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สารบัญ 

หน้า 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป   

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 

 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 

 3. วิชาเอก 1 

 4. จ านวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 

 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 

 6. สถานภาพหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 2 

 7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน 2 

 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศกึษา 3 

 9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา  

  ของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 4 

 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 5 

 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 

  ในการวางแผนหลักสูตร 5 

 12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความ 

  เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 7 

  12.1 การพัฒนาหลักสูตร 7 

  12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 7 

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 8 

  13.1 กลุ่มวชิา/สาขาวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/ 

   หลักสูตรอื่น 8 

  13.2 กลุ่มวชิา/สาขาวิชาในหลักสูตรที่สามารถใหน้ิสติจากคณะ/สาขาวิชา/ 

   หลักสูตรอื่นเรยีน 9 

  13.3 การบริหารจัดการ 9 

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร 

 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 11 

 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 13 
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สารบัญ (ต่อ)  

หน้า 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 1. ระบบการจัดการศกึษา 14 

 2. การด าเนินการหลักสูตร 14 

 3. หลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน 16 

  3.1 หลักสูตร 16 

   3.1.1 จ านวนหนว่ยกิต 16 

   3.1.2 โครงสรา้งหลักสูตร 17 

   3.1.3 รายวิชา 17 

   3.1.4 แผนการศกึษา 22 

   3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 26 

  3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหนง่ และคุณวุฒิของอาจารย์ 44 

   3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 44 

   3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 46 

   3.2.3 อาจารย์พิเศษ 46 

 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณภ์าคสนาม (การฝกึงานหรอืสหกิจศกึษา) 47 

 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน 47 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนสิิต 49 

 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน 50 

 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้าก 

  หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 56 

 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 60 

 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิิต 60 

 3. เกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 60 
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สารบัญ (ต่อ)  

หน้า 

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 

 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 61 

 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 61 

 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพการศึกษา 

 1. การบริหารหลักสูตร 63 

 2. บัณฑติ  63 

 3. นิสติ   64 

 4. คณาจารย์  64 

 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 65 

 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 66 

 7. ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 69 

 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 1. การประเมนิประสิทธิผลของการเรยีนการสอน 71 

 2. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 71 

 3. การประเมนิผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 72 

 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 72 

 

ภาคผนวก 

 ภาคผนวก ก ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตร ี 

  พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 74 

 ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2555 และหลักสูตร 

  ปรับปรุง พ .ศ 2560 86 

 ภาคผนวก ค ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 1 12  

 ภาคผนวก ง รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 1 32  

 ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 24  
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สารบัญ (ต่อ)  

หน้า 

 ภาคผนวก ฉ ภาระการสอนของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 

  ประจ าหลักสูตร 149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 

Bachelor of Communication Arts Program in New Media Communication 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย   คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร : 0206 (มหาวิทยาลัยพะเยา) 

   25510271103549_2060_IP (สกอ.) 

 ภาษาไทย : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 

 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program in New Media 

   Communication 

2. ชื่อปริญญาและสาขา 

 ชื่อเต็ม : นิเทศศาสตรบัณฑติ (การสื่อสารสื่อใหม่) 

 ชื่อย่อ  : นศ.บ. (การสื่อสารสื่อใหม่) 

 ชื่อเต็ม : Bachelor of Communication Arts  (New Media Communication) 

 ชื่อย่อ : B.Com.Arts (New Media Communication) 

 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ  หลักสูตรปริญญาตร ี4 ปี 
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 5.2 ประเภทของหลักสูตร  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 5.3 ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย 

 5.4 การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

  ไม่ม ี

 5.6 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑติ (การสื่อสารสื่อใหม่) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอนภาคการศกึษา ปีการศึกษา 2560 

 6.2 คณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร 

  ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 6.3 คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร 

  ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 6.4 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

  ครั้งที ่10/2559 วันที ่11 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 

 6.5 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  

  ครั้งที ่119 (3/2560) วันที ่8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 

 6.6 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตรในการประชุม 

  ครั้งที ่4/2560 วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากส าเร็จการศึกษา 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวางสามารถ

ท างานในองค์กรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และสาธารณกุศล โดยสามารถเลือกต าแหน่งงาน

ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนและสื่อใหมโ่ดยตรง เชน่ 

  8.1 เจ้าหนา้ที่พัฒนาและออกแบบข้อมูลส าหรับสื่อดจิทิัลและสื่อใหม่ 

  8.2 ผู้สื่อข่าว  ผู้ประกาศข่าว  ผู้ผลิตรายการ ในองค์กรสื่อมวลชนทั้งในระดับชาติและ

ระดับท้องถิ่นชุมชน 

  8.3 นักสร้างสรรคแ์ละผลติสื่อ 

  8.4 ผูป้ระกอบการด้านสื่อ การผลิตสื่อ หรอืงานอิสระทีเ่กี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์ 

  8.5 นักวิชาการด้านการสื่อสาร 
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9. ชื่อ –นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 
ป ี

1 นางพรพรรณ จันทร์แดง 35404000xxxxx ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

 

ศศ.ม. 

 

ศษ.บ. 

 

ศศ.บ. 

Library and Information Science 

 

บรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์ 

มัธยมศกึษา (แขนงวิชาภาษาไทย) 

 

บรรณารักษศาสตร์ 

University of Pune, India 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2549 

 

2540 

 

2539 

 

2533 

2 นางสาวภัทรา บุรารักษ์ 

 

 

35701012xxxxx 

 

 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

นศ.ด.  

บธ.ม. 

นศ.บ.  

นิเทศศาสตร์ 

บริหารธุรกิจ 

นิเทศศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยโยนก 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

2551 

2541 

2536 

3 นางสาวณัฏฐา นันทตันติ 15099001xxxxx อาจารย์  ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

การสื่อสารศกึษา 

การสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557 

2550 

4 นายดิษฐา  จ าปาแขก 

 

31601002xxxxx 

 

อาจารย์ นศ.ม.  

ศศ.บ.  

สื่อสารมวลชน 

สื่อสารมวลชน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

2550 

2543 

5 นายพิภพ พานิชภักดิ์ 31101014xxxxx อาจารย์ M.A. 

 

นศ.บ. 

Theatre Art-Drama 

 

โฆษณา/การหนังสอืพิมพ์ 

San Jose State 

University, California 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2535 

 

2525 

4 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  นับตั้งแต่ช่วงคริสตศ์ตวรรษ 1980 เป็นต้นมา โลกได้มคีวามเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ด้าน 

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งการเมืองภายในและการเมืองระหว่างประเทศ โดย

ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการ

สื่อสาร ทั้งระบบดาวเทียมสื่อสาร ระบบเคเบิลใยแก้วน าแสงล้วนเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ท าให้

ระบบอินเทอร์เน็ตแทรกซึมเข้าไปยังทั่วทุกพื้นที่ จนท าให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการสื่อสาร

กลายมาเป็นเครือข่ายการสื่อสารที่ส าคัญต่อทุกมิติของระบบโลก เช่นการสื่อสารผ่านเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันได้กลายเป็นเครื่องมอืส าหรับการพัฒนาของประเทศ

ต่าง ๆ ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับปัจเจก  ชุมชน ท้องถิ่น สังคมและประเทศ  ท าให้เครือข่าย

การสื่อสารความเร็วสูง (Broadband) ได้รับการพัฒนาและมีจ านวนผู้ใช้เพิ่มมากขึ้น จากสถิติ

จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ที่มีผู้ใ ช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 

18,300,000 รายแต่ในปี พ.ศ. 2558 มีผู้ใช้ประมาณ 38,015,725 ราย เพิ่มขึ้นภายใน 6 ปี 

มากกว่าเท่าตัว(ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 

พร้อมไปกับการขยายตัวและพัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารไม่ว่าจะเป็น ระบบสายเคเบิลใย

แก้วน าแสงระบบคลื่นความถี่โทรศัพท์เคลื่อนที่  General Packet RadioService (GPRS)และ

ระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูง (4G) ซึ่งสามารถสื่อสารกันด้วยรูปแบบสื่อผสม (Multimedia) ทั้ง

ภาพ เสียง ตัวอักษรได้ในเวลาเดียวกันมคีวามรวดเร็วเท่ากับหรอืมากกว่าการสื่อสารผา่นระบบใย

แก้วน าแสง 

  จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารดังกล่าวย่อมเลี่ยงไม่ได้ที่จะ

กระทบต่อพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ไม่วา่จะเป็นการสื่อสารแบบเผชิญหน้าหรอืการสื่อสาร

ผา่นสื่อ ส่งผลใหอ้งค์ความรู้เดิมทางด้านการสื่อสารหรอืนิเทศศาสตร์ได้รับผลกระทบตามไปด้วย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต ที่ท าให้เกิดสื่อใหม่ (New 

media)  ซึ่งเป็นสื่อที่พัฒนาการจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่สามารถเพิ่ม

รูปแบบการสื่อสารได้หลากหลายไว้ในช่องทางเดียวกัน สามารถแสดงผลได้ทั้งภาพและเสียง มี

การโต้ตอบแบบปฏิสัมพันธ์ ( Interactive)  ได้อย่างทันทีทันใด (Real time)ที่ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงกระบวนการสื่อสารและท าให้องค์กรสื่อมวลชนดั้งเดิมต่างมีการปรับตัวไปสู่การเข้า
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การใช้สื่อใหม่ให้เป็นช่องทางใหม่ที่ส าคัญส าหรับการประกอบการของธุรกิจสื่อ เพื่อรักษาส่วน

แบ่งทางการตลาดและฐานผู้ชมเอาไว้ให้ได้ 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านกระบวนการท างานแล้ว ในมิติด้านเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยีการสื่อสารยังส่งผลท าให้ธุรกิจการสื่อสารขยายตัวแทบจะทุกแขนงทุกระดับทั้ง

ระดับชาติ ท้องถิ่นและชุมชน เช่นหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  โทรทัศน์ดาวเทียม โทรทัศน์

อินเทอร์เน็ต หรือแม้แต่สื่อโฆษณาที่ใช้สังคมออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น  ก่อให้เกิดการประกอบการ

ของสื่อในระดับท้องถิ่นและชุมชนที่อาศัยข้อได้เปรียบจากเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัลและการ

เปลี่ยนผ่านคลื่นความถี่จากระบบเดิมสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการเกิดความกระตือรือร้นของกลุ่มสื่อชุมชนไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงชุมชน  โทรทัศน์

ชุมชนได้เริ่มปรากฏเป็นวาระของสังคมไทย และเกิดการปฎิบัติการในระดับชุมชนเล็ก ๆ กระจาย

ตัวทั่วประเทศไทย โดยจังหวัดพะเยาถือเป็นชุมชนที่เป็นต้นแบบหนึ่งของการพัฒนาสื่อกระจาย

ภาพและเสียงที่ให้บริการชุมชน หรือโทรทัศน์ชุมชน ซึ่งเป็นระบบสื่อที่จ าเป็นต้องอาศัยนักนิเทศ

ศาสตร์ที่มีความรู้ความเข้าใจระบบสื่อขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังต้องมีความรู้ความเข้าใจการ

ท างานในองค์กรสื่อระดับท้องถิ่นและชุมชนเช่นกัน 

  จากเหตุผลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

ด้านการสื่อสาร การผลิตเนื้อหาที่ตอบสนองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นชุมชนที่มทีักษะเท่าทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมสื่อในประเทศไทยทั้งระดับ

นานาชาติ ระดับชาติ ระดับท้องถิ่นและระดับชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

  ดังนั้น การเรียนการสอนทางด้านการสื่อสาร และสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 

มหาวิทยาลัยพะเยา  จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนตามเพื่อสร้างบุคลากรทางด้านนิเทศศาสตร์ให้

สอดคล้องกับพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ เทคโนโลยีการสื่อสาร การใช้ภาษาที่ 3 ตลอดจน

สังคมและวัฒนธรรม และความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นพื้นที่ส าคัญของการให้บริการ

ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี ้สาขาวิชาฯ มุ่งเน้นการออกแบบหลักสูตรที่

ประกอบด้วยการเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้ การใช้ และการรู้เท่าทันด้านการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง

กับสื่อใหม่ที่มีเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นฐาน ที่สามารถท างานได้ทั้งในระดับชาติและระดับ

ท้องถิ่นชุมชนไปพร้อมกับการปลูกฝังวิธีคิดและการกระท าที่อยู่ภายใต้กรอบของคุณค่า 

จริยธรรมวิชาชีพ พร้อมไปกับพัฒนาทักษะในภาคปฏิบัติเพื่อให้สามารถปรับตัว ประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพและการพัฒนาสังคมในทุกระดับโดยออกแบบ

รายวิชาให้สอดคล้องโดยการปรับปรุงครั้งนี้ได้มุ่งเน้นการออกแบบหลักสูตรไม่เพียงแต่สร้างนิสติ

ทุกคนมีความรู้พื้นฐานครอบคลุมเนื้อหาดังกล่าวแล้ว แต่ยังออกแบบกลุ่มวิชาเลือกที่คาดหวังที่
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จะช่วยนิสิต ต่อยอดความรูแ้ละทักษะจากความรูพ้ื้นฐานที่ได้เรียนมาจากวิชาเอกบังคับใหม้ีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะตามความถนัดและความสนใจอย่างชัดเจนมากกว่าหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555  

ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ท างานตอบสนององค์กรได้โดยมีความเช่ียวชาญ

ในทักษะที่ตนถนัดไปพร้อมกับทักษะพืน้ฐานส าคัญด้วย 

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ

ของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  12.1.1 หลักสูตรมีการปรับปรุง และพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทาง

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 

  12.1.2 หลักสูตรเป็นแนวทางผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาดแรงงานและภูมทิัศนส์ื่อ 

  12.1.3 หลักสูตรมีมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

  12.1.4 หลักสูตรได้รับการพิจารณาให้มลีักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น 

  12.1.5 หลักสูตรพัฒนาให้ผู้เรียนมีศักยภาพทั้งความรู้เชิงวิชาการ ทักษะในวิชาชีพ 

สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและ

ความสามารถท างานร่วมกับองค์กรสื่อในระดับประเทศ ท้องถิ่น และชุมชน ตลอดจนเป็น

ผู้ประกอบการเองได้และเหนือไปกว่านั้นคือการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมี

ความสุข 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

  12.2.1 บูรณาการพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต การเรียนการสอน การวิจัยและการ

บริการวิชาการที่ตอบสนองไม่เพียงแต่ระดับสังคมโดยรวมเท่านั้น แต่จะให้ความส าคัญกับความ

ต้องการของพื้นที่ ให้เป็นเป้าหมายส าคัญของการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้และการ

พัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชา 

  12.2.2 ผลติบัณฑิตให้ความสามารถในการเรียนรู ้มีทักษะในการอยู่รว่มกับผูอ้ื่นอย่าง

เข้าใจและยอมรับความแตกต่างของผู้คนในสังคม 

  12.2.3 เชื่อมโยงความรู้ใหมท่ี่ได้จากการวิจัยของคณาจารย์ในสาขาวิชาไปประยุกต์ใช้

ในการพัฒนาชุมชนและสังคมได้ พร้อมกับสามารถน าความรู้น้ันสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตดว้ย 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีสอนในคณะ / สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ / ภาควชิา / หลักสูตรอื่น 

  13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

001101 การใชภ้าษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

001204

  

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

002201

  

พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม   

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล    

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

003202

  

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม   

Health and Environment Management  

3(2-2-5) 

004101

  

ศลิปะในการด าเนินชีวติ     

Arts of Living 

3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  

Socialized Personality 

3(2-2-5) 
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  13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

   13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

146273 ภาษาอังกฤษส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 

English for Communication Arts 

3(2-2-5) 

 

142111 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1 

Chinese for Communication I 

3(2-2-5) 

143372    การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 

Japanese Conversation I 

3(2-2-5) 

 

   13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะนติิศาสตร์ 

100005 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 

Laws and Ethics of Communication 

 

3(2-2-5) 

 

 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่สามารถใหส้าขาวิชา / หลักสูตรอื่น 

127310 สื่อภาคพลเมือง  

Citizen Media 

3(2-2-5) 

 

 

 13.3 การบรหิารจัดการ 

  13.3.1 หมวดศกึษาทั่วไป 

   มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปจ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร 

และได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

   1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยมีอธิการบดีเป็นประธาน

คณบดี/ผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ท าหน้าที่ ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชา

ศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

   2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยมีรองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการเป็นประธานรองคณบดี/รองผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ ท าหน้าที่พัฒนากระบวนการ

เรียนการสอน ก ากับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงานเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปในทิศทาง

เดียวกัน 

   3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหน้าที่ประสานงานการจัดการเรียนการ

สอน 

  13.3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

   1) คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ให้คณะกรรมการ

รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมี 

คณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นที่ปรึกษา และหัวหน้าสาขา เป็นกรรมการและอาจารย์ใน

สาขาวิชาเป็นเลขานุการและกรรมการท าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องคือ บริหารและวางแผนหลักสูตรด้าน

วิชาการรวมทั้งนเิทศ ก ากับ ตดิตาม การด าเนินงานหลักสูตร 

   2) ก าหนดให้คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรท าการประสานกับคณะอื่นที่

เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาค าอธิบายรายวิชา พร้อมทั้งก าหนดอาจารย์ผู้สอนและหัวข้อที่สอนและ

ประเมินผลร่วมกัน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาหลักสูตร 

  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ เป็นศาสตร์แห่งการสร้างสรรค์

เนื้อหาผ่านสื่อกลางหรือเทคโนโลยีการสื่อสารให้เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของ

มนุษย์ ที่ไม่เพียงแต่จะสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันเท่านั้นแต่ยังจะน าไปสู่การพัฒนาทั้งระดับ

ปัจเจก ชุมชนและสังคม 

 1.2 ความส าคัญ 

  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการสื่อสารทุกครั้งได้ส่งผลกระทบต่อสังคม และ

กระบวนการสื่อสารของมนุษย์ ตั้งแต่การก่อก าเนิดแท่นพิมพ์  สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์ มาจนถึงยุคดิจทิัลท าใหโ้ลกการสื่อสารไหลเวียนผ่านบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ตที่ได้สลาย

พรมแดนระหว่างสื่อ และพรมแดนของพืน้ที่ทางกายภาพและเวลาในการติดต่อสื่อสารของมนุษย์

ไปอย่างสิ้นเชิง  ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารดังกล่าว น ามาซึ่งประเด็น

ต่าง ๆ ที่น่าสนใจและท้าทายส าหรับนักนิเทศศาสตร์ทั่วโลก ทั้งในด้านกระบวนการสื่อสาร 

พฤติกรรมการสื่อสาร การออกแบบสาร การใช้สื่อ รวมถึงการหากลไกการก ากับและดูแลอย่าง

รู้เท่าทันและเหมาะสม  ซึ่งความรู้พื้นฐานเดิมที่มีต่อกระบวนการท างาน การออกแบบสารและ

การใชส้ื่อ อิทธิพล และผลกระทบของสื่อแบบเดิมอาจไม่เพียงพอต่อการท าความเข้าใจ การสรา้ง

องค์ความรู ้และการปฏิบัติงานรว่มกับสื่อดังกล่าวได้ 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตนัก

นิเทศศาสตร์ จงึมคีวามจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ใหก้้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ที่ไม่ใช่เฉพาะการเปลี่ยนแปลงของตัวสื่อและเทคโนโลยีการสื่อสารที่เท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึง

การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใช้ การออกแบบสารหรือเนื้อหาสาระของผู้รับสารที่มีพลัง

อ านาจในการจัดการและควบคุมช่องทางการสื่อสารด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดความ

กระตือรือร้นของกลุ่มสื่อชุมชนไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงชุมชน  โทรทัศน์ชุมชนได้เริ่ม

ปรากฏเป็นวาระของสังคมไทย และเกิดการปฎิบัติการในระดับชุมชนเล็ก ๆ กระจายตัวทั่ว

ประเทศไทย โดยจังหวัดพะเยาถือเป็นชุมชนที่เป็นต้นแบบหนึ่งของการพัฒนาสื่อกระจายภาพและ

เสียงที่ให้บริการชุมชน หรือโทรทัศน์ชุมชน ซึ่งเป็นระบบสื่อที่จ าเป็นต้องอาศัยนักนิเทศศาสตรท์ี่มี

ความรูค้วามเข้าใจระบบสื่อขนาดใหญ่เท่านั้น แตย่ังต้องมีความรูค้วามเข้าใจการท างานในองค์กร

สื่อระดับท้องถิ่นและชุมชนเชน่กัน 



12 

  ดังนั้นหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ พ.ศ. 2560 คณะ

วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้รับการปรับปรุงขึ้นเพื่อสร้าง

องค์ความรู้ทางด้านการสื่อสารให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและผู้รับสาร

ดังกล่าว โดยเรียนรู้ทั้งขนบของสื่อดั้งเดิม  สื่อดั้งเดิมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ทและสื่อใหม่ที่เกิด

และเติบโตในเครือขา่ยอินเทอร์เน็ทด้วย ทั้งในระดับพืน้ฐานและระดับความเช่ียวชาญเฉพาะตามที่

นิสิตสนใจเพื่อน าไปสู่การผลิตบัณฑิตทางด้านนิเทศศาสตร์ที่มีความเข้าใจและเช่ียวชาญในการ

เป็นนักสร้างสารและออกแบบสาร(Content) ที่เหมาะสมกับสื่อหรือเทคโนโลยีการสื่อสารทั้งสื่อ

เก่าและสื่อใหม่ตามจุดมุ่งหมายได้อย่างเหมาะสมทั้งการท างานในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

และชุมชน 

  การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ สาขาวิชาฯ มุ่งเน้นการออกแบบหลักสูตรที่ประกอบด้วยการ

เรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้ การใช้ และการรู้เท่าทันด้านการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับสื่อใหม่ที่มี

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นฐาน ที่สามารถท างานได้ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นชุมชนไป

พร้อมกับการปลูกฝังวิธีคิดและการกระท าที่อยู่ภายใต้กรอบของคุณค่า จริยธรรมวิชาชีพ พร้อม

ไปกับพัฒนาทักษะในภาคปฏิบัติเพื่อให้สามารถปรับตัว ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ 

ในการประกอบอาชีพและการพัฒนาสังคมในทุกระดับโดยออกแบบรายวิชาใหส้อดคล้องโดยการ

ปรับปรุงครั้งนี้ได้มุ่งเน้นการออกแบบหลักสูตรไม่เพียงแต่สร้างนิสิตทุกคนมีความรู้พื้นฐาน

ครอบคลุมเนื้อหาดังกล่าวแล้ว แต่ยังออกแบบกลุ่มวิชาเลือกที่คาดหวังที่จะช่วยนิสิต ต่อยอด

ความรู้และทักษะจากความรู้พื้นฐานที่ได้เรียนมาจากวิชาเอกบังคับให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะ

ตามความถนัดและความสนใจอย่างชัดเจนมากกว่าหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555  ทั้งนี้เพื่อให้

บัณฑิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ท างานตอบสนององค์กรได้โดยมีความเช่ียวชาญในทักษะที่

ตนถนัดไปพร้อมกับทักษะพืน้ฐานส าคัญด้วย 

 1.3 วัตถุประสงค์ หลักสูตร 

  1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหม้ีความรูใ้นทฤษฎีและหลักการทางนิเทศศาสตร์ทางด้านสื่อใหม่

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและดิจิทัลพร้อมกับสามารถวิเคราะห์วิจัยและประยุกต์ใช้ความรู้ในการ

ประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

  1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการเป็นผู้สร้างเนื้อหา (Content) ส าหรับวิชาชีพที่

เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นชุมชน 

  1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มี

วินัย อดทน มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหนา้และรับผดิชอบต่อสังคม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศ 

ศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

การสื่อสารสื่อใหม่ให้มี

มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่สกอ. 

ก าหนด 

1.1 ติดตามประเมินหลักสูตร

อย่างสม่ าเสมอตามหลักการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร  

1. เอกสารที่เกี่ยวกับการปรับปรุง

หลักสูตร 

2.รายงานผลการประเมินและการ

วิพากษ์หลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้

สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 

2.1 ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน

ความตอ้งการของผู้ประกอบการ 

2.2 สร้างกิจกรรมทั้งในและนอก

หลักสูตรในการท างานร่วมกับ

องค์กรวิชาชีพต่าง ๆ  

1. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

ในการใชบ้ัณฑติของสถานประกอบการ 

2. รายงานผลการประเมินผลการใชน้ิสติ

จากองค์กร/สถานประกอบการ 

3. ผลการประเมินกิจกรรมของสาขาวิชา  

3.พัฒนาการสอนของ

คณาจารย์เพื่อพัฒนาองค์

ความรูอ้ย่างตอ่เนื่อง  

3.1 สนับสนุนอาจารย์ท าวิจัย 

งานบริการวิชาการ ดูงานและ

เรียนรู้เพิ่มประสบการณ์กับ

องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  

1. จ านวนงานวิจัยและบริการวิชาการ

ของคณาจารย์ 

2. จ านวนครัง้ของโครงการศกึษาดูงาน 

และโครงการการเรียนรู้ร่วมกับองค์กร

วิชาชีพ  

4.พัฒนาการเรียนการสอน

ให้นสิิตเกิดการเรียนรู้และ

ประสบการณใ์นสภาพจริง 

 

 

 

 

 

 

4.1 สนับสนุนอาจารย์และ

บุคลากรด้านการเรียนการสอน

ให้ท างานวิจัยและ/หรืองาน

บริการวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง

องค์กรภายนอกและชุมชน

ท้องถิ่น 

4.2 จัดวิทยากรบรรยายพิเศษ

เพื่อเสริมสรา้งมุมมองทางวิชาชีพ 

4.3 ส่งเสริมให้นสิิตได้มเีวทีใน

การแสดงออกถึงผลงานตลอด

หลักสูตรนอกเหนอืไปจากการฝึก

ประสบการณ์ 

1. ปริมาณงานวิจัยและงานบริการ

วิชาการของอาจารย์ในหลักสูตร 

2. เอกสารโครงสร้างรายวิชา (Course 

Syllabus) 

3. แผนการส่งนสิิตเข้าฝกึงานก่อนส าเร็จ

การศกึษา 

4. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระหว่าง

ปีการศึกษา 

5. ผลงานของนสิิตระหว่าง 

ที่เรยีนที่ท าผ่านเวทีภายนอก

มหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา

ปกติ มรีะยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

  ไม่ม ี

2. การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 

  ภาคการศกึษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวดที่ 1 การรับเข้าศึกษา ข้อ  4  คุณสมบัติของผู้เข้าศกึษา 

     4.1  ส าเร็จช้ันประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง 

  4.2  ส าเร็จการศกึษาระดับอนุปริญญาหรอืเทียบเท่า หรอืระดับปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า

จากสถาบันการศกึษาช้ันสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

  4.3  เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

  4.4  ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท า

โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

  4.5  ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทาง

ความประพฤติ 

     ข้อ  5  การสอบคัดเลือก หรอืการคัดเลือกเข้าเป็นนิสติ 

        5.1  มหาวิทยาลัยจะท าการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย  หรือเทียบเท่า เข้าเป็นนิสิตเป็นคราวๆ ไป ตามประกาศ และรายละเอียดที่

มหาวิทยาลัย หรอืที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนด 
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  5.2  มหาวิทยาลัยอาจท าการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า หรือผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนิสิต เพื่อศึกษาขอรับปริญญาตรี

สาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัยตามระเบียบ หรือตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่

เกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆ 

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

  เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย

พะเยา 

 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

  2.3.1 นิสติมคีวามรูแ้ละความเข้าใจที่เกี่ยวกับสาขาวิชาน้อย 

  2.3.2 นิสติมทีักษะการใชภ้าษาทั้งไทยและอังกฤษ รวมถึงทักษะการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับ

สาขาน้อย 

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดนิสิตตามข้อ 2.3 

  2.4.1 จัดปฐมนิเทศส าหรับนิสิตใหม่ เพื่อแนะน าเกี่ยวกับการเรียนการสอนของสาขาวิชา 

รวมถึงปรับพืน้ฐานในหัวข้อที่เกี่ยวกับทักษะภาษาและทักษะการสื่อสาร 

  2.4.2 จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิต เพื่อให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือดูแล

ตามความเหมาะสม 

  2.4.3 จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้นิสิตท ากิจกรรมกับองค์กรวิชาชีพภายนอกเพื่อ

เสริมสรา้งความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกของนิสิตรวมทั้งเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนิสิต

ให้ปรากฏต่อสังคมภายนอกตลอดหลักสูตร 

 2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

          จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา(คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

            ปีที ่1 90 90 90 90 90 

            ปีที ่2  90 90 90 90 

            ปีที่ 3   90 90 90 

            ปีที่ 4    90 90 

            รวม 90 180 270 360 360 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    90 90 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบบุคลากร      

     1.1 หมวดเงินเดือน 780,418 827,243 876,877 929,490 985,259 

     1.2 หมวดค่าจ้างประจ า - - - - - 

2. งบด าเนินการ      

     2.1 หมวดค่าตอบแทน 25,729 27,273 28,910 30,644 32,483 

     2.2 หมวดค่าใช้สอย 120,840 128,090 135,776 143,922 152,558 

     2.3 หมวดค่าวัสดุ 91,838 97,349 103,190 109,381 115,944 

     2.4 หมวดสาธารณูปโภค 26,376 27,959 29,636 31,414 33,299 

3. งบลงทุน      

     3.1 หมวดครุภัณฑ์ 78,811 83,540 88,552 93,865 99,497 

4.งบเงินอุดหนุน 50,314 53,333 56,533 59,925 63,520 

     รวมรายจ่าย  1,174,326 1,244,786 1,319,473 1,398,641 1,482,560 

 

 2.7 ระบบการศึกษา  

    แบบช้ันเรียน  

    แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

    แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

    แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e-learning) 

    แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

    อื่น ๆ (ระบุ) 

 2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนเข้ามหาวิทยาลัย 

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ.  2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 129 หนว่ยกิต 
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  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

   โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการดังนี้ 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30 

1.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคับ  21 30 

1.2 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปเลอืก   9 - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หนว่ยกติ 93 93 

 2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ  21 24 

 2.2  กลุ่มวิชาเอก 

2.2.1 วิชาเอกบังคับ 

2.2.2 วิชาเอกเลือก 

2.2.3 การศึกษาอิสระ  

การฝึกงานและสหกจิศึกษา 

  

57 

9 

6 

 

48 

15 

6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกติ 6 6 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 หนว่ยกติ 129 129 

  3.1.3 รายวิชา 

   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 

    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บังคับ จ านวน 30  หน่วยกิต 

001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม    

Ready English  

3(2-2-5) 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

002201  พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม   

Multicultural Society 

3(2-2-5) 



18 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล    

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

003202  การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม   

Health and Environment Management  

3(2-2-5) 

004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ     

Arts of Living 

3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

 

 

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 

  2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวน 24 หน่วยกิต 

100005 กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน 

Laws and Ethics of Mass Communiation 

3(2-2-5) 

125111

  

หลักนิเทศศาสตร์ 

Principles of Communication Arts 

3(3-0-6) 

 

125121 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

Language for Communication 

3(2-2-5) 

125212

  

จติวิทยาเพื่อการสื่อสาร  

Psychology for Communication 

3(2-2-5) 

127110

  

ความรูท้ั่วไปทางการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่          

Introduction to Mass Communication and New Media 

3(3-0-6) 

127133

  

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานด้านนิเทศศาสตร์ 

Information Technology for Communication Arts 

3(2-2-5) 

127324 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3(2-2-5) 

146273 ภาษาอังกฤษส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 

English for Communication Arts 

3(2-2-5) 
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 2.2 กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 

  2.2.1 วิชาเอกบังคับ จ านวน 48 หน่วยกิต 

   2.2.1.1 วิชาเอกบังคับ 

127131 การสรา้งสรรค์ภาพและเสียงดจิทิัล 

Digital Visual and Sound Creation 

3(2-2-5) 

127132

  

การถ่ายภาพดิจทิัลเพื่อการสื่อสาร     

Digital Photography for Communication 

2(1-2-3) 

 

127210

  

การรูเ้ท่าทันสื่อดจิทิัล 

Digital Media Literacy 

2(1-2-3) 

127220 การเขียนบทส าหรับสื่อกระจายภาพและเสียง 

Script Writing for Broadcasting Media 

3(2-2-5) 

127222 การเขียนบทส าหรับสื่อใหม่ 

Script Writing for New Media 

3(2-2-5) 

127231 การออกแบบกราฟิกเพื่องานสื่อสารมวลชน 

Graphic Design for Mass Communication 

3(2-2-5) 

127232

  

การตัดตอ่ดิจทิัลเบือ้งตน้ 

Basic Digital Editing  

3(2-2-5) 

127310

  

สื่อภาคพลเมือง   

Citizen Media   

3(2-2-5) 

127312

  

สื่อมวลชนท้องถิ่น 

Local Mass Media 

3(2-2-5) 

127313 ภูมทิัศนส์ื่อในภูมิภาคอาเซียน 

Asian Media Landscape 

2(2-0-4) 

127320 ข่าวเบือ้งตน้ 

Introduction to News 

3(2-2-5) 

127321

  

การคิดสรา้งสรรค์ด้านการสื่อสาร 

Creative Thinking for Communication 

2(1-2-3) 

127330

  

การผลิตรายการส าหรับสื่อกระจายภาพและเสียง 

Production for Broadcasting Media 

3(2-2-5) 

127331

  

การผลิตรายการส าหรับสื่อใหม่ 

Production for New Media   

3(2-2-5) 
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127341 การบริหารจัดการผู้ใชส้ื่อ 

Media User Management 

3(2-2-5) 

127420 โครงงานการสื่อสารสื่อใหม่ 

New Media Communication Project 

1(0-3-2) 

127440 

 

บริหารองคก์รสื่อท้องถิ่น 

Local Media Organization Management 

3(2-2-5) 

          

   วิชาเอกบังคับ ภาษาที่ 3 

   ให้นสิิตเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง เพียง 1 รายวิชา  

142111 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1 

Chinese for Communication I 

3(2-2-5) 

143372 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 

 Japanese Conversation I 

3(2-2-5) 

 

 2.2.2 วิชาเอกเลือก จ านวน 15 หน่วยกิต 

  ให้นิสิตลงทะเบียนเลือกเรียนรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ให้ครบ

ดังตอ่ไปนี ้  

 

กลุ่มวารสารศาสตร์  

127221

  

การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ 

Documentary Television Program Production 

3(2-2-5) 

127240

  

การจัดการเนื้อหาจากมวลชน 

Crowdsource Management 

3(2-2-5) 

127340

  

การสื่อสารเพื่อการจัดการภัยพิบัติ 

Communication for  Disaster Management 

3(2-2-5) 

127322 การผลิตรายการข่าว 

News Program Production 

3 (1-4-4) 

127421 การเขียนข่าวเชิงลึก 

In-depth News 

3(2-2-5) 
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กลุ่มสื่อภาพและเสียง 

127223

 

  

การพูดและการใชเ้สียงเพื่องานสื่อสารมวลชน 

Speech and Voice for Mass Communication 

3(2-2-5) 

127230

 

  

การสรา้งเสียงประกอบส าหรับสื่อดจิทิัล    

Sound Effect Creation for Digital Media 

3(2-2-5)  

127323

  

การเล่าเรื่องแบบบูรณาการสื่อ 

Trans-Media Storytelling 

3(2-2-5) 

127311 ภาพยนตรเ์บือ้งตน้ 

Introduction to Film   

3(2-2-5) 

127430 การตัดตอ่ดิจทิัลขั้นสูง 

Advanced Digital Editing 

3(2-2-5) 

 

 2.2.3 วิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงานและสหกิจศึกษา 

   จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

  โดยเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอ่ไปนี ้    

127450 การฝึกงาน 

Professional Training 

6 หนว่ยกิต 

127451

  

สหกิจศึกษา 

Co-Operative Education 

6 หนว่ยกิต 

127452 การศกึษาอิสระ 

Independent Study 

6 หนว่ยกิต 

 หมายเหตุ ให้นสิิตเลือกเพียง 1 รายวิชา 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

  นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบัน 

การศกึษา ที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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 3.1.4 แผนการศึกษา      

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 

004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ     

Arts of Living 

3(2-2-5) 

125111 หลักนิเทศศาสตร์ 

Principles of Communication Arts 

3(3-0-6) 

125121 

 

ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

Language for Communication 

3(2-2-5) 

125212 จติวิทยาเพื่อการสื่อสาร 

Psychology for Communication 

3(2-2-5) 

127132 

 

การถ่ายภาพดิจทิัลเพื่อการสื่อสาร 

Digital Photography for Communication 

2(1-2-3) 

 

      รวม 17 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

003202  การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม   

Health and Environment Management  

3(2-2-5) 

127110 ความรูท้ั่วไปทางการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่ 

Introduction to Mass Communication and New Media 

3(3-0-6) 

127131 การสรา้งสรรค์ภาพและเสียงดจิทิัล 

Digital Visual and Sound Creation 

3(2-2-5) 

14xxxx วิชาเอกบังคับ ภาษาที่ 3 3(2-2-5) 

      รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

127220 การเขียนบทส าหรับสื่อกระจายภาพและเสียง 

Script Writing for Broadcasting Media  

3(2-2-5) 

127231 การออกแบบกราฟิกเพื่องานสื่อสารมวลชน 

Graphic Design for Mass Communication 

3(2-2-5) 

127xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(2-2-5) 

      รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 
3(2-2-5) 

 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

 

127210 การรูเ้ท่าทันสื่อดจิทิัล 

Digital Media Literacy 

2(1-2-3) 

127222 การเขียนบทส าหรับสื่อใหม่ 

Script Writing for New Media  
3(2-2-5) 

127232 การตัดตอ่ดิจทิัลเบือ้งตน้  

Basic Digital Editing  
3(2-2-5) 

127xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

รวม 17 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

127310 สื่อภาคพลเมือง   

Citizen Media 

3(2-2-5) 

127320 ข่าวเบือ้งตน้ 

Introduction to News 
3(2-2-5) 

 

127321  การคิดสรา้งสรรคด์้านการสื่อสาร  

Creative Thinking for Communication 

2(1-2-3) 

127330  การผลิตรายการส าหรับสื่อกระจายภาพและเสียง 

Production for Broadcasting Media 

3(2-2-5) 

 

127133 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานด้านนิเทศศาสตร์ 

Information Technology for Communication Arts 
3(2-2-5) 

127xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

      รวม 17 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

100005 กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน  

Laws and Ethics of Mass Communication  

3(2-2-5) 

127312 สื่อมวลชนท้องถิ่น  

Local Mass Media 
3(2-2-5) 

 

127313  ภูมทิัศนส์ื่อในภูมิภาคอาเซียน 

Asian Media Landscape 

2(2-0-4) 

 

127331 การผลิตรายการส าหรับสื่อใหม่ 

Production for New Media   

3(2-2-5) 

 

127341 การบริหารจัดการผู้ใชส้ื่อ 

Media User Management  
3(2-2-5) 

127xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

รวม 20 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4  

ภาคการศึกษาต้น 

127324 ระเบียบวิธีวิจัย  

Research Methodology   

3(2-2-5) 

127420 โครงงานการสื่อสารสื่อใหม่ 

New Media Communication Project 

1(0-3-2) 

127440  บริหารองคก์รสื่อท้องถิ่น 

Local Media Organization Management 

3(2-2-5) 

146273 ภาษาอังกฤษส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 

English for Communication Arts 
3(2-2-5) 

127xxx  วิชาเอกเลือก 

Major Elective 
3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

   รวม 16 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

127450 การฝึกงาน *  

Professional Training 

6 หนว่ยกิต 

127451 สหกิจศึกษา * 

Co-Operative Studies 

6 หนว่ยกิต 

127452 การศกึษาอิสระ * 

Independent Study 

6 หนว่ยกิต 

     รวม 6 หน่วยกิต 

 

*หมายเหตุ ให้นิสติเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 

001101 การใช้ภาษาไทย      3(2-2-5) 

Usage of Thai Language 

การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทยการจับ

ใจความส าคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิด

ผา่นทักษะการใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai 

language usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief 

summarizing including thinking expression through the use of appropriate Thai  

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม     3(2-2-5)

 Ready English  

ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใชภ้าษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน 

เขียน การพัฒนาการใชภ้าษาอังกฤษในชีวติประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การ

ตอบรับและการปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การ

สนทนาในร้านอาหาร การเลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, 

speaking, reading and writing, development of English usage for daily-life including getting 

acquainted with someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and 

direction planning, conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone 

 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง     3(2-2-5) 

 Explorative English 

ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการ

สื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม 

ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน 

ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การ

อธิบายเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 
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Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, 

vocabularies and English grammar for different situations in communication and effectiveness 

in international context including trip planning, flight and accomudation booking using internet, 

international phone calling, communication in airport, airport announcement, communication in 

customs and immigration, communication in bad situations and party 
 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า  3(2-2-5)

 Step UP English 

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้

ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขยีนอีเมล การเขียนสรุปความจากสื่อ การอา่น

และถ่ายทอดข่าว การอา่นกราฟและตาราง การตคีวามและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ

การศกึษาและอาชีพ 

English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for 

listening, speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news 

reading and sharing, data interpretation from graphs and tables, interpretation and information 

presentation for further study and future careers 

 

002201 พลเมืองใจอาสา      3(2-2-5) 

 Citizen Mind by Citizenship 

สิทธิ บทบาทและหนา้ที่ของพลเมอืงในสังคมทุกระดับ จติอาสา ส านกึสาธารณะ 

ความกตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, 

gratitude, citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural 

appreciation, adaptation to social and cultural changing 

 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม      3(2-2-5) 

 Multicultural Society 

มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคม

พหุวัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลาย

ทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา 
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Man and society, multicultural society, bias and violence management in 

multicultural society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity 

of Thailand’s regional, Phayao and University of Phayao dimensions 

 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล     3(2-2-5) 

 Communication in Digital Society 

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรม

ของเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และ

โปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ใน

การท างานและชีวิตประจ าวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไป

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation 

in digital economy, electronic commerce transaction, office automation program and software 

application for multimedia production, search, screening and selection data for work and daily 

life, communication through online social networking in accordance with ethical and related 

legal regulation 

 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Health and Environmental Management 

แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผล

ต่อสุขภาพ การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน

ชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรค

ระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การ

วางแผนและการจัดการน้ าในชีวิตประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่าง

ประหยัด 

Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health 

factors, analysis and planning of healthy consumption, dialy-health product, relation between 

emotion and health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic 

accident, planning with accident, natural disaster, water management in daily life, waste 

processing and environmental saving 
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004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

 Arts of Living 

การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การ

เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง กระบวนการคิดเชงิบวก คิดวเิคราะห ์คิดสรา้งสรรค ์การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 

Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and 

others, goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept 

of sufficiency economy,thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, 

emotion control and management 

 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

 Socialized Personality 

ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ

ทางกาย วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทย

และสังคมโลก 

Important of personality, personality development, personality development of 

physical, verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating 

to University of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global 

social context 

 

100005 กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน 3(2-2-5) 

            Laws and Ethics of Mass Communication  

  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศต่างๆ เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน สิทธิและ

เสรีภาพในการเสนอข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

และสังคม การละเมิดที่ท าให้ผู้อื่นเสียหายเสียชื่อเสียง กฎหมายที่เกี่ยวกับจริยธรรมของนัก

สื่อสารมวลชน การควบคุมสื่อสารมวลชน และกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยและ

กฎหมายเกี่ยวคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ

สื่อสารมวลชน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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  Laws, regulations and notifications related to mass media, rights and freedom of 

information reporting, expression of opinion, critical, responsibility and social, defamation of 

reputation, laws related to ethics of journalists, control, law on publication in Thailand, law on 

the National Telecommunications Commission, code of conduct of communication profession 

and related laws 

 

125111 หลักนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 

  Principles of Communication Arts 

  ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ

สื่อสารในสังคม วิเคราะห์กระบวนการสื่อสารระดับต่าง ๆ ในเชิงพฤติกรรมการสื่อสารทั้งการ

สื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสารองค์กร ตลอดจนบทบาทและ

อิทธิพลของการสื่อสารที่มีตอ่การพัฒนาสังคม 

  Definition, importance, composition, concept and theory of communication in society, 

analyze process of communication at various levels in communicative behavior as intrapersonal 

communication, interpersonal communication and corporate communication, role and influence 

of communication on social development  

 

125121 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  

  Language for Communication  

  ความสัมพันธ์ของภาษาและการสื่อสาร หลักเกณฑ์และการฝึกทักษะการใช้ภาษาทั้ง

ด้านการพูด การอา่น การเขียนและการฟัง เพื่องานด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสารประเภทต่าง 

ๆ โดยเน้นการจับใจความส าคัญ การวิเคราะห ์การสรุป การถ่ายทอดความรู ้ความคิด ตลอดจน

การเรียบเรียงได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

  Relation between language and communication, language using form and skill 

practice; speaking, reading, writing, and listening for communication arts and others with 

emphasis on identifying main idea, analyzing, summarizing, sharing knowledge and idea and 

composing creatively and properly 
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125212 จติวิทยาเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

  Psychology for Communication 

  ความหมาย ความส าคัญของจิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร ทฤษฎีทางจิตวิทยา จิตวิทยา

กับพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ เงื่อนไขทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอการสื่อสาร การ

ประยุกต์ใชจ้ติวิทยาเพื่อการสื่อสารในบริบทต่าง ๆ 

  Meaning, significance of psychology for communication, psychological theories, 

psychology with behavior of human communication, psychological conditions influenced the 

communication, the application of psychology towards communication in various aspects 

 

127110 ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่ 3(3-0-6) 

  Introduction to Mass Communication and New Media 

  ทฤษฎีและแนวคิดที่ส าคัญของสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่  พัฒนาการของสื่อมวลชน

ประเภทกลุ่มสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร ์สื่อกระจายเสียง และสื่อใหมข่องไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะ

กลุ่มประเทศอาเซียน คุณลักษณะและประเภทของสื่อใหม่ ผลกระทบของสื่อมวลชนและสื่อใหม่ที่

มีต่อกระบวนการสื่อสารของมนุษย์และวิชาชีพ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและ

ผลกระทบของสื่อมวลชนและสื่อใหมท่ี่มตี่อบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม 

  Core theories, concepts, history, and evolution of mass media and new media; 

printed, movie, broadcasting and new media of Thai and International especially Asian 

countries, attributions, impact and influence such media on human communication process and 

mass media impact of mass media and new media on personal, economics and society, roles, 

responsibility and impact of mass media and new media 

 

127131 การสร้างสรรค์ภาพและเสียงดจิทิัล 3(2-2-5) 

  Digital Visual and Sound Creation 

 การวิเคราะห์ประเภทของสื่อดิจิทัลและผู้ใช้สื่อ การก าหนดแกนเรื่อง แนวคิดหลัก การ

ออกแบบ ตัวอักษร ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว การผสมผสานชิ้นงาน และการสร้างปฏิสัมพันธ์ 

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ที่สอดคล้องกับประเภทของสื่อและกลุ่มเป้าหมาย   

  Analysis of digital media type and users, assignment theme, main conception, design 

of text, image, sound, animation combining work and interactive with computer program 

according to the type of media and users 
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127132 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 

  Digital Photography for Communication 

  วิวัฒนาการการถ่ายภาพระบบดิจิทัล ทฤษฎีและเทคนิคการถ่ายภาพการใช้งานกล้อง

ดิจิทัลและอุปกรณ์การถ่ายภาพหลักการท างานการจัดองค์ประกอบภาพการถ่ายโอนข้อมูล การ

ตกแต่งภาพ และการฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ เพื่องานด้านการสื่อสาร 

  History of digital photography, photography theories and techniques, components 

and principle of digital camera and equipment, photo composition, data transfer, image 

processing and various digital photography practice for communication 

 

127133 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานด้านนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

   Information Technology for Communication Arts 

   ความหมาย ความส าคัญและองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศประเภท ลักษณะ 

แหล่งและการใช้สารสนเทศการผลิต การจัดเก็บ การประมวลผลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

เพื่อการสืบค้นและเผยแพร่สารสนเทศไปยังกลุ่มเป้าหมายเครื่องมือประเมินผลกระทบจากการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการแก้ปัญหาด้วยการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มตี่อบุคคลและสังคม 

  Definition, importance and elements of information technology, category, 

characteristic, source and usability of information, creating, storage, processing, and applied 

technology for information retrieval and dissemination to the target audience, tools for impact 

assessment of retrieval and dissemination through information technology, problem solving 

process with use of information technology, effect of information technology on people and 

society 

 

127210 การรู้เท่าทันสื่อดิจทิัล 2(1-2-3) 

Digital Media Literacy 

 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับสื่อ, สื่อกับการประกอบสร้างความหมาย  สื่อกับการ

ประกอบสร้างภาพตัวแทน การวิเคราะห์สัญญะในสื่อการวิเคราะห์อุดมการณ์และวาทกรรมใน

สื่อ การวิเคราะห์เพศสภาพในสื่อ  การวิเคราะห์เชื้อชาติ การเหยียดผิว/เชื้อชาติในสื่อ ,  การ

วิเคราะหส์ื่อสังคมออนไลน์ งานวิจัยสื่อกับผลประโยชน์ทางธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ  การโฆษณาและ
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การประชาสัมพันธ์กับผลกระทบต่อผู้ชม ขั้นตอนและกระบวนการผลิตของสื่อมวลชน และการ

ฝกึทักษะการเป็นนักสื่อสารตามประเด็นต่าง ๆ 

Relationship between human and media, media and meaning construction, 

representation, symbolic analysis, ideological and discourse, gender, ethnics , races and online 

media analysis, media research and various business interest, impact of public relation and 

advertisement on their audience,  procedure and process of mass media production and 

practice on communicator skills 

 

127220 การเขียนบทส าหรับสื่อกระจายภาพและเสียง 3(2-2-5) 

  Script Writing for Broadcasting Media  

 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับบท  หลักการพื้นฐานการบันทึกภาพและเสียง  การเคลื่อนไหว

ของกล้องและระยะภาพ  และการใช้เสียง ศัพท์เทคนิคพื้นฐานของการเขียนบท รูปแบบของบท 

ประเภทของรายการส าหรับสื่อโทรทัศน์และวิทยุ  กระบวนการเขียนบท การสืบค้นข้อมูล การใช้

จินตนาการและการใช้ภาษาถ่ายทอดเรื่องราวด้านภาพและเสียง การเขียนบทส าหรับรายการ

ประเภทต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกับสื่อกระจายภาพและเสียง 

 Basic concept about script, principle of video and sound recorder, camera shot, 

movement and camera angle, script writing’s terminologies, script formats, broadcasting 

media programs, writing process, information acquiring, creative thinking, generation idea, 

imagination and communication by use appropriate wording for broadcasting media 

 

127221 การผลิตรายการสารคดโีทรทัศน์ 3(2-2-5)

  Documentary Television Program Production  

  กระบวนการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ การค้นคว้าหาข้อมูล การเขียนบท การ

วางแผนการถ่ายท าทั้งใน และนอกสถานที่กระบวนการคิดสร้างสรรค์และการใช้ภาษาในการ

ถ่ายทอดเรื่องราวการใช้เทคนิคน าเสนอที่เหมาะสมกับรูปแบบรายการและกลุ่มเป้าหมายการ

เผยแพรท่างสื่อดิจทิัล 

  Study and practices television programs production process and using appropriate 

production techniques in the program formats both commercial and public interest, emphasize 

to broadcasts via digital media 
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127222 การเขียนบทส าหรับสื่อใหม่ 3(2-2-5) 

  Script Writing for New Media   

  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสื่อใหม่ ศัพท์เทคนิคพื้นฐานของการเขียนบท รูปแบบและ

ประเภทของเนื้อหาของสื่อใหม่ การออกแบบปฏิสัมพันธ์  กระบวนการเขียนบท การสืบค้นข้อมูล  

การจัดโครงสร้างและการออกแบบข้อมูล การใช้จินตนาการและการใช้ภาษาถ่ายทอดเนื้อหา 

การเขียนบทส าหรับช่องทางผสมของสื่อใหม่  

  Basic concept about new media, script writing’s terminologies, content formats and 

types of new media, interactive design, script writing process, information acquiring, 

information architecture, imagination and communication by use appropriate wording for 

multi-platform of new media 

 

127223 การพูดและการใช้เสียงเพื่องานสื่อสารมวลชน  3(2-2-5)  

 Speech and voice for Mass Communication 

  หลักการ ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติการพูด และการใ ช้ เสียงส าหรับงานด้าน

สื่อสารมวลชนรูปแบบต่าง ๆการพูดและการใช้เสียงส าหรับการเป็นผู้ด าเนินรายการสื่อกระจาย

ภาพและเสียง    

  Principle theories and practices speech and voice for various formats of mass media, 

speech and voice for anchor and host of broadcast programs  

 

127230 การสร้างเสียงประกอบส าหรับสื่อดิจิทัล 3(2-2-5)   

 Sound Effect Creation for Digital Media  

 กระบวนการสร้างสรรค์ออกแบบ และผลิตเสียงและดนตรีส าหรับสื่อดิจิทัลการใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการสร้างสรรค์เสียงประกอบส าหรับงานสร้างสรรค์ของสื่อดิจทิัลประเภท

โฆษณา ภาพยนตร ์สารคดี และรายการประเภทต่าง ๆ  เป็นต้น 

  Creative design and production process, sound effect for digital media, using a 

computer software application to create sound effect for digital materials such as; advertising, 

film, documentary, and programs 
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127231 การออกแบบกราฟิกเพื่องานสื่อสารมวลชน 3(2-2-5) 

  Graphic Design for Mass Communication 

  ทฤษฏีศิลปะที่มีความจ าเป็นต่อ กระบวนการ สื่อสาร การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ 

การเลือกใช้สี การจัดวางตัวอักษร การจัดวางภาพและการเลือกใช้ภาพประกอบ หลักการ

ออกแบบกราฟฟิค กระบวนการผลิต การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการออกแบบกราฟิกส าหรับ

งานสื่อสารมวลชนและจรยิธรรมของนักออกแบบ 

  Essential of art theory for communication, selection the color , characters alignment 

and selection the images the principle of graphic design and production process using 

computer application in graphic design and ethics of designer 

 

127232 การตัดต่อดิจิทัลเบื้องต้น 3(2-2-5) 

 Basic Digital Editing  

 การตัดต่อภาพ และเสียงเบื้องต้น การสร้างสรรค์ภาพและเสียงเพื่อการตัดต่อ การ

ผสมผสานและสร้างสรรคง์านตัดต่อภาพ และเสียงตามจุดมุง่หมาย การเผยแพรส่ าหรับสื่อดจิทิัล 

 Editing audio- visual basics, visual and sound to create a montage, combination of 

creative and editing audio and visual purposes, publicity through digital Media 

 

127240 การจัดการเนื้อหาจากมวลชน    3(2-2-5) 

  Crowdsource Management 

  ความหมายและการจัดประเภทเนื้อหาจากมวลชน  กระบวนการแสวงหา จัดการ และ

ใช้ประโยชน์เนื้อหาจากมวลชนในองค์กรสื่อข่าว การตัดสินเชิงคุณค่าเนื้อหา ข้อจ ากัดของเนื้อหา

จากมวลชน การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ หลักจริยธรรมการใช้เนื้อหาจากมวลชน การ

ประเมินผลประโยชน์จากการใชเ้นือ้หาจากมวลชนขององค์กรสื่อ   

  Meaning and categorized crowd source, seeking management and utilize process of 

crowd source in news organization, news value judgement, limitation of crowd source, 

copyright protection, code of conduct for crowd source using, evaluation and its benefit for 

media organization 
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127310  สื่อภาคพลเมือง (2-2-5) 

  Citizen Media   

  ความหมาย พัฒนาการ  คุณลักษณะ  บทบาทหน้าที่ และรูปแบบของสื่อภาคพลเมือง 

ตลอดจนแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง  ความส าคัญของสื่อภาคพลเมอืงที่มตี่อสังคมประชาธิปไตยใน

ระดับต่าง ๆ  การผลิตสื่อภาคพลเมอืงรว่มกับชุมชนประเภทต่างๆ 

  Meaning, history, attributes, roles and forms of citizen media, theoretical concepts 

involved, crucial of the citizen media in democratic society citizen media production with 

communities 

 

127311 ภาพยนตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 

  Introduction to Film 

  ประวัติและวิวัฒนาการของภาพยนตร์ ความหมาย ตระกูลของภาพยนตร์ แนวคิด

กระบวนการผลิตภาพยนตร์ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ภาพยนตร์กับสังคม การวิเคราะห์

ภาพยนตร ์สุนทรียศาสตร์ของภาพยนตร ์และการเผยแพร ่ภาพยนตรใ์นยุคดิจทิัล 

  History and evolution of film, meaning, gene, concept of film production process, film 

industry, film and social, film analysis, aesthetics of film and film distribution in digital era 

 

127312 สื่อมวลชนท้องถ่ิน    3(2-2-5) 

  Local Mass Media  

  แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับสื่อมวลชนท้องถิ่น  แนวคิดเกี่ยวกับท้องถิ่น และชุมชน  

ความหมาย คุณลักษณะ และประเภทของสื่อมวลชนท้องถิ่น  บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน

ท้องถิ่นต่อการพัฒนาท้องถิ่น  การก ากับดูแลสื่อมวลชนท้องถิ่น การประกอบกิจการ ความเป็น

เจ้าของสื่อ และผูร้ับสารของสื่อมวลชนท้องถิ่น 

 Concept, theory about local mass media, concept of local and community, meaning, 

attribute and type of local mass media, role and function of local mass media for local 

development, local mass media regulation, business operation, ownership and local mass 

media’s audience 
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127313  ภูมิทัศน์สื่อในภูมิภาคอาเซียน      2(2-0-4) 

  Asian Media Landscape  

  วิเคราะห์ระบบสื่อสารมวลชนทั้งสื่อวทิยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ 

และสื่อใหม่ ความเป็นเจ้าของ การควบคุม และเสรีภาพของสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียน การ

เปลี่ยนแปลงด้านภูมิทัศนส์ื่อและผลกระทบต่อวิชาชีพสื่อ  

  Analysis of mass media landscape, radio, TV, print media, film and new media, 

ownership, regulations, mass media freedom in Asian countries, mass media changing and 

impact on mass media profession    

 

127320 ข่าวเบื้องต้น 3(2-2-5) 

  Introduction to News  

  ทฤษฏีและแนวคิดของข่าว  ประเภทของข่าว  คุณค่าข่าว  กระบวนการได้มาซึ่งข่าว 

จริยธรรมและจรรยาบรรณาข่าว หลักการเขียนข่าวเบื้องต้นส าหรับสื่อประเภทต่าง ๆ การ

น าเสนอและเทคนิคการรายงานข่าวเบือ้งตน้  

  Theory and concept of news, type of news, news values, news gathering, code of 

ethic of news, basic news writing of several of media, basic present style and technique of 

news reporting  

 

127321 การคิดสร้างสรรค์ด้านการสื่อสาร 2(1-2-3) 

 Creative Thinking for Communication 

 แนวคิ ด  ทฤษฎี  และกระบวนการสร้ า งสรรค์ เ พื่ อ ก ารสื่ อ ส ารส าหรั บสื่ อ

ใหม่  องค์ประกอบและรูปแบบของความคิดเชิงสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การ

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานส าหรับสื่อใหม่ การประเมินผลการ

สร้างสรรค ์จรรยาบรรณนักสร้างสรรค์ 

  Theory, concept and process to create new media for communication, element of 

creative thinking, creative thinking developing creativity, techniques for creation of new media, 

assessment Initiative, media ethics 
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127322  การผลิตรายการข่าว 3(1-4-4) 

  News Program Production 

  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับข่าว  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับรายการข่าวส าหรับสื่อภาพและ

เสียง รูปแบบรายการข่าว ปัจจัยที่สง่ผลต่อการผลิตเนื้อหาและรายการข่าว  กระบวนการจัดการ

ผลติในองค์กรข่าว  การบรรณาธิการข่าวในห้องข่าว การผลิตรายการข่าวประเภทต่าง ๆ ส าหรับ

สื่อภาพและเสียง การบูรณาการเผยแพร่และการวัดและประเมินผลรายการข่าว   

  Concept of news, news program for visual and audio media, news program formats, 

factors that impact on news coverage and program making, news production process in news 

organization, editing in news room, news programs production for visual and audio media, 

platforms convergence and measurement and evaluation news program 

 

127323 การเล่าเรื่องแบบบูรณาการสื่อ 3(2-2-5) 

  Trans-Media Storytelling  

  ความหมายและแนวคิดของการบูรณาการสื่อ  คุณลักษณะของการบูรณาการสื่อ  

หลักการเล่าเรื่องของสื่อแต่ละประเภท  การเล่าเรื่องข้ามสื่อ การเล่าเรื่องแบบบูรณาการสื่อ  

หลักการเล่าเรื่องแบบบูรณาการสื่อ  การออกแบบการเล่าเรื่องแบบบูรณาการสื่อ การเขียนบท

เรื่องเล่าแบบบูรณาการสื่อ  การประเมินผลของเรื่องเล่าแบบบูรณาการสื่อ  

  Meaning and key concept of trans-media, storytelling attribution of trans-media, 

principle of storytelling forms, storytelling for cross-media, trans-media, principle and design 

of trans-media, trans-media writing script and evaluation 

 

127324 ระเบียบวิธีวจิัย 3(2-2-5) 

  Research Methodology  

  ความหมาย ประเภทของการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ การพัฒนาโจทย์การวิจัยด้านการ

สื่อสารการแสวงหาข้อมูลทางด้านการวิจัย การออกแบบการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร 

ประเภทของเครื่องมือในการวิจัย การพัฒนาข้อเสนอการวิจัย และแนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง

เชงิปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งจรรยาบรรณและจรยิธรรมในการท าวิจัยด้านการสื่อสาร 

  Meaning, type of communication research, communication research question 

development, seeking information, research design, communication research methodology, 
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sorts of research tools, research proposal development, concept of analysis both quantity and 

quality data, including communication research ethic  

 

127330 การผลิตรายการส าหรับสื่อกระจายภาพและเสียง 3(2-2-5) 

 Production for Broadcasting Media 

  แนวคิดการผลิตเนื้อหาส าหรับสื่อกระจายภาพและเสียง หลักการและปรัชญาของการ

สร้างรายการส าหรับสื่อเชิงพาณิชย์และสื่อสาธารณะ การจัดกลุ่มเนื้อหาของการกระจายเสียง 

ประเภท การวิเคราะหผ์ูช้มกลุ่มเป้าหมาย การผลิตเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 

  Concept of digital media’s content production, principle and philosophy of commercial 

and public service media’ s content creation, categorized broadcasting media content, target 

audience analysis, process of content production that suitable for its audience    

 

127331 การผลิตรายการส าหรับสื่อใหม่ 3(2-2-5) 

 Production for New Media  

  การออกแบบเนือ้หา การสรา้งสารตามผู้ใช้สื่อกลุ่มเป้าหมายของช่องทางการสื่อสารสื่อ

ใหม่การผลิตเนื้อหาส าหรับสื่อใหม่ที่มีการท าการตลาดเนื้อหาส าหรับช่องทางการสื่อสารดิจิทัล

ประเภทต่าง ๆ การเผยแพร่ และการประเมนิผลผูช้ม   

  Content design, message building that along with target user and new media 

platforms, content production for public service and commercial media, content marketing for 

digital multiplatform, publishing the content and user evaluation   

 

127340 การสื่อสารเพื่อการจัดการภัยพิบัติ 3(2-2-5) 

  Communication for Disaster Management   

  แนวคิด ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการจัดการภัยพิบัติ แนวคิดเกี่ยวกับภัยพิบัติ ความหมาย 

ประเภท ผลกระทบของภัยพิบัติ กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการจัดการภัยพิบัติตามวัฎจักรของภัย

พิบัติระยะก่อน ระหว่าง และหลังการเกิดภัยพิบัติ  

  Concept and theory of communication for disaster management, concept meaning 

about disaster and its impact, communication strategies for disasters management in their 

cycles; before, during and after that a disaster take place  

 



40 

127341 การบรหิารจัดการผู้ใช้สื่อ 3(2-2-5) 

  Media User Management 

  ความหมายและลักษณะของผู้ใช้สื่อของสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์  การวิเคราะห์

ผู้ใช้สื่อ พฤติกรรมการสื่อสารของผู้ใช้สื่อการแสวงหาผู้ใช้สื่อ  การสร้างผู้ใช้สื่อ การสร้าง

ความสัมพันธ์กับผูใ้ช้สื่อ การสรา้งช่องทางการสื่อสารระหว่างองค์กรกับผู้ใช้สื่อ กิจกรรมทางการ

สื่อสารส าหรับรักษาความสัมพันธ์ของผู้ใช้สื่อการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจจากฐานผู้ใช้สื่อ 

และการประเมนิผลผูใ้ช้สื่อกับความคุ้มค่าขององค์กร   

  Media user’ s meaning and attributes of both mass media and social media, user 

analysis, user communication behavior, user seeking, user building, user engagement, 

communication activities for keep engagement, building competitive advantage based on user 

ground and user evaluation with organization worthiness  

 

127420 โครงงานการสื่อสารสื่อใหม่                                                     1(0-3-2) 

  New media communication Project 

  กระบวนการคิด วิเคราะห์ การสร้างสรรค์ผลงาน ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ที่สะท้อนถึง

ความรู้ทั้งหมดที่ได้ศึกษา การน าเสนอแนวคิด การน าเสนอปากเปล่า การผลิตชิ้นงาน การ

ปรับปรุงแก้ไขชิน้งาน การเผยแพรชิ่น้งาน โดยอยู่ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

  Thinking process analysis creativity object related to curriculum; focus on overall 

knowledge, Presenting idea, pitching, producing, developing, distributing under advisor 

 

127421 การเขียนข่าวเชิงลึก 3(2-2-5) 

  In-depth News  

  แนวคิดการท าข่าวเชิงลกึ ข่าวสืบสวนสอบสวน  การสืบค้นและการใช้ข้อมูลส าหรับการ

ท าข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน การรายงานข่าวต่อเนื่อง  การรายงานข่าวความขัดแย้งและเรื่อง

ละเอียดอ่อนการปกป้องแหล่งข่าว หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของการรายงานข่าวเชิงลึก 

และเทคนิคการน าเสนอข่าวเชิงลึกผา่นช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ 

 Concept of in-depth and investigating news, searching, gathering and using information 

to reporting investigative news, news series, conflict- sensitive reporting, news sources 

protection, ethic on news, and technique in- depth news reporting via on- line and off- line 

platforms  
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127430 การตัดต่อดิจิทัลขั้นสูง 3(3-2-5) 

 Advanced Digital Editing 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปประเภทองค์ประกอบวิดีทัศน์ และกราฟิก อนิเมช่ัน 

เพื่องานตัดต่อ และผสมผสานภาพและเสียงอย่างสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้ และเผยแพร่ส าหรับ

สื่อดจิทิัล 

 Computer applications for video digital, compositing and motion graphics for editing 

and combining audio and visual creativity, applying and publishing for digital media 

 

127440 บริหารองค์กรสื่อท้องถิ่น 3(2-2-5) 

  Local Media Organization Management 

 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับองค์กรทั่วไปและองค์กรสื่อ การจัดการองค์กรสื่อทั้งเชิงธุรกิจ

และประโยชน์สาธารณะ และจริยธรรมวิชาชีพส าหรับองค์กรสื่อท้องถิ่น  ประเภทและขนาดของ

องค์กรสื่อกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อใหม่ระดับท้องถิ่น  การฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการ

องค์กรสื่อจ าลอง การจัดผังรายการ การเผยแพร่และการท าตลาดเนือ้หารายการ 

 Concept of general and media organizations, management for both business and 

public interest, professional code of ethics for media organization, types and sizes of local 

media organization; broadcasting media, printed media and new media, management practice 

in media dummy company, program, schedule, broadcast and content marketing 

 

127450 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

  Professional Training 

  การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้าน

สื่อสารมวลชนและสื่อใหมใ่นสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรอืเอกชน 

  Training, learning, gaining experience, improving working skills in mass media and 

new media tasks in private or government workplace 

 

 

 

 

 



42 

127451 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

  Co-operative Education 

  การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน 

และสื่อใหมใ่นฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรอืเอกชน 

  Working, learning, gaining experience, improving working skills in mass media and 

new media tasks as an apprentice in private or government workplace 

 

127452 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ

และอภปิรายในหัวข้อทางด้านนิเทศศาสตร์และสื่อใหม่ 

 Studying, collecting data, researching, analyzing, report writing, presenting and 

discussion in communication arts and new media topics 

 

142111 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication I 

 ระบบและเทคนิคการออกเสียงภาษาจนี (PINYIN) วิธีการเขียนตัวอักษรจนีโครงสร้าง

ของอักษรจนีค าศัพท์พื้นฐานที่ใช้บ่อยในชีวติประจ าวัน (HSKระดับ 1-2)  รูปประโยคพื้นฐาน 

 Study systems and techniques of Chinese pronunciation (PINYIN), Chinese 

alphabets writing, Chinese alphabets structures, basic Chinese vocabulary that frequently uses 

in daily life (HSK Leve1-2) and fundamental sentences structures 

 

143372   การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) 

             Japanese Conversation I 

             ทักษะการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น การฟังและพูดสนทนาแบบสั้น การสนทนาและการ

โต้ตอบในหอ้งเรียน การแนะน าตัวเอง 

             Japanese pronunciation, listening-speaking short conversation, conversation and 

question-answering in classroom context, self-introduction 

 

146273 ภาษาอังกฤษส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
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  English for Communication Arts 

  ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในเนื้อหาและบริบทที่เกี่ยวข้องกับ

วิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์และประเด็นร่วมสมัยอื่นๆ ค าศัพท์เทคนิคเฉพาะทางการสร้างสรรค์และ

ผลติผลงานในรูปแบบสื่อประเภทต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ 

 English language skills of listening, speaking , reading and writing which relate 

content and context in professional courses and other contemporary issues, Special technical 

vocabulary, creation and production of various media  format in English 

 

 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

 1. เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันของปีการศกึษา 

  2.1 เลข 1   หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 1 

  2.2 เลข 2 หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 2  

  2.3 เลข 3  หมายถึง  รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 3 

  2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 4 

 3. เลขในล าดับที่ 5  หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  3.1 เลข 1  หมายถึง  กลุ่มการสื่อสาร 

  3.2 เลข 2  หมายถึง กลุ่มการน าเสนอเนือ้หา 

  3.3 เลข 3  หมายถึง กลุ่มสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อดิจทิัล 

  3.4 เลข 4     หมายถึง กลุ่มการบริหารจัดการ 

  3.5 เลข 5 หมายถึง รายวิชาฝกึงานและสหกิจศึกษา 

 4. เลขในล าดับที่ 6 หมายถึง อนุกรมของรายวิชา   
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 3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี

1. * นางพรพรรณ จันทร์แดง 35404000xxxxx ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

 

ศศ.ม. 

 

ศษ.บ. 

 

ศศ.บ. 

Library and Information 

Science  

บรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์ 

มัธยมศกึษา (แขนงวิชา

ภาษาไทย) 

บรรณารักษศาสตร์ 

University of Pune, India 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2549 

 

2540 

 

2539 

 

2533 

2. * นางสาวภัทรา บุรารักษ์ 35701012xxxxx ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

นศ.ด. 

บธ.ม. 

นศ.บ. 

นิเทศศาสตร์ 

บริหารธุรกิจ 

นิเทศศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยโยนก 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

2551 

2541 

2536 

3. * นางสาวณัฏฐา นันทตันติ 15099001xxxxx 

 

อาจารย์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

การสื่อสารศกึษา 

การสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557 

2550 

4. * นายดิษฐา  จ าปาแขก 

 

31601002xxxxx 

 

อาจารย์ นศ.ม.  

ศศ.บ.  

สื่อสารมวลชน 

สื่อสารมวลชน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

2550 

2543 

44 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี

5. * นายพิภพ พานิชภักดิ์ 31101014xxxxx อาจารย์ M.A. 

 

นศ.บ. 

Theatre Art -Drama 

 

โฆษณา/การ

หนังสือพมิพ์ 

San Jose State University, 

California 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2535 

 

2525 

 

* อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
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  3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี

1. นายศุภโชค โปษยานนท์  31020009xxxxx อาจารย์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

เทคโนโลยีการศกึษา 

เทคโนโลยีการศกึษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  2541 

  2536 

 

 

  3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ป ี

1. นางสาววัชรี  มนัสสนิท อาจารย์ วศ.ม. การสื่อสารมวลชน 2545 

2. นายกิตตวิัฒน์  กิติบุตร อาจารย์ ศศ.ม. การสื่อสารการศึกษา 2546 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

  การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม(การฝกึงานหรือสหกิจศกึษา) ของสาขาวิชาการสื่อสาร

สื่อใหม่ เป็นการฝึกเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนการสอนเพื่อให้นิสิตน าทฤษฎีและหลักการ

ทางนเิทศศาสตร์ และสื่อใหมม่าใช้ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม ตามกลุ่มวิชาชีพดังนี้ 

  1. กลุ่มสื่อสารมวลชน ได้แก่ กลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ 

  2. กลุ่มสื่อใหม่ และสื่อดิจิทัล ได้แก่ กลุ่มเว็บไซต์ การตัดต่อภาพและเสียง วิทยุ

โทรทัศน์ บนอินเทอร์เน็ต มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์  การจัดการสารสนเทศ และแอนิเมช่ัน 

  3. กลุ่มออกแบบสร้างสรรค์ ได้แก่ การสร้างสรรค์ภาพกราฟิกสิ่งพิมพ์ และสื่อ

ทางเลือก 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  ความคาดหวังในผลการเรยีนรู้ของการฝึกประสบการณ์ 

  4.1.1 มีวนิัย ตรงต่อเวลา เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

  4.1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพมีวินัย

อดทน 

  4.1.3 มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหนา้ และรับผิดชอบต่อสังคม 

  4.1.4 มีภาวะผู้น า และสามารถท างานเป็นทีม 

  4.1.5 เคารพในสิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ 

  4.1.6 สามารถประยุกต์ใชค้วามรูจ้ากศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติวิชาชีพนเิทศศาสตร์ 

  4.1.7 มีความคิดสรา้งสรรค ์และสามารถประยุกต์สูก่ารปฏิบัติวิชาชีพนเิทศศาสตร์  

  ในกรณีที่นิสิตไม่ผ่านการฝึกประสบการณ์ ต้องลงทะเบียนเรียนฝึกประสบการณ์ซ้ าตาม

เวลาที่ก าหนด 

 4.2 ช่วงเวลา 

  ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 4 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศกึษา 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน 

  ก าหนดให้วิชาโครงงานด้านการสื่อสารสื่อใหม่ เป็นวิชาเอกบังคับ ในภาคการศึกษาต้น

ช้ันปีที่ 4 เพื่อประมวลความรู้จากการเรียนตลอดหลักสูตรมาสร้างสรรค์เป็นโครงงานและผลิต

ชิ้นงานออกมาอย่างสมบูรณ์พร้อมรูปเล่มรายงานภายในภาคเรียนต้นพร้อมเผยแพร่สู่สาธารณะ
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ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นนิทรรศการ  การแพร่ภาพและกระจายเสียง หรือการน าเสนอผลงานปาก

เปล่าเป็นต้น โดยก าหนดให้นิสิตพัฒนาภายใต้งานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาเฉพาะของสาขาซึ่ง

สอดคล้องกับกลุ่มวชิาชีพที่ได้ก าหนดไว้ในข้อที่ 4 

 5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการท าโครงงาน 

  ความคาดหวังในผลการเรยีนรู้ของการท าโครงงาน 

  5.1.1 มีวนิัย ตรงต่อเวลา เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

  5.1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพมีวินัย

อดทน 

  5.1.3 มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหนา้ และรับผิดชอบต่อสังคม 

  5.1.4 มีภาวะผู้น า และสามารถท างานเป็นทีม 

  5.1.5 เคารพในสิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ 

  5.1.6 สามารถใช้ความรู้จากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างสรรค์ความคิดสู่การผลิตผลงาน

นิเทศศาสตร ์

  5.1.7 สามารถประยุกต์ความคิดสรา้งสรรค ์สู่การสรา้งผลงานของผู้เรยีนโดยสมบูรณ์ 

  กรณีที่นิสิตไม่ผ่านโครงงานตามเวลาที่ก าหนด สามารถลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ

รายวิชาฝึกงานได้ โดยนิสิตต้องกลับมาน าเสนอโครงการของตนเองพร้อมกับน าเสนอฝึก

ประสบการณ์ 

 5.2 ช่วงเวลา 

  ภาคการศกึษาต้น ช้ันปีที่ 4 

 5.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

  ภาคการศกึษาต้น ช้ันปีที่ 4   
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม และ 

จรรยาบรรณในการประกอบ

วิชาชีพ  

1.1 มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ  

1.2 เน้นจัดการเรียนการสอนโดยปลูกฝังให้ผู้เรยีนมี

จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ โดยยึดผูเ้รียนเป็น

ศูนย์กลาง 

1.3 มีการส่งเสริมให้นิสิตมีคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวติ

ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา  

2. ดา้นความคิดสร้างสรรค์ 2.1 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

โดยเน้นใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค์  

2.2 จัดการเรยีนการสอนที่กระตุน้และส่งเสริมให้นสิิตเกิดความ

กระตอืรอืร้นในการเปิดรับนวัตกรรมอยู่เสมอ โดยการเชื่อมโยง

กับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม 

2.3 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาให้เข้ากับการ

จัดกิจกรรมและการปฏิบัติของนสิิตโดยเน้นให้เกิดความคิด

สร้างสรรค์  

3.  ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ

ที่เกี่ยวข้อง 

3.1 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

ทีส่อดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและนวัตกรรม  

3.2 จัดการเรยีนการสอนที่เปิดโอกาสใหน้ิสติได้เรียนรู้และเกิด

ประสบการณก์ับผูเ้ช่ียวชาญ และองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ผ่าน

กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ 

3.3 กระตุ้นและส่งเสริมให้นิสิตเกิดความกระตอืรอืร้นในการ

เปิดรับนวัตกรรมอยู่เสมอ โดยการเชื่อมโยงกับปรากฏการณท์ี่

เกิดขึ้นในสังคม 

3.4 มีจิตอาสา และเห็นคุณค่าและผลประโยชน์ของสว่นรวม

มากกว่าส่วนตน  
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

4. ดา้นภาวะผูน้ าและท างานเป็น

ทีม   

4.1 บูรณาการเรียนการสอนโดยเน้นมกีิจกรรมและการปฏิบัติ

ทั้งเดี่ยวและกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 

4.2 จัดการเรยีนการสอนในและนอกห้องเรียนโดยเน้นใหน้ิสติได้

แสดงศักยภาพและตระหนักถึงความส าคัญของการท างานเป็น

ทีม 

4.3 จัดการเรียนการสอนในรายวิชาทั้งในและนอกห้องเรียนที่

ส่งเสริมให้นสิิตมีความสามารถในการท างานร่วมกับกลุ่ม

ภายนอก อย่างมวีินัย ซื่อสัตย์ และความรับผดิชอบต่อส่วนรวม 

5. ด้านบุคลิกภาพ  5.1 มีการบูรณาการจรยิธรรมวิชาชีพและความรูสู้่การพัฒนา 

บุคลิกภาพเพื่อประกอบวิชาชีพ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   1) มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ในการด าเนนิชีวิต 

   2) ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 

   3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เคารพกฎระเบียบ มีวินัย 

ตรงต่อเวลา และมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

   4) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 

   5) ตระหนักและยึดมั่นในคุณค่า จรรยาบรรณและจริยธรรมของวิชาชีพอย่าง

เคร่งครัด 

  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   1) ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการมีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต 

และเคารพกฎระเบียบของนสิิต โดยผู้สอนเป็นแบบอย่าง 

   2) ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพในด้านนิเทศศาสตร์อย่างเคร่งครัด  

   3) ออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้แสดงความรับผิดชอบภาวะผู้น า 

ท างานเป็นทีม แก้ไขปัญหา แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคดิเห็น  

   4) จัดการเรยีนการสอนให้นสิิตตระหนักในสิทธิทางการสื่อสาร ศักดิ์ศรคีุณค่าของ

ความเป็นมนุษย์และรับผิดชอบต่อสังคม 
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  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   1) ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตระหว่างเรียนตลอดหลักสูตรทั้ง

ในชั้นเรียนและแหลง่ฝึกงาน โดยผู้สอน เพื่อนนสิิต ตนเองผู้ช่วยสอนในแหล่งฝกึ และผูร้ับบริการ 

   2) ประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพในด ้านนิเทศศาสตร์ทั้งด้านทัศนคติและ

พฤติกรรมจากผลงานของนสิิตและการเรียนการสอน 

   3) สรุปและประเมินพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์และหาแนวทางแก้ไข 

 2.2 ความรู้ 

  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   1) มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

   2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ

สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ่ๆ 

   3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   4) มีความรู้ในการวิจัยและ /หรือผลงานสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้ในงาน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

   5) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในงาน การวางแผนและ

การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการด าเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน อย่าง

เป็นระบบ 

  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นนิสิตเป็นส าคัญ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ

หลักการทฤษฎีและสาระส าคัญด้านนิเทศศาสตร์ทั้งในด้านกระบวนการสื่อสาร 

   2) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตมีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ การบริหารจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   3) จัดกิจกรรมให้นิสิตสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นการบูรณาการความรู้ใน

ศาสตรต์่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใชค้วามรูเ้พื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการและสังคม 

   4) ออกแบบกิจกรรมในการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตออกไป ค้นคว้าและสืบค้น

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ เทคโนโลยีการสื่อสารที่มผีลตอ่การเปลี่ยนแปลงสังคม 

  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   1) จัดให้มกีารสอบเพื่อวัดความรูต้ามเกณฑข์องรายวิชานั้น ๆ 

   2) จัดให้มีการประเมินผลจากผลงานและการน าเสนอของนิสิตตามเกณฑ์ของ

รายวิชานั้น  ๆ 
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   3) จัดให้มกีารสังเกตและประเมินผลจากพฤติกรรมการเรียนของนสิิต 

 2.3 ทักษะทางปัญญา 

  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   1) คิดอย่างมวีิจารณญาณคิดอย่างองค์รวมคิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ 

   2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่

เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

   3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศกึษา วิเคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ

แก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

   4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

   5) สามารถใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสารที่ทันสมัย ประยุกต์กับงานต่าง ๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 

   6) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถ ในการรู้เท่าทันสื่อ มีไหวพริบ และ

วิจารณญาณที่ถูกต้อง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหนา้ได้ 

  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   1) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้น าความรู้และความเข้าใจทั้งด้านวิชาการและ

การปฏิบัติไปสู่การคดิและวิเคราะหป์ัญหาและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

   2) ออกแบบกิจกรรมในการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตแสดงความสามารถ

ทางด้านผลงานที่แสดงถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจจากห้องเรียนและแหล่งสารสนเทศ

ด้วยตนเอง 

  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   1) ประเมินผลงานจากการคิดและวิเคราะหป์ัญหาและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

   2) จัดให้มีการสอบเพื่อวัดความสามารถทางการคิดและการวิเคราะห์ตามเกณฑ์

ของรายวิชานั้น ๆ 

   3) จัดให้มีการสังเกตและประเมินผลจากพฤติกรรมการเรียนของนิสิตและหาแนว

ทางการแก้ไข 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

   1) มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
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   2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม

บทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบ 

   3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ื่นได้เหมาะสมท างาน

เป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

   5) มีทักษะการด าเนินชีวติในสังคมพหุวัฒนธรรม 

   6) สามารถน าความรู้ และทักษะที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา

สังคมตามวาระ โอกาส และวัฒนธรรมที่เหมาะสม 

   7) มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของงานที่ได้สร้างสรรค์ให้มีคุณภาพ ในฐานะ

สื่อกลางของสังคม โดยยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 

   1) จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียน

กับผู้สอน ผู้เรียนกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ผู้เรียนกับผู้รับบริการและผู้เรียนกับชุมชน โดย

การมอบหมายใหท้ ากิจกรรมหรือผลงานที่ตอ้งมีปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่น 

   2) การฝึกทักษะการท างานเป็นทีมทั้งในช้ันเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งใน

หลักสูตรที่ศึกษาระหว่างหลักสูตรและระหว่างสถาบัน 

   3) จัดการเรยีนการสอนและการมอบหมายงานที่สอดคล้องกับหลักสูตรตามความ

สนใจของนิสติโดยเน้นการศึกษาสืบค้น พัฒนาและน าเสนอผลงานกับผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวข้อง 

  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

   1) ประเมินความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในงาน

ที่ได้รับมอบหมาย 

   2) ประเมินความรับผิดชอบในการเรียนและการท างานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม

ด้วยการสังเกตและสอบถาม 

   3) การประเมินพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและการท างานร่วมกับผู้อื่นด้วย

การสังเกตทั้งในและนอกชัน้เรียน 
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 2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้อง

กับการใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

   2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติมา

ประยุกต์ใชใ้นการด าเนนิชีวติและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

   3) มีทักษะการใ ช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่ างมี

ประสิทธิภาพ เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 

   4) มีทักษะการสื่อสารผา่นช่องทางสื่อใหม่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   5) มีทักษะในการใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพและ

วิชาการและการด าเนินชีวติประจ าวันได้ 

   6) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้ 

  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1) จัดการเรียนการสอน โดยการมอบหมายให้นิสิต ศึกษาค้นคว้าและใช้ข้อมูล

สารสนเทศในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหา และพัฒนางานในกระบวนการสื่อสารสื่อใหม่ที่

ได้รับมอบหมายอย่างสรา้งสรรค์ 

   2) ฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการสื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสารผ่านสื่อโดย

ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นฐาน 

  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1) ประเมินผลงานการศกึษาค้นคว้า วิเคราะห ์และใช้ขอ้มูลสารสนเทศ 

   2) ประเมินทักษะการสื่อสารในชีวติประจ าวันและทักษะการสื่อสารกับผูส้อน 

   3) ประเมินทักษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้นอกชั้นเรยีน  

   4) ประเมินผลงานที่นิสิตได้วิเคราะห์เ ชิงตัวเลข สื่อสาร และใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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 2.6 สุนทรียศลิป์ 

  2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะสุนทรียศลิป์ 

   1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

   2) สามารถสร้างสรรคผ์ลงานที่สื่อสุนทรียศิลป์ 

  2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในด้านสุนทรียศลิป์ 

   1) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์ในการเสพสื่อและ

เข้าในถึงสุนทรียศลิป์ในผลงานแขนงต่าง ๆ 

   2) มอบหมายงานโดยเน้นการสร้างสรรคง์านและน าเสนอ 

  2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีศิลป์ 

   1) ประเมินผลค าวิจารณ์จากการเรียนการสอนโดยบุคคลทั้งภายในและภายนอก 

   2) ประเมินผลงานนิสติตามที่ได้รับมอบหมาย 

 2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

   1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

   2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

  2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

   1) สอดแทรกเนือ้หาและการปฏิบัติที่เหมาะสมในรายวิชาต่าง ๆ 

  2.7.3 กลยุทธ์การประเมินผลพัฒนาการเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

   1) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกโดยการสังเกตทั้งในและนอกหอ้งเรียน 

   2) สามารถประยุกต์ใช้การแสดงออกทางบุคลิกภาพในทางวิชาชีพได้ อย่าง

เหมาะสม 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การส่ือสาร และ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.สุนทรีย

ศิลป์ 

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ  

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (1) (2) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)                                  

001101 การใช้ภาษาไทย                                  

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม                                  

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                                  

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า                                  

002201 พลเมืองใจอาสา                                  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                                  

003201 การสื่อสารในสังคม

ดิจิทัล 
                                 

003202 การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม 
                                 

004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต                                  

004201 บุคลิกภาพและการ

แสดงออกในสังคม 
                                 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                  

กลุ่มวิชาพื้นฐานอาชีพ                                  

100005 กฎหมายและจริยธรรม

สื่อมวลชน 
                                 

127110 ความรู้ท่ัวไปทางการ

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

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การส่ือสาร และ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.สุนทรีย

ศิลป์ 

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ  

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (1) (2) 

125111 หลักนิเทศศาสตร์                                  

125121 ภาษาเพื่อการสื่อสาร                                  
125212 จติวิทยาเพื่อการสื่อสาร                                  

125133 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

งานด้านนิเทศศาสตร์ 
                                 

127324 ระเบยีบวิธวีิจัย                                  

146273 ภาษาอังกฤษส าหรับงาน

นิเทศศาสตร์ 
                                 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                  

127131 การสร้างสรรค์ภาพและ

เสียงดิจิทัล 
                                 

127132 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อ

การสื่อสาร 
                                 

127211 การรู้เทา่ทันสื่อดิจิทัล                                  

127220 การเขยีนบทส าหรับสื่อ

กระจายภาพและเสียง 
                                 

127222 การเขยีนบทส าหรับสื่อ

ใหม่ 
                                 

127231 การออกแบบกราฟิกเพื่อ

งานสื่อสารมวลชน 
                                 

127232 การตัดต่อดิจิทัลเบื้องต้น                                  

127310 สื่อภาคพลเมือง                                  

127312 สื่อมวลชนทอ้งถ่ิน                                  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การส่ือสาร และ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.สุนทรีย

ศิลป์ 

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ  

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (1) (2) 

127313 ภูมิทัศน์สื่อในภูมิภาค

อาเซียน 
                                 

127320 ขา่วเบ้ืองต้น                                  

127321 การคดิสร้างสรรคด์้าน

การสื่อสาร 
                                 

127330 การผลิตรายการส าหรับ

กระจายภาพและเสียง 
                                 

127331 การผลิตรายการส าหรับ

สื่อใหม่ 
                                 

127341 การบริหารจัดการผูใ้ช้สื่อ                                  

127420 โครงงานการสื่อสารสื่อ

ใหม่ 
                                 

127440 บริหารองค์กรสื่อท้องถ่ิน                                  

127321 การคดิสร้างสรรคด์้าน

การสื่อสาร 
                                 

วิชาเอกบังคับภาษาที่ 3                                  

142111 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1                                  

143372 การสนทนาภาษาญี่ปุน่ 1                                  

กลุ่มวิชาเอกเลือก                                  

127221 การผลิตรายการสารคดี

โทรทัศน์ 
                                 

127240 การจัดการเนือ้หาจาก

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

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การส่ือสาร และ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.สุนทรีย

ศิลป์ 

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ  

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (1) (2) 

127340 การสื่อสารเพื่อการ

จัดการภัยพิบัติ 
                                 

127322 การผลิตรายการขา่ว                                  

127421 การเขยีนขา่วเชิงลึก                                  

127223 การพูดและการใช้เสียง

เพื่องานสื่อสารมวลชน 
                                 

127230 การสร้างเสียงประกอบ

ส าหรับสื่อดิจิทัล 
                                 

127323 การเล่าเร่ืองแบบบูรณา

การสื่อ  
                                 

127311 ภาพยนตร์เบื้องต้น                                  

127430 การตัดต่อดิจิทัลขัน้สูง                                  

กลุ่มวิชาการการฝึกงานสหกิจ

และการค้นคว้าอิสระ 
                                 

127450 การฝกึงาน                                  
127451 สหกิจศึกษา                                  
127452 การคน้คว้าอิสระ                                  
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

  การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

  2.1.1 ให้อาจารย์แตล่ะรายวิชาก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลทุกรายวิชา 

  2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชา ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนในระดับ

รายวิชาและมีการน าผลที่ได้มาพิจารณาปรับปรุงโดยคณะกรรมการของสาขา 

  2.1.3 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติตามเกณฑท์ี่แต่ละรายวิชาที่ก าหนด เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

  ด าเนินการโดยจัดท าโครงการติดตามบัณฑิตทุกปี ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 

ความรับผิดชอบ ทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพ และน าผลการประเมินติดตามมาพัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรยีนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวดที่ 5 การส าเร็จการศึกษา 

  ข้อ 16 การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี 

   16.1  ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นสิิตจะส าเร็จการศกึษา นิสติจะต้องยื่นใบรายงาน

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน 

นับจากวันเปิดภาคเรียน 

   16.2  นิสติที่ได้รับการเสนอใหไ้ด้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังตอ่ไปนี้ 

    16.2.1  เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และ

ไม่มรีายวิชาใด ได้รับอักษร I หรอือักษร P 

    16.2.2  ใชร้ะยะเวลาเรียนดังนี้ 
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     16.2.2.3  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาค

การศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ

การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

   16.2.3  มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2.00 

   16.2.4  ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงนิหรอืพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย 

  16.3  ในกรณีที่นิสิตประสงค์จะไม่ขอส าเร็จการศึกษาด้วยเหตุหนึ่ งเหตุใด 

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัตเิป็นรายๆ ไป 

  16.4  นิสิตที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม นอกจากเป็นผู้มี

คุณสมบัติ ตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 16.2 แล้ว ต้องไม่เป็นนิสติหรอืนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่น 

และต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังตอ่ไปนี ้

   16.4.1  มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3 .50 ขึ้นไป จะได้รับ

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง แต่ถ้ามีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.20 ถึง 3.49 จะ

ได้รับเกียรตนิิยมอันดับสอง 

   16.4.2  ไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U และต้องไม่ลงทะเบียนเรียนซ้ าใน

รายวิชาใด 

  2.  เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าปฐมนิเทศ และโครงการอบรมต่างที่เกี่ยวข้องกับการ

เรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยและหรือคณะจัดขึ้น เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในนโยบายของ

มหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะความเป็นครู หลักสูตร รายวิชา 

และการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย รวมทั้งขอ้บังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 1.2 คณะมอบหมายงานโดยมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยง เพื่อดูแลและให้ค าปรึกษา

เกี่ยวกับระบบงานบริหาร และระบบการจัดการเรียนการสอน 

 1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างตอ่เนื่อง และการสนับสนุนด้านการศกึษาต่อฝกึอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ

ในองค์กรต่างๆการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ / หรือต่างประเทศหรือการลาเพื่อ

เพิ่มพูนประสบการณ์ 
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  2.1.1 ก าหนดใหอ้าจารย์เข้าร่วมสัมมนาหรืออบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนที่คณะจัดขึ้น เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสติให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 

  2.1.2 ออกแบบระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยคณาจารย์ นิสิต และ

ผูเ้กี่ยวข้องมีสว่นร่วม 

  2.1.3 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการจัดการ

เรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

  2.1.4 สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้

ทันสมัย 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

  2.2.1 บริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการสื่อสาร

สื่อสารมวลชนและสื่อใหม่ 

  2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มสี่วนรว่มในกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

  2.2.3 จัดโครงการให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการด าเนินงานหรือให้บริการทางวิชาการที่

เกี่ยวข้องกับวิชาชีพรว่มกับสื่อมวลชนแขนงตา่ง ๆ เพื่อใหอ้าจารย์มคีวามรูแ้ละทักษะที่ทันสมัย 

  2.2.4 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเป็นหลักและเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

  2.2.5 ส่งเสริมให้อาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท ได้ศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาที่สูงขึ้นในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ต้องการของหลักสูตร 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 1.1 การบรหิารหลักสูตร 

  ด าเนินการโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตร

ใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หรอืเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการบริหารหลักสูตรใหเ้ป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2552ประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และพัฒนา

หลักสูตรตามผลการประเมินหลักสูตรบริหารและวางแผนหลักสูตรด้านวิชาการ รวมทั้งนิเทศ 

ก ากับ ติดตามการด าเนินงานหลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการ

พัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

  ประสานความร่วมมือจากบุคคล ชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้การใช้

หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร

และกระบวนการเรียนรู้ติดตามผลการเรียนของนิสิตหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

สื่อสารสื่อใหม่ รายบุคคลและระดับช้ันปีตรวจสอบทบทวนประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของ

อาจารย์และการบริหารหลักสูตรรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตร 

 

2. บัณฑิต 

 2.1 มีการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการ

สื่อสารสื่อใหม่ 

 2.2 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีหลังส าเร็จการศึกษา เพื่อน าข้อมูลไป

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 2.3 มีการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตหลังส าเร็จการศึกษา เพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุง

หลักสูตรใหท้ันสมัยอยู่เสมอ 

 2.4 มีการศึกษาข้อมูลของตลาดแรงงาน และความคาดหวังที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต

สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนการรับพัฒนา รวมถึงปรับปรุงหลักสูตร

เพื่อให้สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
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3. นิสิต 

 3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิิต 

  3.1.1 คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตทุกคนพร้อม

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและจัดอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสติไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  3.1.2 สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับ

นิสติทุกคน 

  3.1.3 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าแต่ละช้ันปี เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท า

กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไปถึงการใชชี้วติในการเรียนมหาวิทยาลัย 

 3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

  กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมนิของอาจารย์ในแตล่ะรายวิชาได้ 

ทั้งนี ้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

4. คณาจารย์ 

 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีระบบด าเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ โดย

จะเสนอนโยบายและความต้องการรับอาจารย์ใหม่ต่อคณบดีและการคัดเลือกจะเป็นไปตาม

ระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา  โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญา

โทขึน้ไปและ/หรือมีความเชี่ยวชาญในสาขาการสื่อสารสื่อใหม่ตามที่สาขาก าหนด 

 4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการ

จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การรวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 

นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจะต้องประชุมร่วมกันเพื่อด าเนินการจัดท าประมวลผล

วิชา การประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชา เป็นรายภาคการศึกษาในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบตาม

แบบ มคอ. 3 4 5 6 และน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงรว่มกันตามแบบ มคอ.7 

 4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ของสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่จะ 

พิจารณาจากความเช่ียวชาญเฉพาะทาง คุณวุฒิ และประสบการณ์ที่สาขาเห็นว่ามีความรู้
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ความสามารถในหัวข้อที่เกี่ยวข้องที่ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วมหารือกับอาจารย์

ผูส้อน ซึ่งต้องมีการเชญิอาจารย์พิเศษล่วงหนา้ก่อนการเปิดสอนในรายวิชานั้น ๆ 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 5.1 หลักสูตร 

  5.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยอาจารย์ สามารถที่จะเป็นผู้น าในการสร้างองค์

ความรูใ้หม่ ทั้งทางดา้นวิชาการและวิชาชีพทางดา้นนิเทศศาสตร์ 

  5.1.2 ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ร่วมกันพิจารณาในการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม ่

 5.2 การเรียนการสอน 

  5.2.1 จัดแนวทางการเรียนการสอนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเน้นการฝึก

จากประสบการณ์จริง และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมในแต่ละวิชาเพื่อ

กระตุน้ให้นสิิตได้ศกึษาค้นคว้า องค์ความรูท้ี่ทันสมัยได้ด้วยตนเอง 

  5.2.2 จัดให้มีระบบสนับสนุนการเรียนรู้ และหรือเครื่องมือเพื่อกระตุ้นให้นิสิตเกิดการ

เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 

  5.2.3 จัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ นิสิต อาจารย์ ห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ งานวิจัย 

งบประมาณ และผลงานทางวิชาการทุกภาคการศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินของ

คณะกรรมการ 

 5.3 การประเมินผู้เรยีน 

  5.3.1 จัดให้มีการวัดผลการเรียนของนิสิตทุกรายวิชา โดยสามารถใช้วิธีการวัดผลต่าง ๆ 

ได้แก่ การทดสอบวัดความรู้ การทดสอบการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ คุณภาพของงานที่ไ ด้รับ

มอบหมาย ฯลฯ 

  5.3.2 สังเกตพฤติกรรมของนสิิตในเวลาเรียนและการมอบหมายงานในรายวิชา 

  5.3.3 จัดท าแบบประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาโดยผู้เรยีนเป็นผู้ประเมินตนเอง 

  5.3.4 ผลการประเมินจากสถานประกอบการหรอืผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรายวิชาที่ผูเ้รียนฝึก

ปฏิบัติงาน 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 6.1 การบรหิารงบประมาณ 

  มหาวิทยาลัยมีนโยบายใช้ทรัพยากรที่จ าเป็นในการจัดการศึกษาร่วมกัน โดยคิดต่อ

จ านวนนิสิตและบุคลากร โดยคณะวางแผนงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงิน

รายได้ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สื่อและอุปกรณ์

ประกอบการเรียนการสอน ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสร้าง

สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ด้วยตนเองของนสิิต 

 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

  จ านวนทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารสนเทศและสื่อการศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรมีดังต่อไปนี้ 

 

1. หนังสือภาษาไทย   93,154 เล่ม 

2. หนังสอืภาษาต่างประเทศ 93,154 เล่ม 

3. วารสารภาษาไทย 20,084 เล่ม 

4. วารสารภาษาต่างประเทศ 25 รายชื่อ 

5. ฐานขอ้มูลออนไลน์ 22 รายชื่อ 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการสบืค้นสารสนเทศ 50 เครื่อง 

   

  นอกจากนี้ยังมีครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนส าหรับห้องปฏิบัติการนิเทศ 

ศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

1. กล้องวิดีโอดิจทิัล พร้อมอุปกรณ์  3  ชุด 

2. ขาตั้งกล้องพรอ้มรีโมทควบคุม  3        ชุด 

3. ไมโครโฟนชนดิ Condenser Microphone 3        ชุด 

4. ไมโครโฟนชนดิไร้สาย ความถี่ UHF Wireless Microphone 3        ชุด 

5. ไฟสตูดิโอพร้อมดีมเมอร์   1  ชุด 

6. วิทยุสื่อสารพร้อมหูฟัง 5  ชุด 

7. เครื่องก ากับสัญญาณภาพและเสียงแบบครบวงจร 1         ชุด 

8. เครื่องเล่นและบันทึกสัญญาณระบบดิจทิัล 1         ชุด 

9. เครื่องตัดต่อแบบ Non-Linear 1         ชุด 

10. ล าโพงที่มภีาคขยายในตัว   1         ชุด 

11. เครื่องปรับแต่งเสียงแบบดิจทิัล 1  เครื่อง 
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12. เครื่องผสมสัญญาณเสียง 1  เครื่อง 

13. เครื่องเล่นและบันทึกคอมแพคดิสก์ 1  เครื่อง 

14. เครื่องเล่นและบันทึกเทปแบบคู่ 1  เครื่อง 

15. เครื่องบันทึกแผ่นมนิิดสิก์ 1  เครื่อง 

16. ล าโพงมีภาคขยายในตัว          1 คู่ 

17. ไมโครโฟนชนิดไดนามิค 3 ตัว 

18. หูฟังชนิดไดนามิค 3 ตัว 

19. เครื่องขยายสัญญาณหูฟังชนิด 4 ช่องสัญญาณ 1  เครื่อง 

20. ทีวีสจีอแบน 21 นิว้ 3  เครื่อง 

21. เครื่องผสมสัญญาณเสียงขนาดเล็ก   1  เครื่อง 

22. มอสเฟสพาวเวอร์มกิเซอร์ 2  เครื่อง 

23.กราฟิกอีคลอไลเซอร์ 1  เครื่อง 

24. Digital Delay 1  เครื่อง 

25. ล าโพง B&B 2         ชุด 

26. กล้อง Digital SLR ถ่ายภาพวิดีโอคุณภาพ 1080P HDV 

พร้อมอุปกรณ์ 

10         ชุด 

27. Flash ส าหรับกล้องดิจิทัล SLR NIKON SB-700 1         ชุด 

28. อุปกรณ์เสริม AF lenses ส าหรับกล้องดิจทิัล   

      28.1 AF-S VR 70-200mm f/2.8G IF-ED 1         ชุด 

      28.2 AF-S DX 12-24mm f/4G IF 1         ชุด 

      28.3 AF-S DX 17-55mm f/2.8G IF-ED 1         ชุด 

      28.4 AF-S DX  Fisheye 10.5mm f/2.8G ED 1         ชุด 

      28.5 AF Micro 60mm f/2.8D 1         ชุด 

      28.6 AF-S VR Micro 105mm f/2.8G IF-ED 1         ชุด 

      28.7 AF 50 mm f1.4 1         ชุด 

      28.8 Ring Flash kit For Micro Photography 1         ชุด 

      28.9 2x Teleconverter 1         ชุด 

29. กล้อง Digital SLR body แบบ Full frame พร้อมอุปกรณ์ 1         ชุด 

30. ขาตั้งกล้องส าหรับถ่ายภาพ แบบ Close-up BENRO 

C2970F+หัวบอล B1 

1         ชุด 

31. ขาตั้งกล้องพรอ้มหัว BENRO A3570F+หัวบอล BH1 1         ชุด 
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32. ไฟสตูดิโอแฟลช พร้อมอุปกรณ์ Electra Premier Plus 

set II 

1         ชุด 

33. อุปกรณ์ตรวจสอบสี Color calibrating Spyder Elite4 1         ชุด 

34. เครื่องวัดแสงแฟลช SEKONIC L758C 1         ชุด 

35. การ์ดตัดต่อวดีิทัศน์ระบบ Full HD AVER DARK 

CRYSTAL HD 

1         ชุด 

36. การ์ดเสียงภายนอก 24 Inputs, 8 Mic 1         ชุด 

37. ไมรโคโฟน คอนเดนเซอร์  2         ชุด 

38. ล าโพง แบบมีเพาเวอร์แอมป์ในตัว 4 นิ้ว 2 คู่ 

39. ชุดล าโพงโฮมเธียเตอร์ 1         ชุด 

40. หูฟังมอร์นิเตอร์ 3  ตัว 

41. USB 2.0 computer audio interface 6 in 6 out 2  ตัว 

42 .ชุดล าโพง ขนาด 6 นิ้ว          1 คู่ 

43. คอมพิวเตอร์ส าหรับตัดต่อ 9         ชุด 

44. ขาตั้งกล้องวิดโีอ FLYCAM 5000 COMBO SET 1         ชุด 

45. ไมค์ rode: NT2000 2         ชุด 

46. คยี์บอร์ด 1  เครื่อง 

47. การ์ดเสียง MOTU  1  เครื่อง 

 

 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

  มีการศึกษาความต้องการ และน ามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากร การ

เรียนการสอนขอความร่วมมือจากศูนย์บรรณสารและสื่อสารศกึษาในการจัดซื้อหนังสือและต ารา

ที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอนให้

อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่อประกอบการเรียน

การสอน ติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อ

หนังสือ ส าหรับใหห้อสมุดกลางจัดซือ้หนังสอืด้วย 

 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

  มีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งจะประสานงานจัดซื้อจัดหา

หนังสือเพื่อเข้าหอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มี
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เจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้อง

ประเมินความพอเพียงและความตอ้งการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ก าหนดผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในระดับ ดี ต่อเนื่อง  2 ปี

การศกึษาโดยมีเกณฑก์ารประเมิน ผา่น คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1 – 5 และอย่างนอ้ยร้อยละ 

80 ของตัวบ่งช้ี มีผลการด าเนินงานตามที่ระบุไว้ในแตล่ะปี 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2  ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 

มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี

สาขานิเทศศาสตรแ์ละการสื่อสารมวลชน 

     

3.  รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 

และ มคอ. 4 อย่างนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ

ภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา

และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปิดสอน

ให้ครบทุกรายวิชา 

     

5.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร

ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี

การศกึษา 

     

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ 

มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่

เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2  ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธ์การสอน หรอืการประเมินผลการเรียนรู้

จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ในปีที่ผา่นมา 

     

8.  อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศ

หรอืค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9.  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10.  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน 

(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/

บัณฑติใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

     

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่

บัณฑติใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 

5.00 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

  1.1.1 มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง

กระบวนการเรียนการสอน วิธีการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์แต่ละคน เพื่อน าไปวางแผนกล

ยุทธ์ในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาที่แต่ละคนรับผดิชอบ 

  1.1.2 ประเมินผลการสอนโดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นสุดการเรียนการ

สอนในแต่ละภาคการศกึษาเพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 

  1.1.3 ใช้การสังเกตพฤติกรรมเพื่อประเมินการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมทั้งในและนอก

หอ้งเรียน รวมทั้งผลงานที่ได้รับมอบหมายและการทดสอบ 

  1.1.4 จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้สอนร่วมกับผู้เช่ียวชาญด้านวิชาชีพใน

รายวิชาที่ตอ้งการประสิทธิผลในการประกอบวิชาชีพขั้นสูง 

  1.1.5 ประมวลผลจากการจัดท า มคอ. 4, มคอ. 5, มคอ. 6 ในแต่ละรายวิชาเพื่อประเมิน

กลยุทธ์การสอนและวางแนวทางการปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  1.2.1 การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักทะเบียนและ

ประมวลผล 

  1.2.2 การประเมนิผลจากการจัดท า มคอ. 4, มคอ. 5, มคอ. 6 ผลการเรียนด้านวิชาการ

และพฤติกรรมของนิสติ 

  1.2.3 ประเมินจากการวัดสมรรถนะ (Competency) การท างานเชิงวิชาชีพในการฝึก

ปฏิบัติการในสถานประกอบการ โดยสถานประกอบการ เป็นผู้ประเมินร่วมกับอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบ 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 การประเมนิความคดิเห็นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรหลังจากเสร็จสิน้การฝึกงาน 

และบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 1 ปี และสุ่มจากบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว2 ปี และ 4 ปี

ตามล าดับ 

 2.2 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากคณาจารย์ที่ท าการเรียนการ

สอนในวิชาเอกตลอดหลักสูตร 
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 2.3 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากการสุ่มสถานประกอบการที่

รับบัณฑติที่จบเข้าไปท างาน 

 2.4 สร้างช่องทางต่าง ๆ เพื่อรับทราบความคิดเห็นจากฝ่ายต่าง ๆ เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับได้

อย่างรวดเร็ว 

 2.5 ประเมินจากการจัดท า มคอ. 7 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร 

 ประเมินคุณภาพการศกึษาประจ าปีตามตัวบ่งชีใ้นหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในระดับคณะ 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนประเมินประสิทธิผลของการเรียนการสอนในวิชาที่รับผิดชอบ

ตามกลยุทธ์ต่าง ๆ และปรับปรุงทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาดหรอืมีการเปลี่ยนแปลงทางดา้นสังคมที่มี

ผลต่อเนื้อหาในรายวิชาที่ท าการเรียนการสอน เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ประจ าวิชาจัดท า

รายงานผลการด าเนนิการรายวิชาเสนอต่อคณบดีผ่านอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

 4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

จากการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 

 4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวม

ข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผล

การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอ านวยความ

สะดวก รายงานผลการทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

กับการสื่อสารในมิติเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน

หลักสูตรประจ าปีเสนอต่อคณบดี 

 4.4 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรเพื่อ

วางแผนปรับปรุงการด าเนนิงาน เพื่อใช้ในปีการศกึษาต่อไป 
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ภาคผนวก 
 

  



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตร ี  พ.ศ. 2553 

และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ข  ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตร 

 

ตารางเปรียบเทียบโครงสรา้งหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. 

หลักสูตรปรับปรงุ  

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30หนว่ยกติ 30 30 

   1.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคับ  21 30 

   1.2 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปเลอืก  9 - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หนว่ยกติ 93 93 

    2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ  21 24 

    2.2 กลุ่มวิชาเอก 

         2.2.1 วิชาเอกบังคับ 

         2.2.2 วิชาเอกเลือก 

         2.2.3 การฝึกงานและสหกิจ

ศกึษา 

  

57 

9 

6 

 

48 

15 

6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 6 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 หนว่ยกติ 129 129 
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ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ 21 หน่วยกิต วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ 30 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต  กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต  

001103 ทักษะภาษาไทย 

Thai Language Skills                        

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

Fundamental of English                                

3(3-0-6)    

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 

Developmental English                                 

3(3-0-6)  
 

 

   001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่ 

   001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม 

Ready English  

3(2-2-5) 

   001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative  English 

3(2-2-5) 

   001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต  ปิดกลุ่มวิชาสังคมศกึษา  

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

Civilization  and  Indigenous  

Wisdom 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต บังคับเลือก 1 หน่วยกิต                        ปิดกลุ่มพลานามัย  

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1)    ปิดรายวิชา 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1)    

004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1)    

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ 

Rhythmic Activities 

1(0-2-1)    

004154 ว่ายน้ า 

Swimming 

1(0-2-1)    

004155 ลีลาศ 

Ballroom Dance 

1(0-2-1)    

004156 ตะกร้อ 

Takraw  

1(0-2-1)    

 



89 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1)    ปิดรายวิชา 

004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1)    

004159 เทนนิส 

Tennis 

1(0-2-1)    

004160 เทเบิลเทนนิส 

Table Tennis 

1(0-2-1)    

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2-1)    

004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1)    

004163 ฟุตบอล 

Football 

1(0-2-1)    

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1)    

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 

Art of Self Defense           

1(0-2-1)    

005171 ชีวติและสขุภาพ 

Life  and  Health 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5)    

005173 ทักษะชีวติ 

Life Skills  

2(1-2-3    

 
 

 002201 พลเมืองใจอาสา        

Citizen Mind by Citizenship                                                  

3(3-2-5) เปิดรายวิชาใหม่ 

 
 

 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม   

Multicultural Society                                                   

3(3-2-5) 

 
 

 003102 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล      

Communication in Digital Society 

3(3-2-5) 

 

 

 003201 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 

Health and Environment 

Management 

3(3-2-5) 

 
 

 004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ  

Art of Living                                               

3(3-2-5) 

  

 

 

 

 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม  

Socialized Personality 

3(2-2-5) 
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วชิาศกึษาท่ัวไปเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต                                         ปิดรายวชิาศกึษาท่ัวไปเลอืก  

กลุ่มวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา

ค้นคว้า 

Information Science for Study and 

Research 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต 

Philosophy for Life 

3(3-0-6)    

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3(3-0-6)    

002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6)    

002125 ดุรยิางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6)    

002126 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ 

Fundamental Laws for Quality of 

Life 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

003132 ไทยกับประชาคมโลก 

Thai and the World Community 

3(3-0-6)    

003133 วิถีไทย วถิีทัศน ์

Thai Way and Vision 

3(3-0-6)    

003135 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

Politics  Economy and Society             

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

006140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม 

Man and Environment 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 

Introduction to Computer 

Information Science 

3(2-2-5)    

006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุค

สารสนเทศ 

Mathematics for Life in the 

Information Age 

3(3-0-6)    

 

 

 

 



91 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน 

Drugs and Chemicals in Daily Life 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

006144 อาหารและวิถีชวีติ 

Food  and  Life  Style 

3(3-0-6)    

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว 

Energy and Technology  Around Us 

3(3-0-6)    

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาบูรณาการ 

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 

Human Behavior                  

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 93 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาแกนนิเทศศาสตร์ จ านวน 15 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 93 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ จ านวน 24 หน่วยกิต 

 

125100 หลักนิเทศศาสตร์เบือ้งต้น                            

Introduction to Communication Arts   

3(3-0-6) 125111 หลักนิเทศศาสตร์                               

Introduction to Communication 

Arts    

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา ชื่อ

รายวิชา และ

ค าอธิบายรายวิชา 

ความหมายความสาคญัวิวัฒนาการกระบวนการ

องค์ประกอบรูปแบบและทฤษฎีพื้นฐานด้านการ

สื่อสารแนวคิดและแนวทางการศึกษาด้านนิเทศ

ศาสตร์และการสื่อสารอย่างมีประสทิธิภาพเพื่อให้

นิสิตมีความรูค้วามเข้าใจสามารถนามาประยุกต์ใช้

ในการเรียนนิเทศศาสตร์ขั้นสูงขึน้ต่อไป 

Definition, significance, evolution of 

communication, process, composition, pattern of 

communication and theory, concept and 

approach in communication arts, communicate 

effectively to provide students with knowledge 

and understanding of the topic to be used in 

studying higher level communication arts courses 

ความหมาย ความส าคญั องคป์ระกอบ แนวคิด

และทฤษฎีตา่ง ๆ ซึง่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารใน

สังคม วเิคราะหก์ระบวนการสื่อสารระดับต่าง ๆ 

ในเชิงพฤติกรรมการสื่อสารทัง้การสือ่สารภายใน

บุคคล การสื่อสารระหว่างบคุคล และการสื่อสาร

องค์กร ตลอดจนบทบาทและอิทธิพลของการ

สื่อสารที่มีต่อการพัฒนาสงัคมDefinition, 

importance, composition, concept and theory of 

communication in society, analyze process of 

communication at various levels in 

communicative behavior as intrapersonal 

communication, interpersonal communication 

and corporate communication, role and 

influence of communication on social 

development 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 

127122 ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสารมวลชน                

Introduction to Mass 

Communication   

  

3(3-0-6) 127110 ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสาร 

มวลชนและสื่อ

ใหม่   

Introduction to Mass 

Communication and New 

Media  

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา ชื่อ

รายวิชาและปรับ

ค าอธิบายรายวิชา 

ทฤษฎแีละแนวคิดทีส่าคญัของสื่อสารมวลชน

พัฒนาการของสื่อมวลชนประเภทหนงัสือนติยสาร

หนังสือพมิพภ์าพยนตรส์ื่อกระจายเสียงและสื่อใหม่

ตลอดจนบทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบและ

ผลกระทบของสื่อมวลชนที่มีต่อบุคคลเศรษฐกิจ

และสังคม 

Core theories, concepts, history, and evolution of 

mass media; books, magazines newspapers, 

movies, broadcasting media, and new media, 

including the roles, responsibility and impact of 

mass media on personal, economics and society 

ทฤษฎแีละแนวคิดทีส่ าคญัของสื่อสารมวลชนและ

สื่อใหม ่ พัฒนาการของสื่อมวลชนประเภทกลุ่ม

สิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ สื่อกระจายเสียง และสื่อใหม่

ของไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ

อาเซียน คุณลักษณะและประเภทของสื่อใหม่ 

ผลกระทบของสื่อมวลชนและสื่อใหมท่ี่มีต่อ

กระบวนการสื่อสารของมนุษยแ์ละวิชาชีพ 

ตลอดจนบทบาทหน้าที่ ความรับผดิชอบและ

ผลกระทบของสื่อมวลชนและสื่อใหมท่ี่มีต่อบุคคล 

เศรษฐกิจ และสงัคม 

Core theories, concepts, history, and evolution 

of mass media and new media; printed, movie, 

broadcasting and new media of Thai and 

International especially Asian countries, 

attributions, impact and influence such media 

on human communication process and mass 

media impact of mass media and new media 

on personal, economics and society, the roles, 

responsibility and impact of mass media and 

new media 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวน 6 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาวิชาภาษา จ านวน 6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวน 0 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาวิชาภาษา จ านวน 0 หน่วยกิต 

ปิดหมวดวิชา 

เฉพาะด้าน กลุ่ม

ภาษา 

146304 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์

เฉพาะ              

English for Specific Purposes 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

ภาษาอังกฤษในบรบิทที่เฉพาะเจาะจงโดยใชท้ักษะ

การฟังพูดอ่านและเขียนโดยเพิ่มหัวขอ้และประเด็น

การพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวขอ้งกับศาสตรท์ี่

นิสิตกาลงัศึกษาอยู่ให้มคีวามสอดคลอ้งกับคาศัพท์

เฉพาะทางมากขึน้ 

English in more specific contexts through 

listening, speaking, reading, and writing skills 

with additions of various speaking and writing 
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146232 การพูดและการน าเสนอ                              

ในที่สาธารณะ 

Public Speaking and Presentation 

3(2-2-5)    ปิดรายวิชา 

ฝึกการน าเสนอในที่สาธารณะในรูปแบบต่างๆรวม

ไปถึงการโตว้าทีการกล่าวสุนทรพจนแ์ละการพูด

แบบฉับพลันด้วยการวางองค์ประกอบเนือ้หาที่

กระชับและชัดเจน 

Practice in presenting orally in public with clear 

and concise organization of content in various 

forms of presentation including debating, giving 

speech, and impromptu speaking 

 

143381 ทักษะภาษาญี่ปุ่น                                       

Japanese Skills I  

3(2-2-5)    ปิดรายวิชา 

อักษรฮริางานะและคาตะคานะฝึกการออกเสียง

ภาษาญี่ปุ่นได้โครงสรา้งประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้น

พืน้ฐานสาหรับการแนะนาตัวและสนทนาทักทายใน

ชีวติประจาวัน 

Introduction to Japanese character: Hiragana and 

Katakana, practice in how to pronounce sounds in 

the Japanese language correctly: and basic 

Japanese structure to be able to introduce 

oneself and have a conversation in daily life 

 

145103 ภาษาฝร่ังเศส 1                                         

French I  

3(2-2-5)    ปิดรายวิชา 

ฝึกฝนการใชภ้าษาฝร่ังเศลทุกทักษะได้แก่การฟัง

การพูดการอา่นและการเขียนเพื่อสื่อสารในชีวิต

ประจาวันตลอดจนศึกษาไวยากรณ์ฝร่ังเศลเบื้องต้น

โดยเน้นโครงสรา้งประโยคที่ไม่ซับซ้อน 

Practice listening, speaking, reading and writing 

skills in using French with a study of grammar 

focusing on the structure of simple sentences 
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146111 การอา่นและการเขียนภาษาอังกฤษ                

เชิงปฏิบัต ิ   

Practical Reading and Writing 

3(2-2-5)    ปิดรายวิชา 

ศึกษาหลกัการเบือ้งต้นของการอา่นและการเขียน

รวมทั้งฝึกอ่านและเขียนโดยเร่ิมศึกษาหลักการและ

ปัญหาในการอา่นและเขียนตั้งแต่ระดบัคาวลีอนุ

ประโยคจนถึงประโยคประเภทต่างๆรวมทั้งฝึกอ่าน

เพื่อวิเคราะห์ประโยคที่ไม่สมบูรณ์และการใช้

เคร่ืองหมายวรรคตอนและการแบง่ประโยคเพื่อแก้ไข

ปัญหาดงักล่าวผ่านการเขียนตามหลกัการเกี่ยวกับ

การเขียนเบือ้งต้น 

Study basic principles of reading and writing as 

well as practice reading and writing focusing on 

principles and problems in reading at lexical level, 

types of phrases, clauses and sentences, practice 

reading focusing on problems on incomplete 

sentences and the use of punctuation marks then 

use the knowledge in practicing writing to correct 

the mistakes found 

 

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                        

English for Communication 

3(2-2-5) 146273 ภาษาอังกฤษส าหรับงานนิเทศ

ศาสตร์      

English for Communication Arts 

3(2-2-5) ปรับรหัสรายวิชา 

ชื่อรายวิชาและ

ค าอธิบายรายวิชา 

ย้ายไปกลุ่มวิชา

พืน้ฐานวิชาชีพ 

ศึกษาและฝึกฝนทกัษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดย

เน้นที่การออกเสียงสระ, พยัญชนะ, การเน้นเสียงทั้ง

ในระดับคาและระดับประโยคฝึกการทาความเข้าใจ

บทสนทนาฝกึการฟังเพื่อจับคาส าคญัรายละเอยีด

และใจความส าคญัและพดูโต้ตอบบทสนทนาอย่าง

เหมาะสม 

Study and practice listening and speaking skills in 

English focused on vowel and consonant sounds, 

stress patterns, and intonation in both word and 

sentence levels, practice in understanding 

conversation language by listening for key 

words,details, and gist in; and making response to 

the conversation in proper way 

ทักษะภาษาองักฤษด้านการฟัง พูด อา่น เขียน ใน

เนือ้หาและบรบิทที่เกี่ยวข้องกับวิชาชพีด้านนิเทศ

ศาสตร์และประเด็นร่วมสมัยอื่นๆ ค าศัพท์เทคนคิ

เฉพาะทางการสรา้งสรรค์และผลิตผลงานใน

รูปแบบสื่อประเภทต่างๆ เป็นภาษาองักฤษ 

English language skills of listening, speaking , 

reading and writing wich relate content and 

context in professional courses and other 

contemporary issues, Special tecnical 

vocabulary, creation and production of various 

media  format in English 
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หมวดวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวน 54 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวน 48 หน่วยกิต 

ลดจ านวน 

6 หน่วยกิต 

127341 กฎหมายและจรยิธรรมด้าน                          

การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

Laws and Ethics for Communication 

and  Information Technology    

3(2-2-5) 100005 กฎหมายและจรยิธรรมสื่อมวลชน                                

Laws and Ethics of Mass 

Communication  

 

 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา ชื่อ

รายวิชา และ

ค าอธิบาย

รายวิชา ย้ายไป

วิชาพื้นฐาน

วิชาชีพ กฎหมายระเบียบข้อบังคบัและประกาศต่างๆที่

เกี่ยวกับสื่อมวลชนสิทธิเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร

การแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ความ

รับผดิชอบต่อหน้าที่และต่อสังคมของนักนิเทศ

ศาสตร์กฎหมายต่างๆทีเ่กี่ยวข้องกับการใช้

คอมพิวเตอร์และข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่าย

อนิเทอร์เน็ตและเทคโนโลยใีหม่ๆอาชญากรรมทาง

คอมพิวเตอร์การละเมิดลิขสิทธิ์การคุม้ครอง

ฐานข้อมูลการคุม้ครองความเป็นส่วนตัวการหมิ่น

ประมาทกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจน

ศึกษานโยบายของรัฐในการควบคมุการ

ติดต่อสื่อสารและเสรภีาพในการติดตอ่สื่อสาร

รวมถึงหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

Laws, regulations, and declarations related to 

mass medium, right and liberty in reporting and 

commentary, social accountability in a role of 

communication officials, computer laws, 

information via Internet and new technologies, 

computer crime, copyright infringements, 

database and privacy guardianships, defamation, 

electronic transaction laws, government policies 

for communication control, freedoms in 

communication, and code of ethics 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบัและประกาศต่างๆ 

เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน สิทธิและเสรภีาพในการ

เสนอข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น 

วิพากษ์วจิารณ์ ความรับผดิชอบต่อหน้าที่และ

สังคม การละเมิดที่ท าให้ผู้อื่นเสียหายเสียชื่อเสียง 

กฎหมายที่เกี่ยวกับจรยิธรรมของนัก

สื่อสารมวลชน การควบคุมสื่อสารมวลชน และ

กฎหมายเกี่ยวกับสิง่พิมพ์ในประเทศไทยและ

กฎหมายเกี่ยวคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ

สื่อสารมวลชน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

Laws, regulations and notifications related to 

mass media, rights and freedom of information 

reporting, expression of opinion, critical, 

responsibility and social, defamation of 

reputation, laws related to ethics of journalists, 

control, law on publication in Thailand, law on the 

National Telecommunications Commission, code 

of conduct of communication profession and 

related laws 
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125101 จิตวทิยาเพื่อการสื่อสาร                              

Psychology for Communication 

3(3-0-6) 125212 จิตวทิยาเพื่อการสื่อสาร                       

Psychology for Communication 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา และ

จ านวนชั่วโมงการ

บรรยาย, ปฏิบัติ 

และการศึกษา

ค้นคว้าด้วย

ตนเอง 

ความหมายความสาคญัพฤติกรรมการสื่อสาร

กระบวนการพัฒนาพฤตกิรรมการสือ่สารจติวิทยา

กับพฤติกรรมการสื่อสารรูปแบบและวิธีการสื่อสาร

ตามแนวคิดจิตวทิยาการประยุกต์ใช้จติวิทยาเพื่อ

การสื่อสารในบริบทต่างๆ 

Meaning, significance, communication behavior, 

the development of communication behavior, 

psychology and communication behavior, patterns 

and methods to communicate the concept of 

psychology, the application of psychology to 

communicate in various contexts 

ความหมาย ความส าคญัของจิตวทิยาเพื่อการ

สื่อสาร ทฤษฎีทางจิตวทิยา จิตวทิยากับ

พฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย ์เงื่อนไขทาง

จิตวทิยาที่มีอิทธิพลตอการสื่อสาร การ

ประยุกต์ใช้จติวิทยาเพื่อการสื่อสารในบริบท

ต่างๆ 

Meaning, significanceof psychology for 

communication, psychological theories, 

psychology with behavior of human 

communication, psychological conditions 

influenced the communication, the application of 

psychology towards communication in various 

aspects 

125121 ภาษาเพื่อการสื่อสาร                                  

Language for Communication 

3(2-2-5) 125212 ภาษาเพื่อการสื่อสาร                           

Language for Communication 

3(2-2-5) ปรับรหัสรายวิชา

และค าอธบิาย

รายวิชา ย้ายไป

วิชาพื้นฐาน

วิชาชีพ 

ความสาคัญของภาษาและความเกี่ยวข้องระหว่าง

การสื่อสารกับการใชภ้าษาสาหรับนักนิเทศศาสตร์

หลักเกณฑ์การใช้ภาษาทัง้ด้านการพูดการอา่นการ

เขียนและการฟงัเพื่องานดา้นนิเทศศาสตรแ์ละการ

ใชภ้าษาสาหรับการสื่อสารประเภทตา่งๆ ( การเล่า

การจับประเด็นการย่อความการเขียนย่อหน้า )  

Crucial of language and relation between 

communication and language using for 

communicator, language using form; speaking, 

reading, writing, and listening for communication, 

language and using for communication types 

(narration, summarizing, and paragraph writing) 

ความสัมพันธ์ของภาษาและการสื่อสาร 

หลักเกณฑ์และการฝึกทักษะการใชภ้าษาทั้งด้าน

การพูด การอา่น การเขียนและการฟงั เพื่องาน

ด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสารประเภทต่าง ๆ 

โดยเน้นการจับใจความส าคญั การวิเคราะห์ การ

สรุป การถ่ายทอดความรู้ ความคดิ ตลอดจนการ

เรียบเรียงไดอ้ย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

Relation between language and communication, 

language using form and skill practice; 

speaking, reading, writing, and listening for 

communication arts and others with emphasis 

on identifying main idea, analyzing, 

summarizing, sharing knowledge and idea and 

composing creatively and properly 
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127111 สารสนเทศศาสตร์เบือ้งต้น                           

Introduction toInformation Sciences 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

ความหมายแนวคดิทฤษฎีกรรมวิธีบทบาทและความ

สาคัญของสารสนเทศธรรมชาติและคุณลักษณะ

ของสารสนเทศความสาคัญของสารสนเทศที่มีต่อ

สังคมธุรกิจสารสนเทศองค์ประกอบและการดาเนิน

งานของระบบสารสนเทศเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสารการประยุกต์เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อการจัดการสื่อใหมแ่นวโน้มเกี่ยวกับ

สารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร 

Meaning, concept, theory, method, role and 

important of information, nature and qualities of 

information, roles of information in society; 

information business; type, components and 

process of information system, information and 

communication technologies, applications for new 

media management, trends of information as well 

as information and communication technologies 

 

127131 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร                 

Digital Photography for 

Communication 

3(2-2-5) 127132 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร           

Digital Photography of 

Communication 

2(1-2-3) ปรับรหัสรายวิชา 

ลดจ านวนหน่วย

กิต และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

ทฤษฎแีละเทคนิคการถ่ายภาพเบือ้งต้นหลักการทา

งานของกล้องดิจิทัลปฏิบัติการถ่ายภาพดิจทิัลการ

จัดองค์ประกอบภาพกระบวนการผลิตตกแตง่ภาพ

การพิมพ์ภาพและการถ่ายภาพประเภทต่างๆเพื่อ

การสื่อสาร 

Fundamental of theories and photography 

techniques, Principle of digital camera, digital 

photography practice, photo composition, image 

processing, printing processing, and using various 

photography for communication 

วิวัฒนาการการถ่ายภาพระบบดิจทิัลทฤษฎแีละ

เทคนิคการถ่ายภาพการใชง้านกล้องดิจิทัลและ

อุปกรณ์การถ่ายภาพ หลักการท างาน การจัด

องค์ประกอบภาพการถ่ายโอนข้อมูล การตกแตง่

ภาพ และการฝึกปฏิบัติการถา่ยภาพประเภท  

ต่าง ๆ เพื่องานด้านการสื่อสาร 

History of digital photography,photography 

theories and techniques,components and 

principle of the digital camera and 

equipment,photo composition, data transfer, 

image processing and various digital 

photography practice for communication 
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127221 การเขียนบทส าหรับสื่อกระจายเสียง               

Script Writing for Broadcasting 

Media 

3(2-2-5) 127220 การเขียนบทส าหรับสื่อกระจาย              

ภาพและ

เสียง   

Script Writing for Broadcasting 

Media  

3(2-2-5) ปรับรหัสรายวิชา 

ชื่อรายวิชา และ

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

การเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์การค้นคว้าข้อมูลกระบวนการคิด

สรา้งสรรค์การใช้จนิตนาการและการใชภ้าษา

ถ่ายทอดเร่ืองราวด้านภาพและเสียงให้เหมาะสมกบั

รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

Writing script for broadcasting media , information 

acquiring creative thinking, generation idea, 

imagination and communicate by use appropriate 

wording for broadcasting media’s script writing 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับบท  หลกัการพืน้ฐานการ

บันทึกภาพและเสียง  การเคลื่อนไหวของกล้อง

และระยะภาพ  และการใชเ้สียง ศัพทเ์ทคนิค

พืน้ฐานของการเขียนบท รูปแบบของบท ประเภท

ของรายการส าหรับสื่อโทรทัศน์และวทิยุ  

กระบวนการเขียนบท การสืบค้นข้อมลู การใช้

จินตนาการและการใชภ้าษาถ่ายทอดเรื่องราว

ด้านภาพและเสียง การเขียนบทส าหรับรายการ

ประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสื่อกระจายภาพ

และเสียง 

Basic concept about script,principle of video and 

sound recorder, camera shot, movement and 

camera angle, script writing’s terminologies, 

script formats,  broadcasting media programs, 

writing process, information acquiring, creative 

thinking, generation idea, imagination and 

communication by use appropriate wording for 

broadcasting media 

127231 ความรู้ทั่วไปทางด้านสื่อใหม่                         

Introduction to New Media  

3(2-2-5)    ปิดรายวิชา 

ความหมายทฤษฎแีนวคิดและพัฒนาการของสื่อ

ใหม่คุณลักษณะประเภทและศกัยภาพของสื่อใหม่

ตลอดจนกระบวนการทางานผลกระทบและอิทธิพล

ของสื่อใหมท่ี่มีต่อการกระบวนการสือ่สารของ

มนุษยแ์ละสื่อมวลชน 

Meaning, core theories, concepts, history, and 

evolution of new media, attributions, types, 

potential and and process its, impact and 

influence on human communication process and 

mass media 
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127232

  

การออกแบบทางคอมพิวเตอร ์                     

กราฟิกส์เพื่อการสื่อสาร 

Computer Graphics Design for 

Communication 

3(2-2-5) 127231 การออกแบบกราฟิกเพื่องาน                  

สื่อสารมวลชน 

   

Graphic Design for Mass 

Communication 

3(2-2-5) ปรับรหัสรายวิชา 

ชื่อรายวิชา และ

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปด้าน

กราฟฟิกส ์2 มิติเพื่อการวาดภาพตกแต่งภาพการ

จัดองค์ประกอบภาพและการใชส้ีเส้นและน้าหนัก

การสรา้งสรรค์กราฟิกประเภทต่างๆเพื่อสื่อ

ความหมาย 

Apply to two dimension graphics computer 

applications in drawing, composing image, the 

use of coloring, lining, and toning, creative 

various graphics for Communication 

ทฤษฏีศลิปะที่มคีวามจ าเป็นต่อ กระบวนการ 

สื่อสาร การจัดองค์ประกอบทางศลิปะ การ

เลือกใช้สี การจัดวางตัวอักษร การจดัวางภาพ

และการเลือกใช้ภาประกอบ หลักการออกแบบ

กราฟิก กระบวนการผลิต การใชโ้ปรแกรม

ส าเร็จรูปในการออกแบบกราฟิก ส าหรับงาน

สื่อสารมวลชนและจรยิธรรมของนกัออกแบบ 

Essential of art theory for communication, 

selection the color, characters alignment and 

selection imagesม principle of graphic design 

and production processมusing computer 

application in graphic design and ethics of  

designer 

127233 การสื่อสารทางเสียงและภาพ                        

Audio-Visual Communication 

 

3(2-2-5) 127131 การสรา้งสรรค์ภาพและเสียง

ดิจิทัล         

Digital Visual and Sound Ceation 

3(2-2-5) ปรับรหัส รายวิชา 

ชื่อรายวิชา และ

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา การสื่อสารข้อมูลและความคิดผ่านเสยีงและภาพ

การใชโ้ปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานตัดต่อลาดับเสียง

และภาพการประยุกต์ใช้สื่อต่างๆในงานลาดับเสียง

และภาพถา่ยโอนและเผยแพร่เพื่อการสื่อสาร

รูปแบบต่าง ๆ 

Audio-visual communications, computer 

applications for audio – visual editing, apply 

multimedia for audio–visual editing, transformed 

and published for various communications formats 

การวิเคราะห์ประเภทของสื่อดิจทิัลและผูใ้ชส้ื่อ 

การก าหนดแกนเรื่อง แนวคิดหลกั การออกแบบ 

ตัวอักษร ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว การ

ผสมผสานชิน้งาน และการสรา้งปฏิสมัพันธ์ ด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ที่สอดคล้องกับ

ประเภทของสื่อและกลุ่มเป้าหมาย   

Analysis of digital media typeand users, 

assignment theme, main conception, design of 

text, image, sound, animation combining work 

and interactive with computer program 

according to type of media and users 
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127234 การเขียนบทส าหรับงานมัลติมีเดีย                  

Script Writing for Multimedia 

3(2-2-5) 127222 การเขียนบทส าหรับสื่อใหม่                    

Script Writing for New Media  

3(2-2-5) ปรับรหัส รายวิชา 

ชื่อรายวิชา และ

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

การเขียนบทสาหรับงานมัลติมีเดีย, กระบวนการคิด

สรา้งสรรค์การค้นควา้ข้อมูลกระบวนการพัฒนา

แนวคิดการจัดโครงสรา้งและออกแบบข้อมูลการ

เขียนแผนผังงานมลัติมีเดียการออกแบบการ

ปฏิสัมพันธ ์

Writing script of multimedia, creative thinking, 

information acquired, generation idea, information 

architecture, writing flow chart for multimedia 

project and interactive 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสื่อใหม่ ศัพท์เทคนิค

พืน้ฐานของการเขียนบท รูปแบบและประเภท

ของเนือ้หาของสื่อใหม่ การออกแบบปฏิสัมพันธ์  

กระบวนการเขียนบท การสืบค้นข้อมลู  การจัด

โครงสรา้งและการออกแบบข้อมูล การใช้

จินตนาการและการใชภ้าษาถ่ายทอดเนือ้หา การ

เขียนบทส าหรับช่องทางผสมของสื่อใหม่  

Basic concept about new media,script writing’s 

terminologies, content formats and types of 

new media, interactive design, script writing 

process, information acquiring, information 

architecture, imagination and communication 

by use appropriate wordingfor multi-platform 

of new media 

127311 สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร                           

ทางนิเทศศาสตร์ 

Information for Communication Arts 

 

3(3-0-6) 127133 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่องาน

ด้านนิเทศศาสตร์ 

Information Technology for 

Communication Arts 

3(2-2-5) ปรับรหัสรายวิชา 

ชื่อรายวิชา และ

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

ย้ายไปกลุ่มวิชา

พืน้ฐานวิชาชีพ 

ความหมายบทบาทความส าคัญของข้อมูลและ

สารสนเทศแนวความคดิการจัดองคก์ารหน้าที่ความ

รับผดิชอบของการจัดการในระดับต่างๆโครงสรา้ง

ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานนิเทศ

ศาสตร์ลักษณะของสารสนเทศสาหรับการจัดการใน

ระดับต่างๆในองค์กรเทคโนโลยสีารสนเทศฮาร์ดแวร์

ซอฟต์แวรแ์ละเทคโนโลยใีนการสื่อสารระบบ

สารสนเทศระบบสารสนเทศในองค์การระบบ

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในด้านการวาง

แผนการควบคมุการตัดสินใจการพัฒนาสารสนเทศ

ด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการ 

Meaning, roles, significances of data and 

information, concepts in organization management, 

information structure for communication art, 

characteristic of information for organization 

management, information technology, hardware, 

software and communication technology, information 

ความหมาย ความส าคญัและองค์ประกอบของ

เทคโนโลยสีารสนเทศประเภท ลกัษณะ แหล่ง

และการใชส้ารสนเทศการผลิต การจัดเก็บ การ

ประมวลผลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยเีพื่อ

การสืบค้นและเผยแพร่สารสนเทศไปยังกลุ่ม 

เป้าหมายเคร่ืองมือประเมินผลกระทบจากการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ

กระบวนการแกป้ัญหาด้วยการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศ

ที่มีต่อบุคคลและสังคม 

Definition, importance and elements of 

information technology, category, characteristic, 

source and usability of information, creating, 

storage, processing, and applied technology 

for information retrieval and dissemination to 

the target audience, tools for impact assessment 

of retrieval and dissemination through information 
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system in organization, information system for 

planning, controlling, and decision, information 

development by computer for management 

technology, problem solving process with the 

use of information technology, effect of 

information technology on people and society 

127313 พฤติกรรมผูใ้ชส้ื่อใหม่                                  

New Media User’s behavior 

2(1-2-3)    ปิดรายวิชา 

ความหมายแนวคดิและการวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูใ้ช้

สื่อใหม่จากการปฏิบัติภาคสนามปัจจยัที่มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการใชส้ื่อใหม่ในมิติปัจจัยทางจิตวทิยา

สังคมวทิยามานุษยวิทยาตลอดจนศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผูใ้ชส้ื่อกับสื่อใหม่ 

Meaning, concepts and an analysis of the 

behavior of the new media users, analysis of the 

factors that influence the users of new media; 

psychology factor, sociology and anthropology 

factors, the relations between use behavior and 

new media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127321 การเขียนและรายงานขา่ว                            

ส าหรับสื่ออเิล็กทรอนิกส์    

News Writing and Reportingfor 

Electronic Media 

3(2-2-5) 127320 ข่าวเบือ้งต้น                      

Introduction to News 

  

3(2-2-5) 

 

ปรับชื่อรายวิชา

และค าอธบิาย

รายวิชา 

แนวคิดทฤษฎขีองกระบวนการการเขยีนและการนา

เสนอข่าวทางสื่อวทิยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

และสื่อใหมห่ลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ผู้สื่อข่าวกระบวนการการผลิตข่าวประเภทต่างๆและ

การนาเสนอข่าวและการบรรณาธิกรณ์ข่าว 

Theories and concepts of news writing and 

reporting through radio, television and new 

media, code of ethic of journalist, production 

process of news program formats and news, 

sport and entertainment news including news 

reporting styles and news editing 

ทฤษฏแีละแนวคิดของข่าว  ประเภทของข่าว  

คุณค่าข่าว  กระบวนการได้มาซึง่ข่าว จริยธรรม

และจรรยาบรรณข่าว หลักการเขียนข่าวเบือ้งต้น

ส าหรับสื่อประเภทต่าง ๆ การน าเสนอและ

เทคนิคการรายงานข่าวเบือ้งต้น  

Theories and concept of news, types of news, 

news values, news gathering, code of ethic of 

news, basic news writing of several of media, 

basic present style and technique of news 

reporting 

127322 การพูดเพื่องานสื่อสารมวลชน                       

Speech for Mass Communication 

3(2-2-5) 127223 การพูดและการใชเ้สียงเพื่องาน              

สื่อสารมวลชน 

  

Speech and Voice for Mass 

Communication 

3(2-2-5) 

 

ปรับรหัสรายวิชา 

ชื่อรายวิชาและ

ค าอธิบายรายวิชา 

ย้ายไปกลุ่ม

วิชาเอกเลือก 

หลักการทฤษฎแีละการฝึกปฏิบัติการพูดสาหรับงาน

ด้านสื่อสารมวลชนการพูดเพื่องานผูด้าเนนรายการ, 

วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ประเภทต่างๆการ

หลักการ ทฤษฎแีละการฝึกปฏิบัติการพูด การใช้

เสียงส าหรับงานด้านสื่อสารมวลชน การพูดและ

การใชเ้สียงเพื่องานด้าน ผู้ด าเนนิรายการส าหรับ

สื่อวทิยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ประเภท
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บรรยายและการพากย์เสียงสาหรับงานสื่อมวลชนที่

สอดคล้องและเหมาะสมกับเป้าหมายการสื่อสาร 

Theories and practices necessary for speech in 

the mass media speech for host of radio and 

television broadcast programs, narration for mass 

media that relevant and appropriate to 

communication purposes 

ต่างๆ  การบรรยายเสียงและการพากย์เสียง

ส าหรับงานสื่อมวลชนที่สอดคล้องและเหมาะสม

กับเป้าหมายการสื่อสาร   

Principle theories and practices necessary for 

speechand voice in mass media speech and 

voice for host of radio and television broadcast 

programs, narration for mass media that 

relevant and appropriate to communication 

purposes 

127323 การผลิตรายการโทรทัศน์                              

Television Program Production for 

New Media 

3(2-2-5) 127331 การผลิตรายการส าหรับสื่อใหม่              

Production for New Media   

   

3(2-2-5) ปรับรหัสรายวิชา 

ชื่อรายวิชาและ

ค าอธิบายรายวิชา 

ประเภทรายการโทรทัศน์วิเคราะห์กลุม่ผูฟ้ังการผลิต

รายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นตอนการผลิตรายการการใช้

เทคนิคนาเสนอที่เหมาะสมกับรูปแบบรายการทั้ง

รายการเชิงพาณิชย์และรายการเพื่อสาธารณะ

ประโยชน์ 

Television program formats, audience analysis, 

television programs production process and using 

appropriate production techniques in the program 

formats both commercial and public interest 

การออกแบบเนือ้หา การสรา้งสารตามผู้ใช้สื่อ

กลุ่มเป้าหมายของช่องทางการสื่อสารสื่อใหม่  

การผลิตเนื้อหาส าหรับสื่อดิใหม่ทีม่ี การท า

การตลาดเนือ้หาส าหรับช่องทางการสื่อสาร

ดิจิทัลประเภทต่าง ๆ การเผยแพร่ และการ

ประเมินผลผู้ชม 

Content design, message building that along 

with target user and new media platforms, 

content production for public service and 

commercial media, content marketing for digital 

multiplatform, publishing content and user 

evaluation 

127331 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์                    

Web Site Design and Development 

3(2-2-5)    ปิดรายวิชา 

การออกแบบการสรา้งเว็บไซต์โดยใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร์สาเร็จรูปรวมทั้งการเขียนโปรแกรม

ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาเวบ็ไซต์ประเภท

ต่างๆ 

Design and development of web sites using 

packaged computer applications along with writing 

computer programs to develop various web sites 

 

127333 การสรา้งภาพและภาพเคลื่อนไหว                  

สามมิติเพื่อการสื่อสาร 1 

Three-Dimensional Modeling and 

Animation for Communication 

3(2-2-5)    ปิดรายวิชา 

พืน้ฐานกระบวนการขึน้รูปภาพสามมติิและการสรา้ง

ภาพเคลื่อนไหวการสรา้งพืน้ผิวให้กับวัตถุการให้แสง

กับวัตถุสามมิตกิารแปลงให้เป็นไฟลภ์าพและวีดิ
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ทัศน์และการสรา้งสรรค์งานเคลื่อนไหวสามมิตเิพื่อ

การสื่อสาร 

Basic of three-dimensional modeling Process and 

key frame animation, applying materials and 

texture to model objects, positioning lighting 

objects in 3D scenes rendering to image and 

video files, and develop 3D animation for 

communication 

127341 การบรหิารองค์กรสื่อ                                   

Media Organization Management  

3(2-2-5) 127440 บรหิารองค์กรสื่อท้องถิ่น                      

 Local Media Organization 

Management 

3(2-2-5) ปรับรหัสรายวิชา 

ชื่อรายวิชา และ

ค าอธิบายรายวิชา 

ประเภทและขนาดขององค์กรสื่อกระจายเสียงสื่อ

สิ่งพิมพ์และสื่อใหม่ในระดับท้องถิ่นระดับประเทศ

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับองค์กรหลักการการบรหิาร

จัดการและกระบวนการจัดการทัง้เชงิธุรกิจ

ประโยชน์สาธารณะรวมทั้งด้านจรยิธรรมวิชาชีพสา

หรับองคก์รสื่อ 

Types and sizes of media organization; 

broadcasting media, printed media and new 

media both in local and national level, basic 

concept about organization, management and 

process of management for business, public 

interest, including professional code of ethics for 

media organization 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับองค์กรทั่วไปและองคก์ร

สื่อ การจัดการองคก์รสื่อทั้งเชงิธุรกิจและ

ประโยชน์สาธารณะ และจรยิธรรมวิชาชีพ

ส าหรับองคก์รสื่อท้องถิ่น  ประเภทและขนาดของ

องค์กรสื่อกระจายเสียง สื่อสิง่พิมพแ์ละสื่อใหม่

ระดับท้องถิ่น หลักการการบรหิารจัดการ

รายการ การเผยแพร่และการตลาดเนือ้หา 

Concept of general and media organizations, 

management for both business and public 

interest, professional code of ethics for media 

organization, types and sizes of local media 

organization; broadcasting media, printed 

media and new media, concept of programing, 

broadcasting and circulating management, and 

content marketing 

127431 การผลิตมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์                       

Interactive Multimedia Production 

3(2-2-5)    ปิดรายวิชา 

ประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปด้านมลัติมีเดีย

ปฏิสัมพันธแ์ละเว็บไซต์การทาไฮเปอร์ลิงค์สาหรับ

กราฟฟิกส,์ ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเสียงและ

ตัวหนังสือตา่งๆรวมทัง้กระบวนการวางแผนการ

ออกแบบและการสรา้งสรรค์งานมัลติมีเดีย

ปฏิสัมพันธ ์

Apply computer applications for interactive 

multimedia, creative hyper links, still and 

animated pictures including audio functions and 

various fonts, planning design process and 

creative Interactive multimedia 

 

127441 ระเบียบวิธีวิจัย                                         3(2-2-5) 127324 ระเบียบวิธีวิจัย                                  3(2-2-5) 
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Research Metholodogy Research Metholodogy ปรับรหัสรายวิชา

และค าอธบิาย

รายวิชา 

ย้ายไปกลุ่มวิชา

พืน้ฐานวิชาชีพ 

ความหมายและขอบข่ายของสถิตแิละการวิจัยทาง

สารสนเทศและการสื่อสารการใช้สถติิเชิงพรรณนา

และสถิตเิชิงอา้งองิในการวจิัยทางสารสนเทศและ

การสื่อสารระเบียบวิธีวิจัยเชิงปรมิาณและเชิง

คุณภาพการใชโ้ปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิตทิี่ใชใ้น

การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับงานวิจัย 

Meaning and limitations for statistics, and 

research for information and communication and 

descriptive and inferential statistics for research in 

information and communication along with the 

methodology for quantitative and qualitative 

statistics including the use of computer packages 

for statistical analysis for research 

ความหมาย ประเภทของการวิจัยทางนเิทศ

ศาสตร์ การพัฒนาโจทย์การวจิัยด้านการสื่อสาร

การแสวงหาข้อมลูทางด้านการวิจัย การ

ออกแบบการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร 

ประเภทของเคร่ืองมือในการวิจัย การพัฒนา

ข้อเสนอการวิจัย และแนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูล

ทั้งเชิงปรมิาณและคุณภาพ รวมทัง้จรรยาบรรณ

และจรยิธรรมในการท าวิจัยด้านการสื่อสาร 

Meaning, types of communication research, 

communication research question development, 

seeking information, research design, 

communication research methodology, sorts of 

research tools, research proposal development, 

concept of analysis both quantity and quality data, 

including communication research ethic  

127442 โครงงานการสื่อสารสื่อใหม่                

New Media Communication Project 

1(0-3-2) 127420 โครงงานการสื่อสารสื่อใหม่         

New Media Communication 

Project 

1(0-3-2) ปรับรหัสรายวิชา

และค าอธบิาย

รายวิชา 

การประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะเพื่อสรา้งสรรค์และ

พัฒนาผลงานที่สมบูรณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

สาขาวิชาออกมาเป็นผลงานที่สมบูรณ์ 

Apply knowledge and skills to create and develop 

a complete project in topic that related to the 

major 

กระบวนการคิด วิเคราะห์ การสร้างสรรค์ผลงาน 

ที่เกี่ยวข้องกบัหลกัสูตร ที่สะท้อนถึงความรู้

ทั้งหมดที่ได้ศึกษา การน าเสนอแนวคดิ การ

น าเสนอปากเปล่า การผลิตชิ้นงาน การปรับปรุง

แก้ไขชิน้งาน การเผยแพร่ชิ้นงาน โดยอยู่ภายใต ้

การให้ค าปรกึษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Thinking process analysis creativity,object 

related to curriculum, focus on overall 

knowledge, Present idea pitching, production, 

developing, distribution under advisor 

   127210 การรู้เท่าทันสื่อ

ดิจิทัล       

Digital Media Literacy 

2(1-2-3) เปิดรายวิชาใหม่ 

 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับสื่อ, สื่อกับการ

ประกอบสรา้งความหมาย  สื่อกับการประกอบ

สรา้งภาพตัวแทน การวิเคราะห์สัญญะในสื่อการ

วิเคราะห์อุดมการณ์และวาทกรรมในสื่อ การ

วิเคราะห์เพศสภาพในสื่อ  การวิเคราะห์เชื้อชาติ 

การเหยียดผวิ/เชือ้ชาติในสื่อ,  การวิเคราะห์สื่อ

สังคมออนไลน์ งานวิจัยสื่อกับผลประโยชน์ทาง

ธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ การโฆษณาและการ
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ประชาสัมพันธ์กับผลกระทบต่อผู้ชม ขั้นตอนและ

กระบวนการผลิตของสื่อมวลชน และการฝึก

ทักษะการเป็นนกัสื่อสารตามประเด็นต่าง ๆ 

Relationship between human and media, 

media and meaning construction, 

representation, symbolic analysis, ideological 

and discourse, gender, ethnics , races and 

online media analysis, media research and 

various business interest, impact of public 

relation and advertisement on their audience,  

procedure and process of mass media 

production and practiceon communicator skills 

   127232 การตัดต่อดิจิทัลเบื้องต้น              

Basic Digital Editing 

3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่ 

 การตัดต่อภาพ และเสียงเบือ้งต้น การ

สรา้งสรรค์ภาพและเสียงเพื่อการตัดต่อ การ

ผสมผสานและสร้างสรรคง์านตัดต่อภาพ และ

เสียงตามจุดมุง่หมาย การเผยแพร่ส าหรับสื่อ

ดิจิทัล 

Editing audio-visual basics, visual and sound 

to create a montage, combination of creative 

and editing audio and visual purposes, 

publicity through digital Media 

   127312 สื่อมวลชนท้องถิ่น                      

Local Mass Media 

3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่ 

 แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับสื่อมวลชนท้องถิ่น 

แนวคิดเกี่ยวกับท้องถิ่นและชุมชน  ความหมาย 

คุณลักษณะ และประเภทของสื่อมวลชนท้องถิ่น  

บทบาทหนา้ที่ของสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อการ

พัฒนาท้องถิน่  การก ากับดูแลสื่อมวลชนท้องถิ่น 

การประกอบกิจการ ความเป็นเจ้าของสื่อ และ

ผู้รับสารของสื่อมวลชนท้องถิ่น 

Concept, theory about local mass media, 

concept of local and community, meaning, 

attribute and type of local mass media, role 

and function of local mass media for local 

development, local mass media regulation, 

business operation, ownership and local mass 

media’s audience 

   127313 ภูมิทัศน์สื่อในภูมิภาคอาเซียน               2(2-0-4) เปิดรายวิชาใหม่ 
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Asian Media Landscape 

 วิเคราะห์ระบบสื่อสารมวลชนทั้งสื่อ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ 

ภาพยนตร ์และสื่อใหม่ ความเป็นเจา้ของ การ

ควบคุม และเสรภีาพของสื่อมวลชนในภูมิภาค

อาเซียน การเปลี่ยนแปลงด้านภูมิทัศน์สื่อและ

ผลกระทบต่อวชิาชีพสื่อ  

Analysis of mass media landscape, radio, TV, 

print media, film and new media, ownership, 

regulations,  mass media freedom in Asian 

countries, mass media changing and impact on 

mass media profession 

   127321 การคิดสรา้งสรรค์ด้านการ

สื่อสาร      

Creative Thinking for 

Communication 

2(1-2-3) เปิดรายวิชาใหม่ 

 แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการสรา้งสรรค์เพื่อ

การสื่อสารส าหรับสื่อใหม่  องค์ประกอบและ

รูปแบบของความคิดเชงิสรา้งสรรค์ กระบวนการ

คิดเชิงสรา้งสรรค์ การพัฒนาความคดิ

สรา้งสรรค์ เทคนคิวิธีการสรา้งสรรค์ผลงาน

ส าหรับสื่อใหม่ การประเมินผลการสร้างสรรค์ 

จรรยาบรรณนักสรา้งสรรค์ 

Theories, concept and processes to create new 

media for communication, elements of creative 

thinking, creative Thinking Developing 

creativity, techniques for creation of new 

media, assessment Initiative, media ethics 

   127341 การบรหิารจัดการผู้ใช้สื่อ                      

Media User Management 

3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่ 

 ความหมายและลกัษณะของผู้ใช้สื่อของ

สื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ การวิเคราะห์

ผู้ใช้สื่อ พฤติกรรมการสื่อสารของผู้ใช้สื่อ การ

แสวงหาผู้ใช้สื่อ การสรา้งผู้ใช้สื่อ การสรา้ง

ความสัมพันธ์กับผูใ้ชส้ื่อ การสร้างช่องทางการ

สื่อสารระหว่างองค์กรกับผู้ใช้สื่อ กิจกรรม

ทางการสื่อสารส าหรับรักษาความสมัพันธ์ของ

ผู้ใช้สื่อ การสรา้งความไดเ้ปรียบทางธุรกิจจาก

ฐานผู้ใช้สื่อ และการประเมินผลผู้ใช้สื่อ กับความ

คุ้มค่าขององค์กร   
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Media user’s meaning and attributes of both 

mass media and social media, user analysis, 

user communication behavior, user seeking, 

user building, user engagement, 

communication activities for keep engagement, 

building competitive advantage based on user 

ground and user evaluation with organization 

worthiness 

กลุ่มวิชาเอกเลือก จ านวน 9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก จ านวน 15 หน่วยกิต เพิ่มหน่วยกิต 6 

หน่วยกิต 

127222 ภาพยนตรเ์บือ้งต้น                                     

Introduction to Film   

3(2-2-5) 127311 ภาพยนตรเ์บือ้งต้น                               

Introduction to Film 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชาและ

ค าอธิบายรายวิชา 

ความหมายตระกูลตลอดจนคุณค่าของภาพยนตร์

ต่อชีวติและสงัคมการวิเคราะห์องคป์ระกอบ

กระบวนการผลิตเนื้อหาและวิธีการนาเสนอของ

ภาพยนตรท์ั้งไทยและต่างประเทศ 

Meanings, genres, processes and film values to 

humans and society, analysis elements, film 

production, contents, and presentation techniques 

both of Thai and international film 

ประวัติและวิวัฒนาการของภาพยนตร์ 

ความหมาย ตระกูลของภาพยนตร ์แนวคิด

กระบวนการผลิตภาพยนตร ์อุตสาหกรรม

ภาพยนตร ์ภาพยนตรก์ับสังคม การวเิคราะห์

ภาพยนตร ์สุนทรียศาสตร์ของภาพยนตร ์และ

การเผยแพร่ ภาพยนตรใ์นยุคดิจิทัล 

History and evolution of film, meaning, gene, 

concept of film production process, film 

industry, film and social, film analysis, 

aesthetics of film and film distribution in digital 

era 

127223

  

การสรา้งสรรค์เสียงและดนตรี                      

เพื่อการสื่อสาร 

Sound and Music for 

Communication 

3(2-2-5) 127230

  

การสรา้งเสียงประกอบส าหรับสื่อ

ดิจิทัล    

Sound Effect Creation for Digital 

Media 

3(2-2-5) ปรับรหัสรายวิชา 

ปรับชื่อรายวิชา

และค าอธบิาย

รายวิชา 

กระบวนการออกแบบการผลิตเสียงและดนตรี

อเิล็กทรอนิกส์ปฎบิัติการสร้างสรรคก์ารปรับแต่ง

การผสมผสานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป

เพื่องานด้านการสื่อสาร 

Process, design, sound and electronic music 

production, practices on sound creative, editing, 

mixing by computer applications for 

communication 

กระบวนการ สรา้งสรรค์ ออกแบบ และผลิต

เสียงและดนตรีส าหรับสื่อดิจิทัล การใชโ้ปรแกรม

ส าเร็จรูปเพื่อการสรา้งสรรค์เสียงประกอบ

ส าหรับงานสร้างสรรค์ของสื่อดิจทิัลประเภท

โฆษณา ภาพยนตร ์สารคดี และรายการประเภท

ต่าง ๆ   

Creative design and production process, sound 

effect for digital media. Using a computer 

software application to create sound effect for 

digital materials such as; advertising, film, 

documentary, and programs 
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127241 สื่อภาคพลเมือง                                        

Citizen Media 

3(2-2-5) 127310 สื่อภาคพลเมือง                                 

Citizen Media 

3(2-2-5) ปรับรหัสรายวิชา 

และค าอธบิาย

รายวิชาย้ายกลุ่ม

วิชาเอกบังคับ 

ความหมายพัฒนาการคุณลกัษณะบทบาทหน้าที่

และรูปแบบของสื่อภาคพลเมืองตลอดจนแนวคดิ

ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องความสาคัญของสื่อภาคพลเมืองที่

มีต่อสังคมประชาธิปไตยในระดับต่างๆการผลิตสื่อ

ภาคพลเมืองร่วมกับชมุชนประเภทต่างๆ 

Meaning, history, attributes, roles and forms of 

citizen media, theoretical concepts involved. The 

crucial of the citizen media in democratic society 

citizen media production with communities 

ความหมาย พัฒนาการ 

คุณลักษณะบทบาทหน้าที่ และ

รูปแบบของสื่อภาคพลเมือง

ตลอดจนแนวคิดทฤษฏีที่

เกี่ยวข้อง  ความส าคัญของสื่อภาค

พลเมืองที่มตี่อสังคมประชาธิปไตย

ในระดับต่าง ๆ  การผลิตสื่อภาค

พลเมืองร่วมกับชุมชนประเภท

ต่างๆ 

Meaning, history, attributes, roles 

and forms of citizen media, 

theoretical concepts involved,  

crucial of the citizen media in 

democratic society citizen media 

production with communities 

 

127242 สื่อทางเลือก                                            

Alternative Media 

3(2-2-5)    ปิดรายวิชา 

ประวัติความหมายรูปแบบคุณลักษณะบทบาท

หน้าที่แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตสื่อทางเลือกและสื่อ

แนวทดลองรวมทั้งศกึษาถงึอทิธิพลของสื่อ

ทางเลือกที่มีต่อบคุคลกลุ่มชมุชนและสังคม 

History and meaning, roles, the concept of 

alternative media and Avant-garde media, the 

influence of alternative media on people, 

community groups and society 

 

   127323 การเล่าเร่ืองแบบบูรณาการสื่อ               

Trans-Media Storytelling 

3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่ 

 ความหมายและแนวคิดของการบูรณาการสื่อ  

คุณลักษณะของการบูรณาการสื่อ  หลักการเล่า

เรื่องของสื่อแต่ละประเภท  การเล่าเร่ืองข้ามสื่อ 

การเล่าเร่ืองแบบบูรณาการสื่อ  หลักการเล่าเร่ือง

แบบบูรณาการสื่อ  การออกแบบการเล่าเร่ือง

แบบบูรณาการสื่อ การเขียนบทเร่ืองเล่าแบบ

บูรณาการสื่อ  การประเมินผลของเรื่องเล่าแบบ

บูรณาการสื่อ  

Meaning and key concept of tran-media 

storytelling attribution of tran-media, principle 

of storytelling form of single media, cross-
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media, tran-media, principle of tran-media, 

tran-media 

   127340 การสื่อสารเพื่อการจัดการภัยพบิัติ          

Communication for Management 

Disaster 

3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่ 

 แนวคิด ทฤษฎกีารสื่อสารเพื่อการจัดการภัยพบิัติ 

แนวคิดเกี่ยวกับภัยพิบัติ ความหมาย ประเภท 

ผลกระทบของภัยพบิัติ กลยุทธ์การสือ่สารเพื่อ

การจัดการภัยพบิัติตามวัฎจกัรภัยพบิัติระยะก่อน 

ระหว่าง และหลงัการเกดิภัยพิบัติ  

Concept and communication for disaster 

management, theory, concept of disaster 

management, meaning and impact, 

communication for disaster management 

strategies in disaster cycle 

127324 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง                  

Radio Program Production for New 

Media 

 

3(2-2-5) 127330 การผลิตรายการส าหรับสื่อ                   

กระจายภาพและ

เสียง   

Production for Broadcasting 

Media 

3(2-2-5) ปรับรหัสรายวิชา 

และค าอธบิาย

รายวิชา ย้ายไป

กลุ่มวิชาเอก

บังคับ 

ประเภทรายการวิทยุวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟังการผลิต

รายการวิทยุกระจายเสียงขั้นตอนการผลิตรายการ

การใชเ้ทคนิคนาเสนอที่เหมาะสมกับรูปแบบ

รายการทั้งรายการเชิงพาณิชย์และรายการเพื่อ

สาธารณะประโยชน์ 

Radio program formats, audience analysis, radio 

programs production process and using 

appropriate production techniques in the program 

formats both commercial and public interest 

แนวคิดการผลิตเนื้อหาส าหรับสื่อกระจายภาพ

และเสียง หลักกการและปรัชญาของการสรา้ง

รายการส าหรับสื่อเชิงพาณิชย์และสือ่สาธารณะ 

การจัดกลุ่มเนือ้หาของการกระจายเสียง ประเภท 

การวิเคราะห์ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย การผลิตเนื้อหา

ที่เหมาะสมกับกลุ่มผูช้มเป้าหมาย 

Concept of digital media’s content production, 

principle and philosophy of commercial and 

public service media’s content creation, 

categorized broadcasting media content, target 

audience analysis, process of content production 

that suitable for its audience 

127333 การสรา้งภาพและภาพเคลื่อนไหว                   

สามมิติเพื่อการสื่อสาร 2 

Three-Dimensional Modeling and 

Animation for Communication II 

3(2-2-5)    ปิดรายวิชา 

แนวคิดพื้นฐานและการออกแบบตัวละครในงานอนิ

เมชั่นการสรา้งบคุลิกพฤติกรรม 
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และลักษณะมีชีวติการสรา้งเสียงสัมพันธ์การเขียน

บทและสร้างสรรค์ภาพยนตรอ์นิเมชัน่โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป 

Basic concepts and character design in animation 

process, Character, Behavior and live creation, 

sound synchronize rendering, script Writing and 

Create animation movie using computer 

applications 

 

127334 การสรา้งสรรค์งานตัดต่อดิจิทัล                      

Digital Editing Creative 

3(2-2-5) 127430 การตัดต่อดิจิทัลขั้นสูง                      

Advanced Digital Editing 

3(2-2-5) ปรับรหัสรายวิชา 

ชื่อรายวิชา และ

ค าอธิบาย

รายวิชา  

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปประเภทวิดีโอคอม

โพสชิั่นและกราฟิกอนิเมชั่นเพื่องานตดัต่อภาพและ

เสียงอย่างสรา้งสรรค์การสร้างเสียงประกอบการ

ประยุกต์ใช้สื่อในงานตัดต่อภาพและเสียงระบบ

ดิจิทัลรวมถึงการถ่ายโอนและการเผยแพร่ใน

รูปแบบต่างๆ 

Advanced digital compositing and motion graphics 

computer applications for audio and visual 

creatively editing, applied media in digital editing, 

including transformation and publishing for audio 

and visual in various formats 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปประเภท

องค์ประกอบวิดทีัศน์ และกราฟิก อนเิมชั่น เพื่อ

งานตัดต่อ และผสมผสานภาพและเสยีงอย่าง

สรา้งสรรค์ การประยุกต์ใช้ และเผยแพร่ส าหรับ

สื่อดิจทิัล 

Computer applications for video digital, 

compositing and motion graphics for editing and 

combines audio and visual creativity, 

applications and publishing for digital media 

127343 ช่องทางการสื่อสารแบรนด์                          

เชิงบูรณาการ 

Integrated Brand Communication 

Channels 

3(2-2-5)    ปิดรายวิชา 

แนวคิดพื้นฐานความหมายเกี่ยวกับแบรนด์และการ

สื่อสารแบรนด์ความแตกต่างระหว่างแบรนด์

ผลิตภัณฑ์และเคร่ืองหมายการค้ากลยุทธ์แบรนด์

และศึกษาคุณลักษณะข้อไดเ้ปรยีบและข้อจากัดของ

ช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้างจุดสัมผสัแบรนด ์

(Brand Contacts) ทุกรูปแบบรวมถึงการกาหนดกล

ยุทธ์และกลวธิีการเลือกใชแ้ต่ละช่องทางเชิงบูรณา

การเหมาะสมกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 

Basic concepts and meaning about brand and 

brand communication, differences between brand 

and product, trade mark, brand strategy, 

moreover, study attributes, avails and limitations 

of communication channels for create all brand 
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contacts, including strategy and techniques to 

select and integrated them for the purposes and 

target behavior 

    127221 การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์              

Documentary Television Program 

Production  

3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่ 

 กระบวนการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ การ

ค้นคว้าหาข้อมลู การเขียนบท การวางแผนการ

ถ่ายท าทั้งใน และนอกสถานที่ กระบวนการคิด

สรา้งสรรค์และการใชภ้าษาในการถ่ายทอด

เรื่องราวการใชเ้ทคนิคน าเสนอที่เหมาะสมกับ

รูปแบบรายการและกลุม่เป้าหมายการเผยแพร่

ทางสื่อดิจทิัล 

Study and practices television programs 

production process and using appropriate 

production techniques in program formats both 

commercial and public interest, emphasize to 

broadcasts via digital media 

   127240 การจัดการเนือ้หาจากมวลชน               

Crowdsource Management 

3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่ 

 ความหมายและการจัดประเภทเนือ้หาจากมวลชน  

กระบวนการแสวงหา จัดการ และใชป้ระโยชน์

เนือ้หาจากมวลชนในองค์กรสื่อข่าว การตัดสินเชิง

คุณค่าเนือ้หา ข้อจ ากัดของเนือ้หาจากมวลชน 

การป้องกันการละเมิดลขิสิทธิ์ หลักจริยธรรมการ

ใชเ้นือ้หาจากมวลชน การประเมินผลประโยชน์

จากการใชเ้นือ้หาจากมวลชนขององค์กรสื่อ   

Meaning and categorized crowd source, 

seeking management and utilize process of 

crowd source in news organization, news value 

judgement, limitation of crowd source, copyright 

protection, code of conduct for crowd source 

using, evaluation and its benefit for media 

organization 
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   127322 การผลิตรายการข่าว                            

NewsProgram Production 

3(1-4-4) เปิดรายวิชาใหม่ 

  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับขา่ว  แนวคิดพืน้ฐาน

เกี่ยวกับรายการข่าวส าหรับสื่อภาพและเสียง 

รูปแบบรายการข่าว ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิต

เนือ้หาและรายการข่าว  กระบวนการจัดการผลิต

ในองค์กรข่าว  การบรรณาธิการข่าวในห้องข่าว 

การผลิตรายการข่าวประเภทต่าง ๆ ส าหรับสื่อ

ภาพและเสียง การบูรณาการเผยแพร่และการวัด

และประเมินผลรายการข่าว   

Concept of news, news program for visual and 

audio media, news program formats, factors 

that impact on news coverage and program 

making, news production process in news 

organization, editing in news room, news 

programs production for visual and audio 

media, platforms convergence and 

measurement and evaluation news program 

   127421 การเขียนข่าวเชิงลึก                      

In-depth News    

3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่ 

 แนวคิดการท าข่าวเชงิลึก ข่าวสืบสวนสอบสวน  

การสืบค้นและการใชข้้อมลูส าหรับการท าข่าวเชิง

สืบสวนสอบสวน การรายงานข่าวต่อเนื่อง  การ

รายงานข่าวความขัดแย้งและเร่ืองละเอียดอ่อน 

การปกป้องแหลง่ข่าว หลกัจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของการรายงานข่าวเชิงลึก และ

เทคนิคการน าเสนอข่าวเชิงลกึผ่านช่องทาง

ออนไลน์และออฟไลน์  

Concept of in-depth and investigating news,   

searching, gathering and using information to 

reporting investigative news, news series, 

conflict-Sensitive Reporting, news sources 

protection, ethic on news, and technique in-

depth news reporting via on-line and off-line 

platforms 
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   142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1            

Chinese for Communication I 

3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่ 

 ระบบและเทคนิคการออกเสียงภาษาจีน (PINYIN) 

วิธีการเขียนตัวอักษรจนีโครงสรา้งของอักษรจีน

ค าศัพท์พื้นฐานที่ใช้บ่อยในชวีิตประจ าวัน 

(HSKระดับ 1-2)  รูปประโยคพืน้ฐาน 

Study systems and techniques of Chinese 

pronunciation (PINYIN), Chinese alphabets 

writing, Chinese alphabets structures, basic 

Chinese vocabulary that frequently uses in daily 

life (HSK Leve1-2) and fundamental sentences 

structures 

   143372 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1                      

Japanese Conversation I 

3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่ 

 ทักษะการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น การฟังและพูด

สนทนาแบบสั้น การสนทนาและการโตต้อบใน

ห้องเรียน การแนะน าตัวเอง 

Japanese pronunciation, listening-speaking 

short conversation, conversation and question-

answering in classroom context, self-

introduction 

กลุ่มการศึกษาอิสระ การฝึกงานและสหกิจศึกษา จ านวน

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

กลุ่มการศึกษาอิสระ การฝึกงานและสหกิจศึกษา จ านวน

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

127443 การฝึกงาน                                            

Professional Training 

6 หน่วยกิต 127450 การฝึกงาน                                     

Professional Training 

6 หน่วยกิต ปรับรหัสรายวิชา 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางดา้น

สื่อสารมวลชนและสื่อใหม่ในสถานประกอบการ 

องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน 

Training, learning, gaining experience, improving 

working skills in mass media and new media 

tasks in private or government workplace 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางดา้น

สื่อสารมวลชนและสื่อใหม่ในสถานประกอบการ 

องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน 

Training, learning, gaining experience, 

improving working skills in mass media and 

new media tasks in private or government 

workplace 
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127444 สหกิจศกึษา                                           

Co-operative Educaton 

6 หน่วยกิต 127451 สหกิจศกึษา                                           

Co-operative Educaton 

6 หน่วยกิต ปรับรหัสรายวิชา 

การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ

ในงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน และสื่อใหม่ใน

ฐานะพนักงานฝกึหัดในสถานประกอบการ องคก์ร

ภาครัฐ หรือเอกชน 

Working, learning, gaining experience, improving 

working skills in mass media and new media 

tasks as an apprentice in private or government 

workplace 

การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน และสื่อ

ใหม่ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ 

องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน 

Working, learning, gaining experience, 

improving working skills in mass media and 

new media tasks as an apprentice in private or 

government workplace 

127445 การศึกษาอิสระ                                       

Independent Study 

6 หน่วยกิต 127452 การศึกษาอิสระ                                

Independent Study 

6 หน่วยกิต ปรับรหัสรายวิชา 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวจิัย การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอและ

อภิปรายในหัวข้อทางด้านนเิทศศาสตร์และสื่อใหม่ 

 Studying, collecting data, researching, 

analyzing, report writing, presenting and 

discussion in communication arts and new media 

topics 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวจิัย การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอและ

อภิปรายในหัวข้อทางด้านนเิทศศาสตร์และสื่อใหม่ 

Studying, collecting data, researching, 

analyzing, report writing, presenting and 

discussion in communication arts and new 

media topics 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา 
แผนการศึกษาปี พ.ศ.2555 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2560 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) - - - 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3(3-0-6) 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม 3(3-0-6) 

001xxx ชีวติและสขุภาพ 3(3-0-6) - - - 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0–2-1) - - - 

005173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3) - - - 

125100 จิตวทิยาการสื่อสาร 3(3-0-6) 125212 จิตวทิยาเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

125100 หลักนิเทศศาสตร์เบือ้งต้น 3(3-0-6) 125111 หลักนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 

- - - 004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

- - - 125121 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

   127132 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการ

สื่อสาร     

2(1-2-3) 

 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 17 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(3-0-6) 

001134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 3(3-0-6) - - - 

003136 พะเยาศกึษา 3(2-2-5) - - - 

127111 สารสนเทศศาสตร์เบือ้งต้น 3(3-0-6) - - - 

127121 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) - - - 

127122 ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสารมวลชน 3(3-0-6) 127110 ความรู้ทั่วไปทางการ

สื่อสารมวลชนแลสื่อใหม ่

3(3-0-6) 

127131 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 

- - - 003201 การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 

 

- - - 127131 การสรา้งสรรค์ภาพและเสียง

ดิจิทัล 

3(2-2-5) 

 

   14xxxx* วิชาเอกบังคับ ภาษาที่ 3  3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ.2555 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2560 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  3(x-x-x) - - - 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  3(x-x-x) - - - 

127221 การเขียนบทส าหรับสื่อกระจาย

เสียง 

3(2-2-5) 127220 การเขียนบทส าหรับสื่อกระจาย

ภาพและเสียง 

3(2-2-5) 

127232 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกส์

เพื่อการสื่อสาร 

3(2-2-5) 127231 การออกแบบกราฟิกเพื่องาน

สื่อสารมวลชน 

3(2-2-5) 

 

127233 การสื่อสารทางเสียงและภาพ 3(2-2-5) - - - 

146111 การอา่นและการเขียนภาษาอังกษฤ

เชิงปฏิบัตกิาร 

3(3-0-6) - - - 

- - - 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

 

- - - 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

- - - 003102 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 

- - - 127xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 3(3-0-6) - - - 

127231 ความรู้ทั่วไปด้านสื่อใหม ่ 3(2-2-5)    

127234 การเขียนบทส าหรับงานมัลติมีเดีย 3(2-2-5) - - - 

127xxx วิชาเอกเลือก (กลุ่มวิชาการ

สื่อสาร) 

3(x-x-x) 

 

127xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)    

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 3(x-x-x)    

- - - 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

3(2-2-5) 

- - - 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

- - - 127210 การรู้เท่าทันสื่อดิจทิัล 2(1-2-3) 

   127222 การเขียนบทส าหรับสื่อใหม ่ 3(2-2-5) 

- - - 127232 การตัดต่อดิจิทัลเบื้องต้น 3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 17หน่วยกิต 

 

 

 



117 
 

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2555 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2560 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

127311 สารสนเทศเพื่อการสื่อสารทาง

นิเทศศาสตร์ 

3(3-0-6) 127133 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่องาน

ด้านนิเทศศาสตร์ 

3(2-2-5) 

127321 การเขียนและการรายงานข่าว

ส าหรับสื่ออเิล็กทรอนิกส ์

3(2-2-5) - - - 

127322 การพูดส าหรับงานสื่อสารมวลชน 3(2-2-5) - - - 

127331 การออกแบบและพัฒนาเวบไซต์ 3(2-2-5) - - - 

127xxx วิชาเอกเลือก (กลุ่มวิชาการ

สื่อสาร) 

3(2-2-5) 127xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาภาษาในกลุ่มวชิาพืน้ฐาน

วิชาชีพ 

3(x-x-x) 

 

- - - 

- - - 127310 สื่อภาคพลเมือง 3(2-2-5) 

   127320 ข่าวเบือ้งต้น 3(2-2-5) 

- - - 127321 การคิดสรา้งสรรค์ด้านการ

สื่อสาร 

2(1-2-3) 

- - - 127330 การผลิตรายการส าหรับสื่อ

กระจายภาพและเสียง 

3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 17 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

100006 กฎหมายและจรยิธรรมด้านการ

สื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3(3-0-6) 

 

100005 กฎหมายและจรยิธรรม

สื่อมวลชน 

3(2-2-5) 

127312 พฤติกรรมผูใ้ชส้ื่อใหม่ 2(1-2-3) - - - 

127323 การผลิตรายการโทรทัศน์  3(2-2-5) 127331 การผลิตรายการส าหรับสื่อใหม ่ 3(2-2-5) 

127332 การสรา้งภาพและภาพเคลื่อนไหว

สามมิติ เพื่อการสื่อสาร I 

3(2-2-5) - - - 

127341 การบรหิารองค์กรสื่อ 3(2-2-5) - - - 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

- - - 127312 สื่อมวลชนท้องถิ่น 3(2-2-5) 

- - - 127313 ภูมิทัศน์สื่อในภูมิภาคอาเซียน 2(2-0-4) 

- - - 127331 การผลิตรายการส าหรับสื่อใหม ่ 3(2-2-5) 

- - - 127341 การบรหิารจัดการผู้ใช้สื่อ 3(2-2-5) 

- - - 127xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 รวม 17 หน่วยกิต  รวม 20 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ.2555 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2560 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์

เฉพาะ 

3(2-2-5) 146273 ภาษาอังกฤษส าหรับงานนิเทศ

ศาสตร์ 

3(2-2-5) 

127441 ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 127324 ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 

127431 การผลิตมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ ์ 3(3-0-6) - - - 

127442 โครงงานการสื่อสารสื่อใหม ่ 1(0-3-2) 127420 โครงงานการสื่อสารสื่อใหม ่ 1(0-3-2) 

127xxx วิชาเอกเลือก (กลุ่มวิชาการ

สื่อสาร) 

3(x-x-x) 127xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

- - - - - - 

- - - 127440 บรหิารองค์กรสื่อท้องถิ่น 3(2-2-5) 

- - - - - - 

 รวม 16 หน่วยกิต  รวม 16 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

127442 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 127450* การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

127443 สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต 127451* สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต 

127444 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 127452* การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 

 

*หมายเหตุ ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการส่ือสารสื่อใหม่ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา  

วันท่ี 10พฤษภาคม  2559 เวลา 09.00  – 11.30 น 

ณ ห้องประชุม R812 วทิยาลัยการจัดการ 

วทิยาเขตกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา  

วันท่ี 10พฤษภาคม  2559 เวลา 09.00  – 11.30 น 

ณ ห้องประชุม R812วิทยาลัยการจัดการ 

วิทยาเขตกรุงเทพฯ   มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

รายนามคณะกรรมการที่เขา้ประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ ประธานคณะกรรมการ  

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง   

3 นายศุภโชค  โปษยานนท์   

4 นายดิษฐา  จ าปาแขก    

 

รายนามผู้ที่เขา้ร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหนง่ หมายเหต ุ

1 นางสุพรรณี เบอร์แนล  อาจารย์ประจ าสาขา อยู่ระหว่างลา

ศกึษาตอ่  

2 นายณภัทร  รวมสุข  คร ู  
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา  

วันท่ี 10 พฤษภาคม2559เวลา 09.00  – 11.30 น 

ณ ห้องประชุมR812 วิทยาการจัดการ 

วิทยาเขตกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ที่มาของการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ พ.ศ. 2555  

 -ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 - ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 - ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1 พิจารณาร่างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสาร

สื่อใหม่    

  4.1.1 ประเด็นซักถามจากคณะกรรมการ การแลกเปลี่ยนซักถามของ

คณะกรรมการฯ มีประเด็นส าคัญดังต่อไปนี ้ 

   1) การประเมินผลการตอบสนอง (Feedback) ของศิษย์เก่าและ

ศษิย์ปัจจุบันที่มีตอ่หลักสูตรเดิม 

   2) ความสามารถเฉพาะและความแตกต่างของบัณฑิตที่หลักสูตร

ต้องการ 

ข้อสรุป: หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ต้องการให้บัณฑิตมี

ความสามารถในการเป็นนักสร้างสรรค์สาร หรือผู้สร้างสารที่มีความสามารถเหมาะกับช่องทาง

สื่อสารโดยเฉพาะช่องทางที่เป็นสื่อใหม่  เน้นการพัฒนาให้นิสิตสามารถสร้างสรรค์เนื้อหา หรือ

เล่าเรื่องต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร บนพืน้ฐานการใชเ้ทคโนโลยีดจิิทัล 
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มติของคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีข้อเสนอคิดเห็นและเสนอแนะต่อหลักสูตรในภาพรวม

ดังตอ่ไปนี ้

1. หลักสูตรควรจะมีลักษณะที่แตกต่างเฉพาะตัว ไม่อิงกับหลักสูตรอื่นๆในมหาวิทยาลัยที่เปิด

สอนทางดา้นนิเทศศาสตร์ทั้งส่วนกลางและภูมภิาค 

2. หลักสูตรควรจะสนับสนุนและสะท้อนความเป็นท้องถิ่น เน้นสถานการณ์ ปริบทของจังหวัด

พะเยา โดยใช้แนวคิดหลักสูตรต้องตอบสนองความเป็นจริงของสังคมได้ โดยเฉพาะในท้องถิ่น ถ้า

ต้องการจะปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน และรายวิชาให้มีความเป็นท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น และในแต่

ละรายวิชาควรใช้ตัวอย่างที่ปรากฏในสังคมพะเยาเป็นกรณีศกึษา 

3. หลักสูตรในภาพรวมเป็นหลักสูตรที่แสดงว่าเป็นหลักสูตรที่ก้าวหน้า แต่ควรจะค านึงถึงความ

เป็นนักนิเทศศาสตร์และการสื่อสารเป็นตัวหลักที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากกว่าการมุ่งเน้นด้านเทคนิคให้กับบัณฑิต ซึ่งหากท าเช่นนั้นอาจท า

ให้หลักสูตรอ่อนแอไม่สามารถแข่งขันกับหลักสูตรที่สอนทางด้านเทคนิคโดยตรง เช่น

คอมพิวเตอร์กราฟิก มัลติมีเดียหรอืแอนเิมชั่นโดยตรงได้  

     4.1.2 ระบบการจัดการศกึษา การด าเนินการ และโครงสรา้งหลักสูตร 

คณะกรรมการมขี้อเสนอแนะดังน้ี 

1. แยกหมวดวิชาให้ชัดเจน วิชาหมวดวิชาเฉพาะ แกนนิเทศศาสตร์ หมวดวิชาเอกบังคับต้องมี

เหตผุลประกอบ หรอืคู่มอืค าอธิบายชี้แจงแตล่ะหมวดหมูม่ีสัดสว่นการปรับอย่างไร 

2. การแบ่งเป็นหมวดต่างๆในแต่ละหมวด เช่น Digital ,Presentation, Management ,Research 

จะชีใ้ห้เห็นว่าหลักสูตรต้องการเน้นการเรียนการสอนไปทางด้านใด  

3. หมวดวิชาดิจิทัลปรากฎมีวิชาเฉพาะสื่อคือ รายวิชาภาพยนตร์ เพียงวิชาเดียว ขณะที่สื่ออื่น ๆ 

เช่นรายวิชาทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไม่ปรากฏอยู่ในหมวดนี้ดังนั้นควร

พิจารณาว่าความครบถ้วนของสื่อดว้ย  

4. หมวดวิชาเอกเลือก มีความจ าเป็นที่จะต้องแบ่งเป็น 3 กลุ่ม  โดยเฉพาะกลุ่มสื่อปฏิสัมพันธ์ ซึ่ง

ไม่ใช่อัตลักษณ์ของสาขา และอาจกลายเป็นจุดอ่อนของสาขาที่จะแข่งขันกับทางไอทีไม่ได้ ดังนั้น

ควรมุ่งเน้นเฉพาะไปที่การสื่อสาร หรือนิเทศศาสตร์และการสะท้อนความเป็นหลักสูตรท้องถิ่น 

เช่นเพิ่มวิชาหรือสาระที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มพลังของชุมชนด้วย เช่นการใช้สื่อท้องถิ่น  สื่อ

พลเมอืง เป็นต้น  
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     4.1.3 รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เนือ้หา 

คณะกรรมการมขี้อเสนอแนะดังน้ี 

1. รายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย เป็นรายวิชาที่ดี ที่ท าให้นิสิตมีพื้นฐานที่ดี สร้างความ

สนใจเฉพาะบุคคล (Individual Personal) ที่ตนเองสนใจที่จะน าไปต่อยอดในการเรียนการสอนของ

หลักสูตรได้ 

2. รายวิชาการเขียนบทส าหรับสื่อใหม ่ควรจะเขียนค าอธิบายรายวิชาให้ชัดเจนมากยิ่งขึน้ 

3. อธิบายให้ชัดเจนระหว่าง การเขียนข่าวทั่วไป กับ การเขียนข่าวท้องถิ่น มีความแตกต่าง

อย่างไร 

4. หลักนิเทศศาสตร์เบื้องต้น ควรสอนทฤษฎีเน้นการสอน Approach ด้านการศึกษาการสื่อสาร

แตล่ะส านัก เชน่  ดา้นวาทวิทยา ส่วนวิชาความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน ควรจะเป็นวิชา

ที่เน้นเฉพาะสื่อประเภทต่าง ๆ  ทั้งนีต้้องดูเนือ้หารายวิชาดัวยว่ามี ความเหลื่อมล้ ากันหรอืไม่เนื่อง

ด้วยเป็นรายวิชาที่ใกล้เคียงกัน 

5. กลุ่มวิชาเชิงปฏิสัมพันธ์เน้นเชิงเทคนิคมากเกินไป ควรมีการปรับเปลี่ยนให้มีแนวทางเป็นเชิง

นิเทศศาสตรใ์ห้มากขึน้หรือพิจารณาความจ าเป็นว่าควรต้องมใีนหลักสูตรหรือไม่ หากต้องการให้

คงไว้ ควรท าให้สอดคล้องและเป็นตัวสนับสนุนงานด้านการสื่อสาร 

6. วิชาการเขียนและการรายงานข่าว ควรจะสอนให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการที่จะเขียนข่าว

ในสื่อประเภทต่างๆได้ เปรียบเหมอืนมีเรื่องเล่า สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ น าเสนอผ่าน

สื่อประเภทต่าง ๆ รวมทั้งสื่อดิจทิัล แตล่ะสื่อจะมีวธิีการเขียนและรายงานข่าวที่แตกต่างกัน 

7. วิชาการสร้างกราฟิกเพื่องานสื่อสารมวลชน นิสิตต้องมีเนื้อหาในตัวเองมาก่อน หรือเขาต้อง

ทราบว่าจะสื่อสารเนื้อหาอย่างไร ดังนั้นเนื้อหามีความส าคัญมากที่สุด จะต้องให้ความส าคัญกับ

การเรียนการสอนด้านการผลิตเนื้อหาเพื่อการสื่อสารเป็นอันดับแรก เพื่อที่ นิสิตจะสามารถ

สร้างสรรค์เป็นงานกราฟิกออกมาได้ ระวังอย่าเน้นตัวเทคนิคเป็นตัวน า เพราะถึงแม้จะมี

ความสามารถด้านเทคนิคแตข่าดเนือ้หาก็ไม่สามารถสร้างกราฟิกที่สื่อสารได้ดี 

8. วิชาภาษาเพื่อการสื่อสารควรเขียนให้ชัดเจนไปเลยว่าเป็นภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน 

ส่วนวิชาการพูดและการใช้เสียงเพื่องานสื่อสารมวลชน ควรพิจารณาว่าควรอยู่ในวิชาบังคับ

หรือไม่ เพราะนิสิตบางคนที่อาจเลือกวิชาเลือกด้านอื่น ก็ไม่จ าเป็นต้องเรียนการพูดหรือไม่ ขอให้

พิจารณาอาจปรับไปอยู่ในวิชาเลือกแทน  

9. วิชาการรูเ้ท่าทันสื่อดิจทิัล เป็นรายวิชาที่ดีแต่ควรที่จะเพิ่มการรูเ้ท่าทันมิติของสื่ออื่นๆ เพิ่มเติม

ไปด้วย 

10. วิชาการบริหารจัดการผู้ชม ควรเปลี่ยนค าว่าผู้ชม เป็นผู้ใช้สื่อ เนื่องด้วยปัจจุบัน ผู้รับสารได้

กลายมาเป็นผู้ใชส้ื่อ 
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11. วิชาการบริหารองค์กรสื่อ กรรมการฯ ท่านหนึ่งเห็นว่าอาจยากเกินไปในระดับปริญญาตรี  

แต่เมื่อผู้พัฒนาหลักสูตรอธิบายวิธีการเรียนการสอนที่ผ่านมาให้เข้าใจแล้ว ก็เห็นว่ามีความ

เหมาะสมและท าให้นสิิตมทีักษะในการปฏิบัติในองค์กรสื่ออย่างแท้จรงิ   

12. วิชาระเบียบวิธีวิจัยมีลักษณะเป็นวิจัยแบบทั่วไปไม่เน้นเฉพาะทางนิเทศศาสตร์ หากต้องการ

ที่จะผลิตบัณฑิตทางด้านการสร้างสรรค์เนื้อหา(Content)ควรเน้นการวิจัยทางสื่อใหม่ แม้ว่าชื่อ

รายวิชาไม่สามารถเปลี่ยนได้ แตส่ามารถเปลี่ยนในหัวข้อการเรียนในค าอธิบายรายวิชาได้ 

13. วิชาการจัดการเนื้อหาจากมวลชน เป็นรายวิชาที่มีความน่าสนใจ แต่ไม่แน่ใจว่าจะมีเนื้อหา 

หรอืทฤษฏีในปัจจุบันนี้เพียงพอต่อการศกึษาหรอืไม่   

14. การสร้างเสียงประกอบ ควรจะแยกเป็นวิชาเฉพาะทางด้านเสียงเพื่อความเหมาะสมและ

ชัดเจนในรายวิชาแตต่้องออกแบบมาเพื่อให้สนับสนุนการผลติชิน้งานด้านการสื่อสารเป็นส าคัญ  

15. วิชาภาพยนตร ์2 ควรจะเขียนค าอธิบายรายวิชาให้ชัดเจนว่าเรียนอะไร  

16. ชื่อรายวิชา หากใช้ชื่อเก่าจากหลักสูตรเดิม ควรจะมีการปรับเพื่อให้มีความเฉพาะทาง เช่น 

วิชาการเขียนข่าวและการรายงานข่าว I และ II หากปรับเป็นการเขียนข่าวเชิงสอบสวน หรือการ

เขียนข่าวเชิงลึก จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

17. ควรเพิ่มรายวิชาทางด้าน บริหารผู้ชม นวัตกรรมการสื่อสาร การรณรงค์ทางออนไลน์ การ

เป็นบรรณาธิการ สื่อโซเชยีล สื่ออาเซียน สื่อสารเพื่อชาติพันธุ์ สื่อสารภัยพิบัติ เพื่อสอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี 

18. ควรเพิ่มรายวิชา ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เช่น กลยุทธ์การรายงานข่าว กลยุทธ์การสื่อสารสื่อ

ใหม่ เพื่อให้ผู้เรยีนนั้นสามารถที่จะวางแผนกลยุทธ์ต่างๆได้  

19. ควรเพิ่มรายวิชา ที่เกี่ยวกับการผลิตรายการเฉพาะกลุ่มเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตเลือกว่าจะ

ผลติรายการ ส าหรับกลุ่มใด 

     4.1.4 การผลิตบัณฑิต 

ข้อเสนอแนะของกรรมการ 

1. หลักสูตรต้องการบัณฑิตที่เป็นผู้ที่สร้างสรรค์เนื้อหา Content Creatorและต้องการที่จะผลิต

บัณฑิตที่เป็นนักนิเทศศาสตร์พร้อมกันด้วยหรือไม่ หากมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักนิเทศศาสตร์

จะต้องคิดวิเคราะหไ์ด้ว่า เพราะสาเหตุใดถึงไม่ผลิต หรอื ผลติรายการประเภทนี้ออกมา หรอืเมื่อ

ผลิตแล้วท าไมจึงเกิดผลเช่นนี้ ซึ่งต่างจากผู้สร้างสรรค์เนื้อหาContent Creatorที่สนใจเพียงแค่ จะ

ผลติรายการนัน้จะผลติเนือ้หาอย่างไรจึงจะเหมาะสม 

2. หลักสูตรต้องเน้นผลลัพธ์Output ให้ชัดเจน เช่น สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ ม.หาวิทยาลัย

พะเยา คือปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน สอดคล้องกับปรัชญาของคณะและของสาขาวิชา

ด้วย 
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3. องค์กรสื่อส่วนกลางมักจะไม่เข้าใจลึกซึ้งเรื่องของท้องถิ่น เนื่องจากผู้ที่ท างานยังเป็นคนใน

ส่วนกลางไม่เข้าใจบริบท  หากมีบัณฑิตที่มีทักษะด้านการเล่าเรื่องต่าง ๆ ในท้องถิ่นมากขึ้น สื่อ

ส่วนกลางก็มีแนวโน้มที่จะให้ความส าคัญมากขึ้น และจะท าให้บัณฑิตของสาขามีคุณค่าที่เป็นที่

ต้องการในตลาดวิชาชีพมากขึ้น 

4. หากสามารถพัฒนาหลักสูตรในลักษณะที่  ให้นสิิตเป็นผู้ก าหนดเลือกประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่

สนใจ โดยใช้บริบท มหาวิทยาลัยพะเยา หรือภาคเหนือเช่น ภัยพิบัติ  แรงงาน  อาเซียน การ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ แล้วเวลาศึกษาวิชาอะไรก็ให้ใช้ประเด็นเหล่านั้นในการศึกษา 

ท างานหรอืผลิตผลงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแตช้ั่นปีที่1จนกระทั่งจบการศึกษาจะท าใหน้ิสิตเกิดความ

เช่ียวชาญในเรื่องนั้นๆอย่างถ่องแท้  หากท าได้จะเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่สอนให้นิสิต

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ถือเป็นบุคลากรที่มีคุณลักษณะที่องค์กรสื่อตอ้งการมากที่สุด  

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบโดยทางสาขาจะกลับไปพิจารณาเพื่อแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป  

  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

    - ไม่มี 

 

ปิดประชุมเวลา   11.30  น. 

 

 
(นางสุพรรณี เบอร์แนล)     (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา  บุรารักษ์)  

   ผูบ้ันทึกการประชุม    ผูต้รวจ/รับรองรายงานการประชุม 
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การประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต(พ.ศ.2560) 

 สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 

วันท่ี 14มิถุนายน 2559 

ณ ร้านอาหารภูผาหงส์  เวลา 13.00-17.00น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา  
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การประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต(พ.ศ.2560) 

 สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 

วันท่ี 14มิถุนายน 2559 

ณ ร้านอาหารภูผาหงส์  เวลา 13.00-17.00น. 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ผศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์  ประธานคณะกรรมการฯ  

นายศุภโชค  โปษยานนท์   กรรมการ  

 ผศ.ดร.พรพรรณ จันทร์แดง   กรรมการ  

นางสุพรรณี เบอร์แนล  อาจารย์ประจ าสาขาการสื่อสารสื่อใหม่  

นายดิษฐา จ าปาแขก  กรรมการและเลขานุการ 

นายณภัทร รวมสุข   ผูช่้วยเลขานุการและท าเล่มรายงาน  
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สรุปวาระการประชุม ปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต(พ.ศ.2560) 

 สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 

วันท่ี 14มิถุนายน 2559 

ณ ร้านอาหารภูผาหงส์  เวลา 13.00-17.00น. 

 

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 

 - ไม่มี 

 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 10 

พฤษภาคม 2559 

 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  

 ที่ประชุมทบทวนมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์

หลักสูตรเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559  

 

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา   

 วาระที่ 4.1 พิจารณา โครงสร้างแก้ไข ปรับปรุง หลักสูตรตามหมวดรายวิชา

ดังต่อไปนี้ 

  การยุบรวมรายวิชา 

  1. การรวมรายวิชา การออกแบบภาพและเสียงส าหรับสื่อดิจิทัล I กับ 

รายวิชาการสรา้งสรรคผ์ลงานดิจทิัลIเป็นรายวิชา การสรา้งสรรคภ์าพและเสียงดจิทิัล 

   เหตุผลในการยุบรวมรายวิชาเนื่องด้วยทั้งสองรายวิชามีชื่อวิชา 

ค าอธิบายรายวิชาที่ใกล้เคียงกัน คณะกรรมการเห็นควรที่จะยุบรวมรายวิชาเข้าด้วยกัน 

  2. การรวมรายวิชา การออกแบบกราฟิกเบือ้งต้น กับ รายวิชาการสร้าง

กราฟิกเพื่องานสื่อสารมวลชน เป็นรายวิชา การออกแบบกราฟิกเพื่องานสื่อสารมวลชน 

   เหตุผลในการยุบรวมรายวิชา ทั้งสองรายวิชามีชื่อรายวิชา เนือ้หาที่

ใกล้เคียงกัน คณะกรรมการเห็นควรยุบรวมรายวิชาเข้าด้วยกัน 

 

 



132 
 

  การปรับชื่อรายวิชา 

  1. ภาษาเพื่อการสื่อสาร เป็น ภาษาไทยเพื่องานสื่อสารมวลชน  

   เหตุผลการปรับชื่อ จากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่เห็นว่า ควร

จะระบุให้ชัดเจนในรายวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารเดิมว่าจะมีการเรียนการสอนเน้นเรื่องใด  

  2. การเขียนและการรายงานข่าว I เป็น ข่าวเบือ้งตน้ 

  3. การเขียนและการรายงานข่าว II เป็น การเขียนข่าวเชิงลึก 

   เหตุผลการปรับชื่อรายวิชา 2 และ 3 เนื่องด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิเห็น

ว่าควรจะมีการปรับชื่อรายวิชาให้มคีวามเฉพาะทางและมีความชัดเจนมากยิ่งขึน้ 

  4. การบริหารจัดการผู้ชม เป็น การบริหารจัดการผู้ใชส้ื่อ  

   เหตุผลการปรับชื่อ ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กล่าวถึงใน

ปัจจุบันผู้ชมหรอืผูร้ับสารได้กลายมาเป็นผู้ใชส้ื่อ ควรจะปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชาให้สอดคล้องกัน 

  5. บริหารองคก์รสื่อ เป็น บริหารองคก์รสื่อท้องถิ่น 

   เหตุผลการปรับชื่อ ข้อเสนอแนะของผู้ทรงที่กล่าวถึงหลักสูตรใน

ภาพรวมที่ควรจะมีรายวิชาสื่อที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น  หากมีการปรับเปลี่ยนรายวิชาที่

เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นควรที่จะปรับชื่อรายวิชาให้สอดคล้องกัน   

  การตัดรายวิชา 

  1. ภาพยนตร ์II 

  2. การใชโ้ปรแกรมประยุกต์ส าหรับสื่อใหม่ 

  3. การออกแบบภาพและเสียงส าหรับสื่อดิจิทัลII 

  4. การสรา้งสรรคง์าน 3 มิติส าหรับสื่อดิจิทัล 

  5. การสรา้งสรรคผ์ลงานดิจิทัลII 

   เหตุผลการตัดรายวิชา 1-5จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

วิพากษ์หลักสูตรที่กล่าวถึง กลุ่มวชิาเชงิปฏิสัมพันธ์ในหลักสูตรยังเน้นเชิงเทคนิคมากเกินไป ควรมี

การปรับเปลี่ยนให้มแีนวทางเป็นเชิงนิเทศศาสตร์มากขึ้น ท าให้ตอ้งตัดรายวิชาดังกล่าวทั้งหมด 

  6. การศกึษาอิสระ 

   เหตุผลการตัดรายวิชา เป็นรายวิชาที่มีความคล้ายคลึงกับรายวิชา 

โครงงานการสื่อสารสื่อใหม ่และต้องการให้นสิิตออกไปฝกึประสบการณก์ับองค์กรภายนอก  
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  การเพิ่มรายวิชาใหม่ในโครงสร้างหลักสูตร (เอกบังคับ) 

  1. การสื่อสารเพื่อการจัดการภัยพิบัติ   2(x-x-x) 

  2. สื่อมวลชนท้องถิ่น    2(x-x-x) 

  3. ภูมทิัศนส์ื่อในอาเซียน    2(x-x-x) 

  4. การเขียนบทส าหรับสื่อดจิทิัล II  3(x-x-x)  

  5. การเขียนข่าวเชิงลึก    3(x-x-x) 

  เหตุผลในการเพิ่มรายวิชา  เพื่อให้สอดคล้องกับภาพรวมของหลักสูตร

ที่ได้ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในการเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับ สื่อเฉพาะกลุ่ม สื่อเฉพาะเรื่อง 

สื่อท้องถิ่น รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคอาเซียน   

  การปรับค าอธิบายรายวิชา 

 1. การเขียนบทส าหรับสื่อดิจทิัล I 

 2. การเขียนบทส าหรับสื่อดิจทิัล II 

 3. การสรา้งสรรค์ภาพและเสียงดจิทิัล 

 4. การออกแบบกราฟิกเพื่องานสื่อสารมวลชน 

 5. โครงงานการสื่อสารสื่อใหม่ 

 6. ระเบียบวิธีวิจัย 

 7. การผลิตรายการส าหรับสื่อดิจทิัลI 

 8. การผลิตรายการส าหรับสื่อดิจทิัลII 

 9. ภาษาไทยเพื่องานสื่อสารมวลชน 

 10. ข่าวเบือ้งตน้ 

 เหตุผลในการปรับเปลี่ยน เพื่อให้รายวิชาทั้งหมดนั้นมี ชื่อรายวิชา 

ค าอธิบายประกอบรายวิชาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะท าให้

ผู้เรียนได้ทราบว่ารายวิชาที่ปรากฏนั้นสอนเรื่องใดเน้นไปทางด้านใด อีกทั้งมีความเป็นนิเทศ

ศาสตร์มากยิ่งขึน้  

 การโยกย้ายรายวิชา 

 1. รายวิชา สื่อภาคพลเมอืง จากเอกเลือก เป็นเอกบังคับ 

 เหตุผลการย้ายรายวิชา เพื่อให้นิสิตได้เข้าใจถึงสื่อที่ เป็นสื่อของ

พลเมืองเอง สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่กล่าวถึง รายวิชาเฉพาะกลุ่มควรจะให้

นิสติได้เรียนทุกคน  
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 2. รายวิชา การพูดและการใช้เสียงเพื่องานสื่อสารมวลชน จากเอกบังคับ 

เป็นเอกเลือก ในหมวดการบริหารจัดการ 

  เหตุผลการย้ายรายวิชา รายวิชาดังกล่าว เน้นในด้านการใช้เสียง

เพื่องานสื่อสารมวลชนเพื่อให้นิสิตได้ทราบเนื้อหาทั่วไปของการใช้เสียง เห็นควรที่จะปรับ เป็น

วิชาเอกเลือก ในหมวดบริหารจัดการ   เพื่อที่จะให้นิสิตที่สนใจเฉพาะหมวดรายวิชาดังกล่าวได้

เลือกเรียน  

 3. รายวิชาภาพยนตรเ์บือ้งต้น จากเอกบังคับ เป็นเอกเลือก ในหมวดการ

สื่อสารวารสารศาสตร ์

  เหตุผลการย้ายรายวิชา เนื่องจาก ในหลักสูตรใหม่ ไม่ได้เน้น

รายวิชาที่เกี่ยวกับภาพยนตร์มากนัก มีเพื่อให้นิสิตได้ทราบเนื้อหาทั่วไปของภาพยนตร์ เห็นควรที่

จะปรับ เป็นวิชาเอกเลือก ในหมวดการสื่อสารวารสารศาสตร์ เพื่อที่จะให้นิสิตที่สนใจเฉพาะ

หมวดรายวิชาดังกล่าวได้เลือกเรียน  

 การปรับลดหน่วยกิต (จาก 3 หน่วยกิต เป็น 2 หน่วยกิต) 

 1. การถ่ายภาพดิจทิัลเพื่อการสื่อสาร 

 2. สื่อภาคพลเมอืง 

 3. การบริหารจัดการผู้ใชส้ื่อ 

 เหตุผลในการปรับลดหน่วยกิต พิจารณาจากโครงสร้างและแผนการ

เรียนของนิสิต ซึ่งพบว่ายังมีบางรายวิชาที่หน่วยกิตเกินจากโครงสร้างหลักสูตร เห็นควรปรับลด

จ านวนหนว่ยกิตลง3 รายวิชาดังกล่าวนี ้ 

 

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป มอบหมายให้อาจารย์ในสาขาปรับแก้ไขตามที่ได้รับ

มอบหมาย แล้วรวบรวมส่งให้กับประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร โดยก าหนดให้มีการทบทวน

และตรวจทานอีกครั้งโดยเฉพาะการตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาที่ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องและ

พิจารณา Mapping แตล่ะรายวิชาให้มคีวามเหมาะสม ในการประชุมครั้งต่อไป  
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ปิดประชุมเวลา  17.00 น.  

 

 

 

   (ดิษฐา จ าปาแขก)                 (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา  บุรารักษ์)  

   ผูบ้ันทึกการประชุม    ผูต้รวจ/รับรองรายงานการประชุม 
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การประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต(พ.ศ.2560) 

 สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 

วันท่ี 11กรกฏาคม 2559เวลา 9.30-17.30น. 

ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ผศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์  ประธานคณะกรรมการฯ  

นายศุภโชค  โปษยานนท์   กรรมการ  

 นางสาวณัฏฐานันทตันติ   กรรมการ 

นางสุพรรณี เบอร์แนล  อาจารย์ประจ าสาขาการสื่อสารสื่อใหม่  

นายดิษฐา จ าปาแขก  กรรมการและเลขานุการ 

นายณภัทร รวมสุข   ผูช่้วยเลขานุการและท าเล่มรายงาน  

 

ผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากลาปฏิบัติงานราชการ 

 ผศ.ดร.พรพรรณ จันทร์แดง กรรมการ 
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สรุปวาระการประชุม พิจารณาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต (พ.ศ.2560) 

 สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 

วันท่ี 11กรกฏาคม 2559เวลา 9.30-17.30น. 

ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   

 

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 

 - ไม่มี 

 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

 -ไม่มี 

 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 ทบทวนร่างหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ พ.ศ.2560 

ตรวจทานค าอธิบายรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้มีความถูกต้อง พิจารณา 

Curriculum Mapping แตล่ะรายวิชาให้มคีวามเหมาะสม 

 

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา   

 วาระที่ 4.1 ปรับเปลี่ยนโครงสร้างรายวิชา หน่วยกิต ให้สอดคล้องกับ ร่าง มคอ. 1 

นิเทศศาสตร์ ดังน้ี 

 หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 30   หนว่ยกิต 

 หมวดวิชาเฉพาะ 93  หนว่ยกิต 

 กลุ่มวชิาแกนนิเทศศาสตร์ 24   หนว่ยกิต 

 กลุ่มวชิาเอกบังคับ 48   หนว่ยกิต 

 กลุ่มวชิาเอกเลือก 15   หนว่ยกิต 

 การฝึกงาน/สหกิจศึกษา 6    หนว่ยกิต 

 หมวดวิชาเลือกเสรี 6    หนว่ยกิต 

 รวม 129   หน่วยกิต 
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 วาระที่ 4.2 ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิตบางรายวิชา 

  คณะกรรมการเห็นว่าควรจะเพิ่มหนว่ยกิตบางรายวิชาเพื่อให้มีความ

เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรดังต่อไปนี ้ 

127340 การสื่อสารเพื่อการจัดการภัยพิบัติ 2(1-2-3) แก้ไขเป็น     3(2-2-5) 

127323  การเล่าเรื่องแบบบูรณาการสื่อ  2(1-2-3) แก้ไขเป็น   3(2-2-5) 

127310  สื่อภาคพลเมือง 2(1-2-3) แก้ไขเป็น 3(2-2-5) 

127312  สื่อมวลชนท้องถิ่น 2(2-2-5) แก้ไขเป็น 3(2-2-5) 

127341  การบริหารจัดการผู้ชม 2(1-2-3) แก้ไขเป็น 3(2-2-5) 

 

 วาระที่ 4.3 ปรับย้ายรายวิชา 

  ที่ประชุมมคีวามเห็นว่าควรจะปรับย้ายรายวิชาเพื่อให้มีความเหมาะสม

กับผูเ้รียนให้มากที่สุดโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  4.3.1 ย้ายรายวิชา 127340การสื่อสารเพื่อการจัดการภัยพิบัติ3(2-2-5)

ไปยังหมวดวิชาเอกเลือกกลุ่มที่ 1 วารสารศาสตร์ เป็นวิชาในล าดับที่ 3 

  4.3.2 ย้ายรายวิชา 127323 การเล่าเรื่องแบบบูรณาการสื่อ 3(2-2-5)ไป

ยังหมวดวิชาเอก เลือกกลุ่มที่ 2 สื่อภาพและเสียง เป็นวิชาในล าดับที่ 3 

 วาระที่ 4.4 พิจารณาตัดรายวิชา 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

  ในรายวิชาดังกล่าวนี ้ที่ประชุมเห็นว่าค าอธิบายรายวิชาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษมีลักษณะคล้ายคลึงกับ รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับงานด้านนิเทศศาสตร์ มีมติให้

ตัดรายวิชาออก 

 วาระที่ 4.5 พิจารณา Curriculum Mapping 

  ที่ประชุมได้ท าการแก้ไขพิจารณาแผนที่แสดงการกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชา (Curriculum Mapping)ทีละรายวิชาโดย

ละเอียด 

 วาระที่ 4.6 ตรวจสอบแก้ไขค าผิด ค าตกหล่น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  คณะกรรมการร่วมกันตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ตลอดจนภาพรวมหลักสูตรทั้งหมด ที่อาจจะมีการพิมพ์ตกหล่น หรือใช้ค าที่ไม่

เหมาะสม อย่างละเอียดป้องกันข้อผดิพลาด  
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วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

 ที่ประชุมพิจารณามีความเห็นว่า รายวิชาแกนนิเทศศาสตร์ 2 รายวิชา ได้แก่ 1.

กฏหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน ที่เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์   2.รายวิชาภาษาอังกฤษ

ส าหรับงานด้านนิเทศศาสตร์ ทั้งสองรายวิชานี้ควรจะมีค าอธิบายรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับนิเทศ

ศาสตร์ใหม้ากที่สุด 

 ดังนั้นจะต้องนัดประชุมร่วมกัน ระหว่างสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ และ สาขาวิชา

การจัดการการสื่อสาร หาข้อสรุปในการจัดท ารายวิชาแกนทั้ง 2 รายวิชานี้ โดยร่างค าอธิบาย

รายวิชาและแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชา

(Curriculum Mapping) จัดท าบันทึกข้อความให้กับ คณะนิติศาสตร์ และ คณะศิลปศาสตร์ ทราบ

ถึงรายละเอียดดังกล่าว 

  

ปิดประชุมเวลา  17.30  น. 

 

 

       

  (ดิษฐา จ าปาแขก)    (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา  บุรารักษ์)  

   ผูบ้ันทึกการประชุม          ผูต้รวจ/รับรองรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก จ 

ประวัติและผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง 

Assistant Professor Phornphan Jandaeng, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   ผศ.ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง 

รหัสประจ าตัวประชาชน 354040005XXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวทิยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ถนน

พหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวทิยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ถนน

พหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466-666 ต่อ 3535 

087-494-9209 

Email    pjandaeng@gmail.com 

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2549   Doctor of Philosophy (Library and Information Science) 

    University of Pune, India 

พ.ศ. 2540 ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2539 ศกึษาศาสตรบัณฑิต(มัธยมศกึษา แขนงวิชาภาษาไทย)  

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ. 2533 ศลิปศาสตรบัณฑติ (บรรณารักษศาสตร์) 

มหาวิทยาเชียงใหม่  จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

 

 

 



142 
 

ผลงานวิชาการ หนังสือ  

พรพรรณ จันทร์แดง. (2557). ห้องสมุดยุคใหม่. กรุง เทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน จ ากัด (มหาชน).                 

(1-160). 

 

ผลงานวิชาการ วารสาร 

พรพรรณ จันทร์แดง. (2559). พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา,             

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม-สิงหาคม. 59-69. 

พรพรรณ จันทร์แดง. (2556). พฤติกรรมการอ่านของนสิิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา. 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, ปีที่ 1 ฉบับที่ 3. 

กันยายน-ธันวาคม. 2-11. 

 

ต ารา/เอกสารประกอบการสอน 

พรพรรณ  จันทร์แดง. (2557). หอ้งสมุดยุคใหม.่กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

พรพรรณ จันทร์แดง(2555).เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสารสนเทศศาสตรเ์พื่อการศกึษา

ค้นคว้า. พะเยา : คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. 

พรพรรณ ศรีใจวงค.์ (2542). บรรณานุกรมและสาระสังเขปผลงานทางวิชาการของคณาจารย์

วิทยาลัยวิชาการศกึษาพิษณุโลก มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ พิษณุโลก และ

มหาวิทยาลัยนเรศวรที่มกีารพิมพเ์ผยแพร่ระหว่าง พ.ศ.2510-2540. พิษณุโลก: 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

อมรา อิสระชาญพานิช, ประภาพันธ์ พลายจันทร์, นฤมล ปุรณพันธ์ และพรพรรณ ศรใีจวงค์. 

(2534). คู่มอืการใชบ้ริการหอ้งสมุดในฝา่ยห้องสมุดและสารนิเทศ สาขาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี. เชยีงใหม่ : ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่. 
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ประวัติ  

ผศ.ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ 

Assistant Professor PhattraBurarak 

 

ชื่อ-สกุล   ผศ.ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35701012xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวทิยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ถนน

พหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวทิยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ถนน

พหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466-666 ต่อ 1511 

084-077-1970 

Email    burarak@yahoo.com 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2551   นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2541   บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ (บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัดล าปาง  

พ.ศ. 2536   นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) 

 มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชยีงใหม่  

 

ผลงานวิจัย  

ภัทรา  บุรารักษ์ และสมัชชา  นิลปัทม์. (2560). คุณค่าทางวารสารศาสตร์และการจัดการชิ้นงาน

ที่มาจากผู้ชมในองค์กรสื่อ. แหลง่ทุน ส านักงานคณะกรรมการสนับสนุนการวิจัย.  

ภัทรา  บุรารักษ์.(2559).การสื่อสารเพื่อเพิ่มพลังการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายของคนไร้สัญชาติ. 

แหลง่ทุน ส านักงานส่งเสริมการวจิัย (สกว.). 
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ภัทรา  บุรารักษ์.(2559).กระบวนการสร้างทีวีชุมชนในประเทศไทย. แหล่งทุน ทุนเมธีวิจัย 

ส านักงานส่งเสริมการวจิัย (สกว.) งบประมาณ 2559-2561 

 

ผลงานวชิาการ วารสาร/ต ารา 

ภัทรา  บุรารักษ์ และสุพรรณี เบอร์แนล. (2560). การสื่อสารเพื่อเพิ่มพลังการสื่อสารคนไร้

สัญชาติเพื่อการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย. โครงการวิจัย การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

ด้วยเครื่องมือการสื่อสาร: การพัฒนากลุ่มคน. สมสุข  หินวิมาน บรรณาธิการ. หจก.             

หยินหยาง การพิมพ.์ กรุงเทพ.  

ภัทรา  บุรารักษ์.(2560). กลยุทธ์การสอนผลิตสื่อและสารของสื่อชุมชน.  ในเอกสารสอนชุดวิชา    

การวางแผน การออกแบบและการผลิต. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช .                 

หนา้ 1-41 

ภัทรา  บุรารักษ์. (2559). การจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อแก้ไขความขัดแย้งในชุมชน                

ในเอกสารสอนชุดวิชาการบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน.  นนทบุรี  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หนา้ 1-34  

ภัทรา  บุรารักษ์. (2558). รูปแบบการบริหารจัดการทีวีชุมชน. วารสารวารสารศาสตร์ ปีที่  8 

ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2558. หนา้ 40-79.   

ผลงานวิชาการ หนังสือ  

ภัทรา  บุรารักษ์.(2555). โทรทัศน์ท้องถิ่นสื่อใหญ่ที่อยู่ได้เพราะความรักของคนตัวเล็ก ๆ.                   

ในกาญจนา แก้วเทพ ภัทรา บุรารักษ์ และตปากร พุธเกส.  สื่อที่ใช่ของใครที่ชอบ 

การต์ูนโทรทัศน์ท้องถิ่น แฟนคลับ. หา้งหุ้นสว่นจ ากัดภาพพิมพ์, กรุงเทพ. ตุลาคม. หนา้ 

212-290.  
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ประวัติ  

นางสาวณัฏฐา  นันทตันติ 

Nattha Nanthatanti 

 

ชื่อ-สกุล   นางสาวณัฏฐา  นันทตันติ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15099001xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวทิยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ถนน

พหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวทิยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ถนน

พหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466-666 ต่อ 1511 

086-860-2755 

Email    nui_leo_natty@yahoo.com 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2557   ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (การสื่อสารศกึษา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2550   ศลิปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) 

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ผลงานวิชาการ บทความวิชาการ  

ณัฏฐา นันทตันติ. (2557). การสื่อสารการตลาดของอุตสาหกรรมเครื่องส าอางเกาหลผี่านสื่อ 

ออนไลน์และการรูเ้ท่าทันสื่อของผู้บริโภค. วารสารคณะการสื่อสารมวลชน  

ฉบับที่ 2 ปี 2557. กรกฎาคม-ธันวาคม. หนา้ 59-67. 

 

ผลงานวิจัย   

ณัฏฐา  นันทตันติ (2557). อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ที่มผีลต่อพฤติกรรม 

การซื้อเครื่องส าอางของผูช้ายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. 



146 
 

ณัฏฐา นันทตันติ (2558). การสื่อสารการตลาดของอุตสาหกรรมเครื่องส าอางเกาหลีผ่านสื่อ

ออนไลน์และการรูเ้ท่าทันสื่อของผู้บริโภค. 175 หนา้ 
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ประวัติ 

นายดิษฐา   จ าปาแขก 

Dittha  Jumpakaeg 

 

ชื่อ-สกุล   นายดิษฐา   จ าปาแขก 

รหัสประจ าตัวประชาชน 316010025XXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวทิยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ถนน

พหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวทิยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ถนน

พหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466-666 ต่อ 1511 

096-615-3935 

Email    dittha_j@yahoo.co.th 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2550   นิเทศศาสตรมหาบัณฑติ (สื่อสารมวลชน) 

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2543   ศลิปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)  

    มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิจัย   

ดิษฐา จ าปาแขก. (2558). การใช้สื่อเพื่อการส่งเสริมและเผยแพร่ของสโมสรฟุตบอล พะเยาเอฟซี.  

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 18 ประจ าปี 2559. มิถุนายน. หน้า              

  20-26. 
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ประวัติ 

นายพิภพ  พานิชภักดิ์ 

Pipope Panitchpakdi 

 

ชื่อ-สกุล   นายพิภพ  พาณิชภักดิ์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 31101014xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวทิยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ถนน

พหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวทิยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ถนน

พหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466-666 ต่อ 1511 

088-753-2102 

Email    Pipakdi@gmail.com 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2535   Master of Arts (Theatre Art-Drama) 

    San Jose State University, California 

พ.ศ. 2525   นิเทศศาสตรบัณฑิต (โฆษณา/การหนังสือพมิพ์)  

    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิจัย   

Pipope Panitchpakdi. (2559). Mindful News and Documentaries Production. น าเสนอในงาน 

Mindful Communication for ASEAN Integration Symposium. July 4-11 2016. 

Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.  
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ภาคผนวก ฉ 

ภาระการสอนของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรและ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ภาระการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ภาระงานสอน ชม./ปีการศกึษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 นางพรพรรณ จันทร์แดง    35404000xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. Library and Information Science - 120 180 120 120 

ศศ.ม. บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศ

ศาสตร์ 

ศษ.บ. มัธยมศกึษา (แขนงวิชาภาษาไทย) 

ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์ 

2 นางสาวภัทรา บุรารักษ์ 35601001XXXX

X 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

นศ.ด. นเิทศศาสตร์ - 240 540 465 540 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ 

นศ.บ. นเิทศศาสตร์ 

3 นางสาวณัฏฐา นันทตันต ิ

 

15099001xxxxx 

 

อาจารย์ ศศ.ม. การสื่อสารศกึษา 90 210 345 315 345 

ศศ.บ. การสื่อสารมวลชน 

4 นายดิษฐา  จ าปาแขก 

 

31601002xxxxx 

 

อาจารย์ นศ.ม.  สื่อสารมวลชน 90 120 210 225 210 

ศศ.บ. สื่อสารมวลชน 

5 นายพิภพ พานิชภักดิ์  อาจารย์ M.A. Theatre Art -Drama 60 60 120 60 120 

นศ.บ. โฆษณา/การหนังสือพมิพ ์

*ค ำนวนจำกทกุท่ำนมีกำรสอนวิชำเลือก 
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