจะได้รับลาดับขั้น F หรืออักษร U
20.3 มหาวิ ท ยาลั ย ใช้ร ะบบล าดั บ ขั้ น และค่ าล าดั บ ขั้ นในการวัด และประเมิ นผล
นอกจากรายวิชาที่กาหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นลาดับขั้น ซึ่งไม่มคี ่าลาดับขั้น
20.4 สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ให้กาหนด
ดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
A
=
ดีเยี่ยม
(EXCELLENT)
+
B
=
ดีมาก
(VERY GOOD)
B
=
ดี
(GOOD)
C+
=
ดีพอใช้
(FAIRLY GOOD)
C
=
พอใช้
(FAIR)
D+
=
อ่อน
(POOR)
D
=
อ่อนมาก
(VERY POOR)
F
=
ตก
(FAILED)
S
=
เป็นที่พอใจ
(SATISFACTORY)
U
=
ไม่เป็นที่พอใจ
(UNSATISFACTORY)
I
=
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE)
P
=
การเรียนการสอนยังไม่ส้ินสุด (IN PROGRESS)
V
=
ผูเ้ ข้าร่วมศึกษา
(VISITOR)
W
=
การถอนรายวิชา
(WITHDRAWN)
20.5 ระบบลาดับขั้น กาหนดเป็นสัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F ซึ่งแสดงผล
การศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา และมีคา่ ลาดับขั้นดังนี้
ลาดับขั้น A มีคา่ ลาดับขั้นเป็น
4
+
ลาดับขั้น B มีคา่ ลาดับขั้นเป็น
3.5
ลาดับขั้น B มีคา่ ลาดับขั้นเป็น
3
ลาดับขั้น C+ มีคา่ ลาดับขั้นเป็น
2.5
ลาดับขั้น C มีคา่ ลาดับขั้นเป็น
2
ลาดับขั้น D+ มีคา่ ลาดับขั้นเป็น
1.5
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1
ลาดับขั้น F มีคา่ ลาดับขั้นเป็น
0
20.6 ระบบอักษร S และ U ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้วัดและ
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U
20.7 อักษร I เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชา
นั้นให้สาเร็จสมบูรณ์ได้ โดยนักศึกษามีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้อักษร I
ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และการอนุมัตจิ ากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่
นักศึกษาจะต้องดาเนินการขอรับการวั ดและประเมินผลเพื่อแก้อักษร I ให้สมบูรณ์
ภายใน 30 วันของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียนนับจากวันเข้าชั้นเรียน หากพ้นกาหนด
ดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เป็นลาดับขั้น F หรืออักษร U
20.8 อักษร P เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า รายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่ อเนื่องอยู่
ยังไม่มีก ารวั ด และประเมินผลภายในภาคการศึก ษาที่ลงทะเบีย น ทั้งนี้ใ ห้ใ ช้เฉพาะบางรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
อักษร P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการวัดและประเมินผลแล้วทั้งนี้ไม่เกินวันสุดท้ายของ
กาหนดการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา ภายใน 2 ภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพ้นกาหนดดังกล่าว
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P ให้เป็นลาดับขั้น F หรืออักษร U
20.9 อักษร V เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาในฐานะ
ผูเ้ ข้าร่วมศึกษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนอาจใช้ดุลย
พินจิ ในการเปลี่ยนอักษร V เป็นอักษร W ได้
20.10 อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า
20.10.1 นักศึกษาได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามข้อ 19
20.10.2 การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ 18.8
20.10.3 การเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโดยดุลยพินจิ ของอาจารย์ผสู้ อนตามข้อ 20.9
20.10.4 นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
20.10.5 นักศึกษาลาออกก่อนวันประกาศผลการเรียน
20.10.6 มหาวิทยาลัยอนุมัติใ ห้นักศึกษาถอนทุก รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนอัน
เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือตาย ภายหลังระยะเวลาตามข้อ 19
20.11 อักษร S, U, I, P, V และ W จะไม่ถูกนามาคานวณหาค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ย
20.12 การนับหน่วยกิตสะสม
20.12.1 รายวิชาที่นักศึกษาได้ลาดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ อักษร S
เท่านั้น จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานั้น เป็นหน่วยกิตสะสม
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ตกในรายวิชานั้น ให้นับหน่วยกิตสะสมได้เพียงครัง้ เดียว และให้นับเฉพาะครั้งสุดท้าย
20.12.3 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่ระบุไว้ว่าเป็นรายวิชาที่เทียบเท่า
กันให้นับหน่วยกิตสะสมเฉพาะรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดเท่านั้น
20.13 มหาวิทยาลัยจะคานวณค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต และค่าลาดับขั้น
ของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน
20.14 ถ้ านัก ศึก ษาได้ล าดั บ ขั้นในรายวิ ชาใด ไม่เ ป็ นไปตามเงื่อ นไขที่แ ต่ละหลัก สูต ร
สาขาวิชาได้กาหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้าอีก จนได้ลาดับขั้นเป็นไปตาม
ความต้องการของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชานั้น
20.15 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นเป็น
การชั่วคราว อาจขอโอนหน่วยกิตและผลการเรียนมาประเมินรวมกับผลการเรียนในมหาวิทยาลัย
รายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรีย นในสถาบันอุดมศึกษาอื่นนั้นจะต้องมีจานวนหน่วย
กิต และจานวนชั่วโมงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยทั้งในเรื่องของคุณภาพและ
มาตรฐาน หากไม่เป็นไปตามนี้ ให้อยู่ในดุลยพินจิ ของสาขาวิชาและคณะที่นักศึกษาสังกัด
ข้อ 21 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคการศึกษาและค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตาแหน่งโดยไม่ปัดเศษสาหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน
เป็น“I” ไม่นาหน่วยกิตมารวมหารเฉลี่ย การคานวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นาเอาผลคูณ
ของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมารวมกัน แล้วหารด้วย
ผลบวกของจานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นๆ
กรณีที่นักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดและต้องเรียนซ้าให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและเรียน
ซ้ารายวิชานั้นเพื่อใช้เป็นตัวหาร
กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ากับรายวิชาที่สอบได้ต่ากว่า “C” หรือเรียนรายวิชาที่
ระบุไว้ในหลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ครั้งสุดท้ายเท่านั้น
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การลา การย้ายสาขา และการพ้นสภาพ
ข้อ 22 การลา
22.1 การลาป่วย
นัก ศึก ษาผู้ ใ ดที่ป่วยจนไม่สามารถเข้าชั้ นเรีย นในชั่วโมงเรี ย นได้ ใ ห้ยื่ นใบลาต่ อ
อาจารย์ ผู้ ส อนในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาป่ ว ยติ ด ต่ อ กั น ตั้ ง แต่ 7 วั น ขึ้ น ไปให้ ยื่ น ใบลาตามแบบของ
มหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ
หรือจากสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุข รับรอง แล้วนาไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน
22.2 การลากิจ
นักศึกษาผู้ใดมีกิจจาเป็นไม่สามารถเข้าชั้นเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลาผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษาแล้วนาไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากไม่สามารถยื่น
ใบลา ล่วงหน้าได้ ให้ยื่นวันแรกที่เข้าชั้นเรียน
22.3 การลาพักการศึกษา
22.3.1 นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีตอ่ ไปนี้
(1) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
(2) ได้ รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว่ า งประเทศหรื อ ทุ น อื่ น ใดซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
(4) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
(5) เหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร
22.3.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษา ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือ
มากกว่า ให้ยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัย ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
แล้วแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
22.3.3 นักศึกษาที่ลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
หรือมากกว่า จะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ
22.4 การลาออก
นักศึกษาผูป้ ระสงค์จะขอลาออกต้องยื่นใบลาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดีแล้ว
เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 23 การย้ายสาขาวิชา
23.1 การย้ายสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น
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23.2.1 นักศึกษาจะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองภาคการศึกษาปกติทั้งนีไ้ ม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา
23.2.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะนั้น ซึ่งทา
เป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
23.2.3 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น ให้อยู่ใ นดุลพินิจของคณะที่จะรับย้ายไป
สังกัดพิจารณาอนุมัติ
23.2.4 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมการ
ย้ายสาขาวิชา และได้รับการเปลี่ยนรหัสประจาตัวใหม่แล้ว
23.3 เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาได้ ย้ า ยสาขาวิ ช าแล้ ว รายวิ ช าที่ เ คยเรี ย นมาทั้ ง หมด จะน ามา
คานวณหาค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหม่ดว้ ย
ข้อ 24 การพ้นสถานภาพนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสถานภาพนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปนี้
24.1 ตาย
24.2 ลาออก
24.3 โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น
24.4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดผล ตามข้อ 25
24.5 ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมิได้ลาพักการศึกษา
ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ
24.6 ถู ก ลบชื่ อ ออกจากการเป็ น นั ก ศึ ก ษาตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ยวิ นั ย
นักศึกษา
24.7 มีเวลาศึกษาเกินระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาตามข้อ 26
24.8 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ 25 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดผล
25.1 นักศึกษาภาคการศึก ษาปกติ นัก ศึก ษาจะพ้นสภาพการเป็นนัก ศึก ษาเมื่ออยู่ใ น
เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
25.1.1 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ปกติที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
25.1.2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ปกติที่ 4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, และที่ 14 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปีเมื่อสิ้น
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หลักสูตร 5 ปี และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4 และที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตร
(ต่อเนื่อง)
25.1.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ยังได้รับค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.80
25.1.4 ใช้เวลาศึกษาเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี เกิน 20
ภาคการศึกษาปกติ กรณีหลักสูตร 5 ปี และเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ กรณีเรียนหลักสูตร(ต่อเนื่อง)
25.2 นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่
ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
25.2.1 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
เพื่อปวงชนที่ 3 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
25.2.2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
เพื่อปวงชนที่ 6, ที่ 9, ที่ 12, ที่ 15, ที่ 18 และที่ 21 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาเพื่อปวงชนที่ 6, และที่ 9 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษากรณีหลักสูตร(ต่อเนื่อง)
25.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ยังได้รับค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.80
25.2.4 ใช้เวลาศึกษาเกิน 24 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี
เกิน 12 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน กรณีเรียนหลักสูตร(ต่อเนื่อง)
25.3 การให้โอกาสเรียนในระยะทดลองดูความสามารถ (Probation) ในกรณีที่นักศึกษา
คนใดมีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 หรือต่ากว่า 1.80
ในภาคการศึกษาที่ 4 หรือที่ 6 หรือภาคการศึกษาใดที่มีผลให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นจากสภาพการเป็น
นักศึกษา เพื่อป้องกันการสูญเปล่าทางการศึกษา ที่รัฐสนับสนุนและการเสียโอกาสทางการศึกษา
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้โอกาสนักศึกษาผู้นั้นได้ทดลองเรียนรายวิชาใหม่เพิ่มเติม
เพื่อที่จะสามารถทาคะแนนเฉลี่ยสะสมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด โดยอาจให้โอกาส
นักศึกษาเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนหรือภาคการศึกษาถัดไป จานวนวิชาและจานวนหน่วยกิต ที่
จะเรียนเพิ่มให้อยู่ในดุลพินจิ ของอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัตจิ ากคณบดี
25.4 การเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อทาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 กรณี
ที่นักศึกษาเรียนได้จานวนหน่วยกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ากว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อทาค่าระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสม
ให้ถึ ง 2.00 ทั้งนี้ ต้องอยู่ใ นระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 17 จึงจะถือว่านักศึก ษาผู้นั้นมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนทุกข้อของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

- 184 25.5 นักศึกษาทุจริตในการสอบ นักศึกษาที่ทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด
ให้นักศึกษาผู้นั้นได้รับผลการเรียนในรายวิชานั้นเป็น “F” และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามวินัย
นักศึกษา
หมวด 5
การเสนอให้สําเร็จการศึกษา
ข้อ 26 ระยะเวลาสาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาได้ตอ้ งมีระยะเวลาศึกษา ดังนี้
26.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 9 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน และไม่ก่อน 14 ภาค
การศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
26.2 หลั ก สู ตรปริญ ญาตรี (5 ปี) สาเร็จการศึก ษาได้ไ ม่ก่อน 8 ภาคการศึก ษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 12 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน และไม่ก่อน 17 ภาค
การศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
26.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน และไม่ก่อน 8 ภาค
การศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
ข้อ 27 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาผู้ที่สาเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
27.1 มีความประพฤติดี
27.2 สอบได้ ใ นรายวิ ช าต่า งๆ ครบตามหลั ก สู ต ร รวมทั้ ง รายวิ ชาเอกและเงื่ อนไขที่
กาหนด ของสาขาวิชานั้น
27.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 2.00 และได้ค่าลาดับขั้น
สะสมเฉลี่ยในวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 2.00 ด้วย
27.4 มีระยะเวลาสาเร็จศึกษาตามข้อ 26
การเสนอสาเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรดาเนินการขอสาเร็จ การศึกษาตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด กรณีที่นักศึกษาผู้ใด
ไม่ประสงค์จะขอสาเร็จการศึกษาด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติคาขอเป็น
กรณีพิเศษก็ได้ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ข้อ 28 เกณฑ์ ก ารให้ผู้สาเร็จการศึก ษาชั้นปริญ ญาตรี ไ ด้รับ ปริญ ญาตรีเ กีย รตินิย ม
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ ะได้ รั บ เกี ย รติ นิ ย มต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ ของ

- 185 มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
และปริญญาตรีเกียรตินยิ มอันดับสอง พ.ศ. 2549
หมวด 6
การให้เหรียญรางวัลแก่ผู้เรียนดี
ข้อ 29 การให้รางวั ล แก่ ผู้เ รีย นดีใ ห้คณะเสนอชื่อนัก ศึก ษาภาคการศึก ษาปกติที่เ รีย นดีต่อ
มหาวิทยาลัย เพื่อขอรับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรและเหรียญรางวัลเรียนดีประจาปี ตาม
เงื่อนไขต่อไปนี้
29.1 เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร
29.1.1 เหรียญทอง
(1) สาหรับหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอด
หลั ก สู ต รโดยใช้ เ วลาเรี ย นภายในระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ ใ นแผนการศึ ก ษา ทั้ ง นี้ ไ ม่ นั บ รวมภาค
การศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลาดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้าใน
รายวิชาใด และมีคา่ ลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดตัง้ แต่ 3.75 ขึน้ ไป
(2) สาหรับหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตรโดยใช้
เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษาทั้งนีไ้ ม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้
ลาพักการศึกษาไม่เคยได้รับลาดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้าในรายวิชาใดทั้งในสถาบันเดิมและ
ในมหาวิทยาลัย และมีคา่ ลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งตั้งแต่ 3.75
ขึน้ ไป
29.1.2 เหรียญเงิน
(1) สาหรับหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอด
หลั ก สู ต รโดยใช้ เ วลาเรี ย นภายในระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ ใ นแผนการศึ ก ษา ทั้ ง นี้ ไม่ นั บ รวมภาค
การศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลาดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้าใน
รายวิชาใดและมีคา่ ลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดตั้งแต่ 3.50 ถึง 3.74
(2) สาหรับหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตรโดยใช้
เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษาทั้งนีไ้ ม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้
ลาพักการศึกษาไม่เคยได้รับลาดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้าในรายวิชาใดทั้งในสถาบันเดิมและ
ในมหาวิทยาลัยและมีค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งตั้งแต่ 3.50
ถึง 3.74
29.2 เหรียญรางวัลเรียนดีประจาปี

- 186 29.2.1 เหรียญทองแดง
(1) ส าหรั บ หลั ก สู ต ร 4 ปี หลั ก สู ต ร 5 ปี และหลั ก สู ต รต่ อ เนื่ อ งให้ แ ก่
นักศึกษาที่เรียนดีประจาปีการศึกษาหนึ่งๆโดยลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกติในปีการศึกษา
นั้น ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตไม่เคยได้รับลาดับขั้น F หรืออักษร U ในปีการศึกษานั้นและต้องมีค่า
ลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยในปีการศึกษานั้น ตั้งแต่ 3.50 ขึน้ ไป
(2) จะต้องไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระทาผิดวินัยนักศึกษา
(3) ไม่เคยมีวิชาใดได้ ลาดับขั้นต่ากว่า C และไม่เคยเรียนเพื่อปรับระดับ
คะแนน
ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2549

ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์
(ประพาส ลิมปะพันธุ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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พิมพ์สําเนา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไ ขหลัก เกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดการศึก ษาระดับปริญญาตรี
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึน้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ.
๒๕๔๗ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในคราวประชุมครั้งที่ ๕๖(๕/๒๕๕๓)
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีมติออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๘.๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
“๑๘.๖ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษานักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิตและไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต
ในภาคฤดู ร้ อ นนั ก ศึ ก ษาจะลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าได้ ไ ม่ เ กิ น ๙ หน่ ว ยกิ ต ส าหรั บ การ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา”
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๐.๑๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙
“๒๐.๑๖ สาหรับ หลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพกากับ ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขของสภาวิชาชีพนัน้ ”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์
(ประพาส ลิมปะพันธุ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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- 193 ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
ชื่อ – นามสกุล (ไทย)
: นายลาเนา เอี่ยมสอาด
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Mr. Lamnao Iamsa-art
ตําแหน่งทางวิชาการ
: อาจารย์
วัน – เดือน – ปีเกิด
: 2 เมษายน 2500
เลขที่บัตรประชาชน
: 3-1006-00920-70-8
ที่อยู่ท่ตี ิดต่อได้สะดวก
: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-267103 โทรสาร 055-267103
มือถือ 0897021963 E –mail : lamnao.iam@gmail.com
ประวัติการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
Phd (Media Studies)
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต การสื่อสารมวลชน)
ค.บ. (ครุศาสตร์บัณฑิตดนตรีศกึ ษา)
สาขาวิชาการที่มีความรู้ความชํานาญ

จากสถาบัน
Edith Cowan University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีท่จี บการศึกษา
2549
2538
2525

สื่อสารมวลชน, วาทวิทยา ,ระบบวารสารสนเทศ , เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบการณ์ท่เี กี่ยวกับรายการบริหารงานวิจัย
ปี (ระยะเวลา)
2544

2545

2546

2546

ตําแหน่ง

เรื่อง (แหล่งทุน)
การประมาณการจานวนผู้เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติดภาคเหนือ พ.ศ .
ผู้ร่วมโครงการ 2544:การสารวจครัวเรือนทั่วประเทศได้รับทุนอุดหนุนจากสานักงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ
ปัญหาและอุปสรรคในการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูล
หัวหน้าโครงการ สงครามได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
การสารวจครัวเรือนเพื่อประมาณการผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในภาคเหนือ
ผู้ร่วมโครงการ 2546ได้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น จากส านั ก งานป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด
แห่งชาติ
การศึ กษาเร่งด่ว นสถานภาพอุ ป ทาน-อุ ป สงค์ส ารเสพติด 24 มี น าคม– 4
ผู้ร่วมโครงการ เมษายน 2546 ได้รับทุนอุดหนุนจากสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดแห่งชาติ
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ปี (ระยะเวลา)

ตําแหน่ง

2547

หัวหน้าโครงการ

2547

หัวหน้าโครงการ

2548

ผู้ร่วมโครงการ

2551

หัวหน้าโครงการ

2551

หัวหน้าโครงการ

2552

หัวหน้าโครงการ

2552

หัวหน้าโครงการ

2552

หัวหน้าโครงการ

2553

หัวหน้าโครงการ

เรื่อง (แหล่งทุน)
การศึกษาบูรณาการสถานภาพอุปทานอุปสงค์ผลและผลกระทบระดับพื้นที่
อาเภอจังหวัดพิษณุโลกปี 2547 ได้รับทุนอุดหนุนจากสานักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ
การวิ จั ย ติ ด ตามผู้ เ ข้ า รั บ การบ าบั ด รั ก ษายาเสพติ ด ระดั บ จั ง หวั ด จั ง หวั ด
พิษณุโลกได้รับทุนอุดหนุนจากสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
แห่งชาติ
การทบทวนผลของการเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆต่อ ระบบการป้อ งกั น และแก้ไ ข
ปัญหาเอดส์ของภาคเหนือ (2548 ) ได้รับทุนอุดหนุนจากสานักโรคเอดส์วัณ
โรคและโรคติดต่อทางเพศสาพันธ์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
การประมาณการผูเ้ กี่ยวข้องกับยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2551
การศึกษาและการพัฒนารูปแบบการจัดการงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ เขตห้ามล่าสั ตว์ป่า เขาน้อ ย – เขาประดู่ อาเภอวั ดโบสถ์ จั งหวั ด
พิษณุโลก (ระยะที่1) (งบประมาณแผ่นดิน)
การส ารวจความต้ อ งการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาโทสาขานิ เ ทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2552
ผลกระทบจากการใช้อินเตอร์เน็ตของเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2552
ความต้องการศึกษาต่อระดับ ปริญญาโทด้านนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2552
ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของดนตรีสมัยนิยมในประเทศอนุภาค
ลุ่มแม่น้าโขง ) ไทยลาวกัมพูชาและเวียดนาม (ได้รับทุนอุดหนุนจาก สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยประจาปี
2551-2553. (กาลังดาเนินการ)

งานวิจัยที่ได้รับการตีพมิ พ์ ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
- การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
- สื่อมวลชนกับสังคม
- ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์
- ระบบสารสนเทศเพื่องานวารสารศาสตร์
- การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานประชาสัมพันธ์
- การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวารสารศาสตร์

- 195 ชื่อ – นามสกุล (ไทย) :
(อังกฤษ)
:
ตําแหน่งทางวิชาการ :
วัน – เดือน – ปีเกิด :
เลขที่บัตรประชาชน :
ที่อยู่ท่ตี ิดต่อได้สะดวก :

นางสาวสุวารีย์ วงศ์วัฒนา
Miss.Suvaree Wongwattana
รองศาสตราจารย์
29 เมยายน 2504
3-1005-03566-95-4
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-267102 โทรสาร 055-216103
E-mail : Suvaree_tim@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
จากสถาบัน
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.บ. (บริหารธุรกิจบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขานิเทศศาสตร์พัฒนาการ
สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ
วิจัยนิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์
ประสบการณ์ท่เี กี่ยวกับการบริหารงานวิจัย
ปี (ระยะเวลา)
2539

ตําแหน่ง
หัวหน้า
โครงการ

2540

ผู้ร่วมวิจัย

2541

หัวหน้า
โครงการ

2542

หัวหน้า
โครงการ

2543

หัวหน้า
โครงการ

ปีท่จี บการศึกษา
2536
2527

เรื่อง (แหล่งทุน)
การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนและความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทในการ
พัฒนาสังคมของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ในจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2539
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม)
การศึกษาคุณลักษณะความเป็นเลิศในเชิงบริหารธุรกิจขนาดย่อมในเขตภาคเหนือ
ตอนล่างของประเทศไทย (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
ความคิดเห็นของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์สถาบันราชภัฏภาคเหนือ
ตอนล่างทีม่ ีต่อการจัดการเรียนการสอนในโปรแกรมนิเทศศาสตร์ พ.ศ. 2541
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม)
บทบาทของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในการให้การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2542 (มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม)
ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อประชา
สัมพันธ์ของสถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม พ.ศ. 2543
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ปี (ระยะเวลา)

ตําแหน่ง

2545

ผู้ร่วมวิจัย

2546

หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ

2547

2551

ผู้ร่วมวิจัย

2552

หัวหน้า
โครงการ

เรื่อง (แหล่งทุน)
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม)
การศึกษาความต้องการแรงงานระดับอุดมศึกษาในแหล่งงานของภาคเหนือ
ตอนล่าง พ.ศ. 2545 (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม)
การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของสถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม
จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2546 (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม)
การศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ีต่อโครงการจัดการ
ศึกษาสาหรับปวงชนเพื่อปริญญา (ก.ศ.ป.ป.) ของสถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม)
การศึกษาการใช้สื่อและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความตระหนักและการปฏิบตั ิ
ตามแนวพระราชดารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในจังหวัด
พิษณุโลก พ.ศ. 2552 (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม)

ผลงานทางวิชาการ
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
2. เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิจัยนิเทศศาสตร์
3. ตาราวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตสิ าหรับการวิจัยทางนิเทศศาสตร์
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
1. การวิจัยนิเทศศาสตร์
2. การวิจัยการประชาสัมพันธ์
3. การวิจัยเพื่องานวารสารศาสตร์

- 197 ชื่อ – นามสกุล (ไทย) :
(อังกฤษ)
:
ตําแหน่งทางวิชาการ :
วัน – เดือน – ปีเกิด :
เลขที่บัตรประชาชน :
ที่อยู่ท่ตี ิดต่อได้สะดวก :

นายชัชวาลย์ ซินซาคา
Mr. Chadtchawan Sinsakham
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
11 กันยายน 2507
3-1022-01192-65-4
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต.พลายชุมพล
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000โทรศัพท์ 055-267103
โทรสาร 055-267103 มือถือ 081-283-7269
E-mail : chad_sin@hotmail.co.th

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ว.ม. (สื่อสารมวลชน)
ว.บ. (หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์)

จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่จบการศึกษา
2539
2529

สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ
งานวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
ประสบการณ์ท่เี กี่ยวกับการบริหารงานวิจัย
(ระยะเวลา)
2541 (1 ปี)
2543 (1 ปี)
2545 (1 ปี)
2549 (1 ปี)
2551 (1 ปี
ครึ่ง)

ตําแหน่ง
ผู้ร่วมวิจัย

เรื่อง (แหล่งทุน)
แนวโน้มลักษณะของบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่พงึ ประสงค์ภายหลังภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจ พ.ศ. 2541 (คณะวิทยาการจัดการ)
หัวหน้าโครงการ ความคิดเห็นของวัยรุน่ หญิงในจังหวัดพิษณุโลกทีม่ ีต่อโฆษณาทางโทรทัศน์ท่ี
กระตุ้นความรูส้ ึกทางเพศ พ.ศ. 2543 (คณะวิทยาการจัดการ)
หัวหน้าโครงการ ความคิดเห็นของชาวอาเภอเมืองพิษณุโลกที่มีตอ่ รายการวิทยุเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต พ.ศ. 2545 (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
หัวหน้าโครงการ ความคาดหวังของกลุ่มอาชีพในอาเภอเมืองพิษณุโลก ที่มตี อ่ สื่อมวลชนในการ
ส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่ม พ.ศ. 2549 (คณะวิทยาการจัดการ)
ผู้ร่วมวิจัย การศึกษาและพัฒนาสมรรถนะการจัดการตลาดของชุมชนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนหนอง
แม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2551 (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)

- 198 ผลงานทางวิชาการ
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนบทความและสารคดี
2. ตาราการบรรณาธิกรนิตยสาร
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
1. การเขียนสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร
2. หลักการผลิตและสร้างสรรค์ภาพยนตร์และหนังสัน้
3. หลักการสื่อสารการตลาด
4. การจัดนิทรรศการและการจัดแสดงเพื่อการสื่อสาร
5. การผลิตและสร้างสรรค์งานวารสารศาสตร์

- 199 ชื่อ – นามสกุล (ไทย) : นางสาววราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล
(อังกฤษ):Miss Varaporn Suepraditkul
ตําแหน่งทางวิชาการ : ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
วัน – เดือน – ปีเกิด : 12 เมษายน 2505
เลขที่บัตรประชาชน: 3-7402-00432-92-1
ที่อยู่ท่ตี ิดต่อได้สะดวก : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-267103 โทรสาร 055-267103
มือถือ 081-283-7269 E-mail : aj_waraporn@hotmail.co.th
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน)
นศ.บ. (วารสารศาสตร์)

จากสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปีที่จบการศึกษา
2540
2529

สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ
การวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม และการประกอบสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ประสบการณ์ท่เี กี่ยวกับการบริหารงานวิจัย
ปี (ระยะเวลา)
ตําแหน่ง
เรื่อง (แหล่งทุน)
2549 (1 ปี)
หัวหน้าโครงการ การประเมินสภาวะการได้งานทาของบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ปีการศึกษา 2548 (คณะวิทยาการจัดการ)
2547 (1 ปี)
หัวหน้าโครงการ การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลพบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา(สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา)
2541 (1 ปี)
หัวหน้าโครงการ แนวโน้มลักษณะของบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่พงึ ประสงค์ภายหลังภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2541 (คณะวิทยาการจัดการ)

- 200 ผลงานทางวิชาการ
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการสื่อข่าวเบือ้ งต้น
2. การวิจัยการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลพบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
1. การสื่อข่าวเบือ้ งต้น
2. การสื่อข่าวขั้นสูง
3. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
4. โครงการพิเศษด้านวารสารศาสตร์
5. การสัมมนาวารสารศาสตร์

- 201 ชื่อ – นามสกุล (ไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

: นางบุษบา หินเธาว์
: Mrs.Bussaba Hintow

ตําแหน่งทางวิชาการ

: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

วัน – เดือน – ปีเกิด

: 5 มกราคม 2514

เลขที่บัตรประชาชน

: 3-2001-01046-106

ที่อยู่ท่ตี ิดต่อได้สะดวก

: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตาบล
พลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์
055-267103 โทรสาร 055-267103
มือถือ 086-2039464 E –mail :Bussaba_took@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
นศ.บ. นิเทศศาสตร มหาบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์)
ศศ.บ. ศิลปศาสตร บัณฑิต(นิเทศศาสตร์)
สาขาวิชาการที่มีความรู้ความชํานาญ

จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถาบันราชภัฏเทพสตรี

ปีท่จี บการศึกษา
2541
2536

การประชาสัมพันธ์
ประสบการณ์ท่เี กี่ยวกับรายการบริหารงานวิจัย
ปี (ระยะเวลา)
2541
2541
2542
2543
2544
2544

ตําแหน่ง

เรื่อง (แหล่งทุน)
การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกับความรู้และความตระหนักเรื่องโรค
หัวหน้าโครงการ เอดส์ ใ นนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
(งบประมาณแผ่นดิน.)
แนวโน้มของวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนในประเทศไทยภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ
ผู้ร่วมโครงการ
(วช.)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษา : ศึกษากรณีนักศึกษาปริญญาตรี
หัวหน้าโครงการ
ภาคปกติ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (งบประมาณแผ่นดิน)
ความต้ อ งการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของนั ก เรี ย นในจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย
หัวหน้าโครงการ
(งบประมาณแผ่นดิน)
ความคิดเห็นของผู้นาชุมชนต่อบทบาทของสื่อมวลชนในการให้การศึกษาที่มี
หัวหน้าโครงการ
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตจังหวัดพิษณุโลก (งบประมาณแผ่นดิน)
หัวหน้าโครงการ การศึกษาภาพลักษณ์สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก ในสายตาของ
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2545

หัวหน้าโครงการ

2549

หัวหน้าโครงการ

2551

หัวหน้าโครงการ

2552

หัวหน้าโครงการ

2553

หัวหน้าโครงการ

2553

หัวหน้าโครงการ

2554

หัวหน้าโครงการ

2554

หัวหน้าโครงการ

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (งบประมาณ
แผ่นดิน)
การศึ ก ษาผลดี ผ ลเสี ย ของการใช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต เพื่ อ การเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา
สถาบันราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนล่าง (งบประมาณแผ่นดิน)
การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการ
กาหนดรูปแบบและเนือ้ หารายการวิทยุชุมชน ตาบลหัวรอ อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก (งบประมาณแผ่นดิน)
การศึกษาและการพัฒนารูปแบบการจัดการงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ เขตห้ ามล่า สัต ว์ป่า เขาน้อ ย – เขาประดู่ อ าเภอวัด โบสถ์ จั งหวั ด
พิษณุโลก (ระยะที่1) (งบประมาณแผ่นดิน)
การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูล ฝอยอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ตาบลบึงพระ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (งบประมาณแผ่นดิน)
รูป แบบการสื่อ สารอย่า งมีส่วนร่ว มของชาวบ้าน เพื่อ การจั ดการป่า ชุม ชน
อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาป่าชุมชน ตาบลท่าอิบุญ อาเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ (งบประมาณแผ่นดิน)
การพัฒนาการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาการทาเกษตรอินทรีย์ ตาบลหนองโสน
อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจติ ร (วช.)
รูปแบบการกาจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตาบลสักหลง
อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (งบประมาณแผ่นดิน)
การส่ง เสริม และการใช้ประโยชน์จ ากขยะมู ล ฝอยขององค์การบริห ารส่ว น
ตาบลสักหลง อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (งบประมาณแผ่นดิน)

งานวิจัยที่ได้รับการตีพมิ พ์
ระดับชาติ
1.) บุษบา หินเธาว์.2550 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการ
กาหนดรูปแบบและเนือ้ หารายการวิทยุชุมชนตาบลหัวรอ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในเอกสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
หน้า 173
2.) บุษบา หินเธาว์. 2551. การวิจัยแบบมีสว่ นร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
แม่บ้านผูผ้ ลิตอาหารแปรรูปจากข้าวในจังหวัดพิษณุโลก ในเอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ
มอ.ภูเก็ตวิจัยครั้งที่ 1 ภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต.หน้า 77

- 203 3.) บุษบา หินเธาว์. 2555. รูปแบบการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมของชาวบ้านเพื่อการจัดการป่าชุมชน
อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาป่าชุมชนตาบลท่าอิบุญ อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในเอกสารการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2012” เชียงใหม่ เครือข่ายคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ. หน้า 150
4.) บุษบา หินเธาว์. 2555. การพัฒนาการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศกึ ษาการทาเกษตรอินทรีย์ ตาบลหนองโสน อาเภอสามง่าม
จังหวัดพิจิตร ในเอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2012” เชียงใหม่.
เครือข่ายคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ. หน้า 116
5.) บุษบา หินเธาว์. 2555. รูปแบบการกาจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตาบลสัก
หลง อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในเอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาชนบทที่
ยั่งยืน ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ขอนแก่น.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หน้า 116
ระดับนานาชาติ
Bussaba Hintow. 2010. Solid waste Management Model Development Involving Public
Participation in Subdistrict Bungphra , Muang District, Phitsanulok. First International
Conference on Local Government. P.193
Bussaba Hintow. 2012. Participatory Communication Patterns about Community Sustainable
Forest Manangement : A Case Study of Tambon Tha-i-boon, Lomsak District, Phetchabun
Province, Thailand. Journal African and Asia Local Government Studies 1(2): 137-146
ผลงานทางวิชาการ
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
2. ตาราการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานนิเทศศาสตร์
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
1.) การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2.) การวางแผนการสื่อสาร
3.) การผลิตและสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์
4.) สัมมนาวิชาชีพนิเทศศาสตร์

- 204 ชื่อ - นามสกุล (ไทย)

:

นายปรัชญา โพธิหัง

(อังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
วัน-เดือน-ปีเกิด
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
ที่อยู่ท่ตี ิดต่อได้สะดวก

: Mr.Pratya Phothihang
: อาจารย์
: 26 ตุลาคม 2520
: 3-1005-03380-37-1
: คณะวิทยาการจัดการสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จาหวัดพิษณุโลก
65000 โทรศัพท์ 055-267103 โทรสาร 055-267103
มือถือ 0891418842 E-mail: pipe_holiday@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
จากสถาบัน
ปีท่จี บการศึกษา
นศ.ม. (วารสารสนเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2548
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2541
สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร ศิลปะกราฟฟิกสาหรับงานนิเทศศาสตร์การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
เพื่อการสื่อสาร
ประสบการณ์ท่เี กี่ยวกับการบริหารงานวิจัย
ปี (ระยะเวลา)
ตําแหน่ง
เรื่อง (แหล่งทุน)
2551
หัวหน้า
การประเมินผลงานประชาสัมพันธ์โครงการ "จาก
โครงการ
วันแม่ถึงวันพ่อ 116 วันสร้างความสามัคคี"
งานวิจัยที่ได้รับการตีพมิ พ์
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
ศิลปะกราฟฟิกสาหรับงานนิเทศศาสตร์
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร

- 205 ชื่อ - นามสกุล (ไทย) : นางสาวพิชญาพร ประครองใจ
(อังกฤษ)
: Miss Phitchayaporn Prakrongjai
ตําแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วัน-เดือน-ปีเกิด
: 17 ตุลาคม 2524
เลขประจําตัวบัตรประชาชน : 5-6502-90009-98-2
ที่อยู่ท่ตี ิดต่อได้สะดวก
: คณะวิทยาการจัดการสาขานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-267103
โทรสาร 055-267103 มือถือ 08-9859-8180
E-mail : p.prakrongjai@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
จากสถาบัน
ปีทจ่ี บการศึกษา
ศศ.ม. (สื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2552
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2549
สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
สื่อสารมวลชน วิทยุและโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์
ประสบการณ์ท่เี กี่ยวกับการบริหารงานวิจัย
ปี (ระยะเวลา)
2554 ( 6 เดือน)

ตําแหน่ง
หัวหน้าโครงการ

2554 ( 6 เดือน)

หัวหน้าโครงการ

เรื่อง (แหล่งทุน)
ศึกษาความพึงพอใจ ทัศนคติ และความต้องการ ของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรียนในหลักสูตร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
การศึกษาความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
หลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

งานวิจัยที่ได้รับการตีพมิ พ์ ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
หลักนิเทศศาสตร์
สื่อพื้นบ้านเพื่อการสื่อสาร
การสร้างสรรค์งานวิทยุกระจายเสียง
สัมมนาวิชาชีพนิเทศศาสตร์

- 206 ชื่อ - นามสกุล (ไทย) : นายเอกรงค์ ปั้นพงษ์
(อังกฤษ)
: Mr. Akkarong Punpong
ตําแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วัน-เดือน-ปีเกิด
: 23 กุมภาพันธ์ 2527
เลขประจําตัวบัตรประชาชน : 1-7302-00001-53-3
ที่อยู่ท่ตี ิดต่อได้สะดวก : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-267103
โทรสาร 055-267103 มือถือ 08-6619-3965
E-mail:akkarongpunpong@gmail.com
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (สื่อสารมวลชน)
ศศ.บ. (สือ่ สารมวลชน)
วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)

จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่จบการศึกษา
2554
2551
2550

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ กฎหมายสื่อสารมวลชน
ประสบการณ์ท่เี กี่ยวกับการบริหารงานวิจัย
(ระยะเวลา) ตําแหน่ง
2555
หัวหน้า
โครงการ
2554 (1 ปี) ผู้ร่วม
โครงการ

เรื่อง (แหล่งทุน)
ศึกษาความพึงพอใจ ทัศนคติ และความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมภายใน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม(มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม)
รูปแบบพฤติกรรมการรับฟังรายการรัฐสภาของเรา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
กรมประชาสัมพันธ์ ปี พ.ศ. 2554 (สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์)

งานวิจัยที่ได้รับการตีพมิ พ์
ดร.สุทิติ ขัตติยะ, รศ. ดร.วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์ และ เอกรงค์ ปั้นพงษ์. 2554.รูปแบบพฤติกรรม
การรับฟังรายการรัฐสภาของเรา :สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
ปีพ.ศ. 2554. รายงานการวิจัยประจาปีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรม
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