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หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
(หลักสู ตรปรับปรุ งพ.ศ. 2554)
ชื อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิทยาเขต / คณะ / สาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการโฆษณาและธุ รกิจบันเทิง

หมวดที 1 ข้ อมูลทัวไป
1. ชื อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและธุ รกิจบันเทิง
: Bachelor of Communication Arts Program in Advertising and Entertainment
Business

2. ชื อปริญญาและสาขาวิชา
ชืKอเต็ม (ภาษาไทย)
ชืKอย่อ (ภาษาไทย)
ชืKอเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชืKอย่อ (ภาษาอังกฤษ)

: นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง)
: นศ.บ. (การโฆษณาและธุ รกิจบันเทิง)
: Bachelor of Communication Arts (Advertising and Entertainment Business)
: B.Com.Arts (Advertising and Entertainment Business)

3. วิชาเอก
การโฆษณาและธุ รกิจบันเทิง
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเรียนตลอดหลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตทีKเรี ยนตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 132 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาทีKใช้
จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรายวิชาทีKเหมาะสม
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับทัVงนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติทีKสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
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5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืKน
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทีKจดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษา
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรจะได้รับปริ ญญานิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและธุ รกิจบันเทิง
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสู ตร
6.1 หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและธุ รกิจบันเทิง หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
กําหนดเปิ ดสอนภาคการศึกษาทีK 1 ปี การศึกษา 2555 โดยหลักสู ตรนีVปรับปรุ งมาจากหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2552
6.2 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการอนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสู ตร วันทีK 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2554
6.3 สภาวิชาการอนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสู ตร วันทีK 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554
6.4 สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสู ตร วันทีK 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาการ
โฆษณาและธุ รกิจบันเทิงในปี การศึกษา 2555
8. อาชี พทีสามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
บัณฑิ ตสาขาวิชาการโฆษณาและธุ รกิ จบันเทิง สามารถนําความรู ้ ทางการโฆษณาและธุ รกิ จบันเทิงไปใช้
ประกอบอาชีพได้ทV งั ภาคราชการและเอกชนตลอดจนอาชี พส่ วนตัว อาชี พต่างๆทีKสามารถนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้
อาทิ นักสืK อสารการตลาด นักวางแผนกลยุทธ์ นักวางแผนสืK อโฆษณา ผูเ้ ขียนบทโฆษณา ผูก้ าํ กับศิลป์ ผูบ้ ริ หารงาน
ลูกค้าเพืKอการโฆษณา ผูจ้ ดั กิจกรรมพิเศษ ผูก้ าํ กับการแสดง ผูด้ ูแลและควบคุมเวที ผูด้ ูแลการออกแบบฉากและการ
จัดไฟ ผูด้ ูแลการแต่งหน้าและแต่งกาย ศิลปิ น นักแสดง ครู อาจารย์ เป็ นต้น
9. ชื อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
ที

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
ชือ-นามสกุล
คุณวุฒิการศึกษา
ประชาชน
ทางวิชาการ
1 4-1015-00021-65-4 อาจารย์ นางสาวพิมพ์พิไล ไทพิทกั ษ์ นศ.ม. (การโฆษณา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
บธ.บ. (การตลาด) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
2549
2 3-1022-01726-83-7 อาจารย์ นางจันทรัศมิe สิ ริวฒ
ุ ินนั ท์ นศ.ม. (การโฆษณา), มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ, 2542
วบ. (การประชาสัมพันธ์), ม.ธรรมศาสตร์, 2534
3 3-1022-02024-38-1 อาจารย์ นายสิ ทธิศกั ดิe จรรยาวุฒิ
M. A. (Speech and Performing Arts), Northeastern Illinois
University, 2538
คบ. (ดนตรี ศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531
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4 3-1001-01226-66-1

อาจารย์

นายณัฏฐ์ เดชะปั ญญา

5 3-1002-00412-00-4

อาจารย์

นายชาลี มหาบรรพต

นศ.ม. (การสืK อสารการท่องเทีKยวและบันเทิง), มหาวิทยาลัยเกริ ก,
2550
นศ.บ. (การโฆษณา), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา, 2546
คม. (โสตทัศนศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529
กศ.บ. (ฟิ สิ กส์), มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒบางเขน, 2521

10. สถานทีในการจัดการเรี ยนการสอน
สถานทีKตV งั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็ นหลัก และอาจมีสถานี ทดลองภายนอกมหาวิทยาลัย
ทีKสอดคล้องกับสภาพการณ์ของท้องถิKน
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒ นาเศรษฐกิ จของประเทศไทยเป็ นบริ บ ทสํ า คัญ อัน นํา มาพิ จ ารณาในการพัฒนาหลัก สู ต รให้
สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับทีK 11 (พ.ศ. 2555-2560) ซึK งกล่าวถึงนโยบายการเปิ ดเขต
เศรษฐกิจเสรี ในภูมิภาคอาเซี ยน รวมถึ งนโยบายเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ (Creative Economy) ทีKเป็ นแนวคิดและแนว
ปฏิ บตั ิทีKสร้ างมูลค่าเพิKมให้สินค้าและบริ การโดยไม่ตอ้ งใช้ทรั พยากรมากนัก แต่ใช้ความคิ ด สติปัญญา ความคิ ด
สร้ างสรรค์เป็ นสําคัญ เพืKอทําให้สินค้าและบริ การเป็ นทีKยอมรับและสามารถทําผลกําไรได้ เน้นการส่ งเสริ มสิ นค้า
และบริ การใหม่ๆ เพืKอลดการแข่งขันในด้าน ราคากลวิธีการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะเริK มจากการสร้างกระแส
ความนิ ยมในธุ รกิจบันเทิงต่างๆ อาทิ ละครโทรทัศน์ เพลงดนตรี นักร้ องนักแสดง การแสดงคอนเสิ ร์ต ภาพยนตร์
จนนํา ไปสู่ ค วามสนใจในเรืK องอาหาร เสืV อผ้า ทรงผม แฟชัKน การท่ อ งเทีK ย ว เครืK องประดับ เครืK องสํ า อาง
เครืK องใช้ไฟฟ้ า บริ การศัลยกรรม ฯลฯ โดยมีการใช้สืKอโฆษณาประชาสัมพันธ์และรู ปแบบอืKนๆของการสืK อสารทาง
การตลาดทีKหลากหลาย ทําให้มีเม็ดเงิ นมุ่งเข้าสู่ ประเทศได้อย่างมากมาย ลักษณะเช่นนีV เห็นชัดเจนว่ามีการใช้ธุรกิ จ
บันเทิงเป็ นเครืK องมือนําเศรษฐกิจเข้าสู่ เวทีการแข่งขัน ดังนัVนหลักสู ตรการโฆษณาและธุ รกิจบันเทิงนีV จึงนําแนวทาง
นโยบายเศรษฐกิ จสร้ า งสรรค์มาพัฒนาหลักสู ตรเพืKอมุ่ง ผลิ ตบัณ ฑิ ตให้มีค วามรู ้ ค วามสามารถทีK ส อดคล้องและ
ตอบสนองตามนโยบายของประเทศในการขับเคลืKอนเศรษฐกิจให้เป็ นรู ปธรรม
11.2 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
บริ บทในการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ทีKนาํ มาพิจารณาในการวางแผนการจัดหลักสู ตรได้คาํ นึ งถึง
การเปลีKยนแปลงด้านสังคมในยุคโลกาภิวตั น์ทีKเป็ นยุคของการสืK อสารไร้พรมแดนอย่างแท้จริ ง มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและเครื อข่ายทางสังคมอย่างมาก สําหรับประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนืK องในการใช้งานอุปกรณ์
คอมพิ วเตอร์ และสารสนเทศรู ป แบบต่ า งๆทีK ตอบสนองรู ป แบบการดํา รงชี วิตของประชาคมในปั จจุ บ นั และมี
แนวโน้มเพิKมขึVนอย่างมาก กระแสการไหลบ่าทางวัฒนธรรมจากชาติต่างๆถูกหลอมรวมกันอย่างง่ายดายผ่านช่ อง
ทางการสืK อสารทางการตลาด การส่ งผ่านความรู ้ ความบันเทิงในลักษณะการสืK อสารระหว่างวัฒนธรรมจึงเกิ ดขึV น
อย่ า งมากในปั จ จุ บ ัน นีV ในอนาคตจึ ง จํา เป็ นจะต้อ งมี บ ัณ ฑิ ต ผู ้มี ค วามรู ้ ใ นการต่ อ สู ้ ด้ว ยสงครามการสืK อ สาร
(Communication War) มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริ ยธรรม ทีKจะช่วยชีV นาํ และ
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ขับเคลืKอนให้การเปลีKยนแปลงทีKสอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวติ ของสังคมไทยในการนําพาประเทศชาติไปสู่ การ
พัฒนาทีKยงKั ยืนได้
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกียวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภายนอกทําให้การพัฒนาหลักสู ตรต้องมี กลยุทธ์ ในเชิ งรุ กทีKมีศกั ยภาพและ
เหมาะสมตามบริ บทแห่ งนโยบายเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ การเปลีKยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวตั น์ วิวฒั นาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพืKอรองรับการแข่งขันทางธุ รกิจการโฆษณา
และธุ รกิ จบันเทิ ง ทัVง ในประเทศและต่ างประเทศ โดยการผลิ ตบุ คลากรทีK มี ค วามพร้ อมทีK จะปฏิ บตั ิ งานได้อย่า ง
เหมาะสม มีศกั ยภาพสู งในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทัVงด้านวิชาการและวิชาชี พ รวมถึงความเข้าใจใน
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม ปฏิบตั ิตนอย่างมืออาชี พ มีคุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นไปตามนโยบาย
และวิสั ย ทัศ น์ ข องมหาวิท ยาลัย ทัVง นีV ใ นอดี ต ทีK ผ่า นมาสาขาวิ ช าการโฆษณา มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บ้า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา ได้ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการโฆษณาทีKสาํ เร็ จการศึกษาแล้วออกไปทํางานให้กบั องค์กรภาครัฐและเอกชน
ทัVงทีK เป็ นองค์กรโฆษณา บริ ษทั มี เดี ยเฮ้าส์ บริ ษทั โปรดักชัKนเฮ้าส์ ฝ่ ายการตลาดของบริ ษทั เจ้าของผลิ ตภัณฑ์และ
บริ การ องค์กรด้านธุ รกิ จบันเทิง ฯลฯ แต่ดว้ ยสภาวะการเปลีKยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กระแส
โลกาภิวตั น์ ฯลฯ ทําให้มีความจําเป็ นทีKตอ้ งพัฒนาหลักสู ตรจากสาขาวิชาการโฆษณาเป็ นสาขาวิชาการโฆษณาและ
ธุ รกิจบันเทิงเพืKอทีKจะบูรณาการองค์ความรู ้ ต่างๆให้เหมาะสมกับบริ บทและปั จจัยต่างๆในการพัฒนาการเรี ยนการ
สอนตามปรั ชญา วิสัยทัศน์ พันธกิ จของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความเป็ นไปของตลาดวิชาชี พ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในยุคโลกาภิวตั น์
12.2 ความเกีKยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เนืKองด้วยการเปลีKยนแปลงและการพัฒนาของบริ บทแวดล้อมทางด้านการโฆษณา ทําให้อุตสาหกรรมการ
โฆษณามีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรง จึงต้องการบุคลากรทีKมีความรู ้ความสามารถก้าวทันการเปลีKยนแปลงทีKเกิดขึVน
ซึK งการศึกษาก็ถือเป็ นปั จจัยสําคัญทีKจะช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ประกอบกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทีKเป็ นสถาบันอุดมศึกษาเพืKอการพัฒนาท้องถิKน มุ่งเน้นความสําคัญไปยังการผลิตบัณฑิตทีK
เพี ย บพร้ อ มด้ว ยสติ ปั ญ ญา มี ค วามรู ้ เ ท่ า ทัน ต่ อการเปลีK ย นแปลงของบริ บ ททางสั ง คมและวิช าชี พ มี คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน รวมถึงประเทศชาติ
หลักสู ตรสาขาวิชาการโฆษณาและธุ รกิ จบันเทิ ง จึงมุ่งผลิ ตบัณฑิ ตทีK มีความรู ้ ความสามารถทางด้านการ
โฆษณาและธุ รกิ จบันเทิง การสืK อสารการตลาด การวิเคราะห์และตีความ การสืK อสารข้อมูล การใช้สืKอเทคโนโลยี
ต่างๆ รวมถึ งการบริ หารจัดการ โดยมุ่งเน้นสร้ างบัณฑิ ตให้มีความรู ้ ทV งั ทฤษฎี และปฏิ บตั ิ มี คุณธรรม จริ ยธรรม
จรรยาบรรณต่อวิชาชี พ มี ความรู ้ ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของตลาดวิชาชี พทีK มีภารกิ จในฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเพืKอการพัฒนาท้องถิKนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยใช้ “TRENDS
Model” เป็ นแนวทางการทํา งานวิจยั ควบคู่ กบั การเรี ย นการสอนเพืKอการพัฒนาท้องถิK นทุ ก ระดับ เน้นการสร้ า ง
อัตลักษณ์ มีความทันสมัยและเป็ นสากล
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13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืนทีเปิ ดสอนในคณะ / สาขาวิชาอืนของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสู ตรนีVทีKเปิ ดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสู ตรอืKน
กลุ่มวิชาศึกษาทัวK ไปได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสืK อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสู ตรทีKเปิ ดสอนให้สาขาวิชา / หลักสู ตรอืKนต้องมาเรี ยน
เป็ นวิชาโทและวิชาเลือกเสรี ให้นกั ศึกษาจากสาขาวิชาอืKนมาเลือกเรี ยนได้
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หมวดที 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
ข้ อมูลประกอบหลักสู ตรการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง ประกอบด้ วย
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตผูม้ ีความรู ้ ความสามารถทางด้านการโฆษณาและธุ รกิจบันเทิง โดยมีความสามารถในด้านการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การสืK อสารการตลาด การจัดการในธุ รกิจบันเทิงและธุ รกิจอืKนๆ การใช้สืKอเทคโนโลยีต่างๆ
โดยมุ่ ง เน้น สร้ า งบัณ ฑิ ต ให้ มี ทV งั ความรู ้ ท างวิ ช าการและความสามารถทางปฏิ บ ัติ ก าร มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณต่อวิชาชี พ มีความรู ้ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของตลาดวิชาชี พอย่างสร้ างสรรค์และมี
ประสิ ทธิ ภาพ
1.2 ความสํ าคัญ
ด้วยสภาวะความเปลีKยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กระแสโลกาภิวตั น์ ฯลฯ ทําให้มีความ
จําเป็ นทีKตอ้ งพัฒนาหลักสู ตรสาขาวิชาการโฆษณาและธุ รกิจบันเทิง เพืKอบูรณาการองค์ความรู ้ต่างๆให้เหมาะสมกับ
บริ บทและปั จจัยต่างๆทีKจะพัฒนาการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการของผูเ้ รี ยน ตลาดวิชาชี พ สภาพ
สังคม เศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จแห่ งชาติ กระแสโลกาภิวตั น์ กระแสการ
ต่อสู ้ในเชิงการสืK อสาร ฯลฯ
สาขาวิชาการโฆษณาและธุ รกิจบันเทิงในฐานะทีKเป็ นภาคส่ วนหนึKงของสถาบันอุดมศึกษาจึงมีพนั ธกิจและ
ปณิ ธานอันแน่วแน่ทีKจะสร้างสรรค์พฒั นาบัณฑิตให้เป็ นผูก้ า้ วนําการเปลีKยนแปลงของสังคมทีKขบั เคลืKอนด้วยการใช้
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสู ตรสาขาวิชาการโฆษณาและธุ รกิจบันเทิง พ.ศ. 2554 ฉบับนีVพฒั นาขึVนโดยมีวตั ถุประสงค์สาํ คัญดังนีV
1.3.1 เพืKอผลิ ตบัณฑิ ตทีKมีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณต่อวิชาชี พ มีความรับผิดชอบและมีความริ เริK ม
สร้างสรรค์ในการปฏิบตั ิงานด้านนิเทศศาสตร์
1.3.2 เพืKอผลิ ตบัณฑิ ตทีKมีความรู ้ ความเข้าใจ และมีความสามารถทัVงทางทฤษฎี และปฏิ บตั ิด้านนิ เทศ
ศาสตร์ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การสืK อสารการตลาด การจัดการในธุ รกิจบันเทิงและอืKนๆ การใช้สืKอ
เทคโนโลยี โดยสามารถนําความรู ้ ทV งั ภาคทฤษฏีและปฏิบตั ิไปใช้บริ หารจัดการในการทํางานในตลาดวิชาชี พได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.3.3 เพืKอผลิตบัณฑิตทีKมีทกั ษะทางปั ญญา มีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ มีวิจารณญาณในการ
พิจารณาแก้ไขปั ญหาในสถานการณ์ ต่างๆ สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ แนวคิด หลักการและทฤษฎี ต่างๆ ในการ
ปฏิบตั ิงาน
1.3.4 เพืKอผลิตบัณฑิตทีKมีทกั ษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถทํางานเป็ นทีมร่ วมกับผูอ้ ืKนอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และมีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ทีKจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืK อง มีความสามารถในการปรับตัว
และมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืKนได้
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1.3.5 เพืKอผลิ ตบัณฑิ ตทีKมีทกั ษะการสืK อสาร ในการพูด การฟั ง การอ่าน การเขียน การสรุ ปประเด็นและ
นําเสนอได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคนิ คทางสถิ ติ
หรื อคณิ ตศาสตร์ มาแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา / เปลียนแปลง

กลยุทธ์

- ปรับปรุ งหลักสูตรให้มีมาตรฐานไม่ตKาํ กว่าทีK - พัฒนาหลักสูตรโดยมีฐานจากหลักสูตรตาม
สกอ. กําหนด
มาตรฐานสกอ.
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสมํKาเสมอ
- ปรับปรุ งหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของธุรกิจ และการเปลีKยนแปลงของ
ตลาดแรงงานและวิชาชีพ

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรี ยนการสอนและ
บริ การวิชาการ ให้มีประสบการณ์จากการนํา
ความรู ้ทางการโฆษณาและธุรกิจบันเทิงไป
ปฏิบตั ิงานจริ ง

- ติดตามความเปลีKยนแปลงในความต้องการของ
ผูป้ ระกอบการด้านการโฆษณา การสืK อสาร
การตลาดและธุรกิจบันเทิง

หลักฐาน / ตัวบ่ งชีD
- เอกสารปรับปรุ งหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

- รายงานการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้บณ
ั ฑิตของผูป้ ระกอบการ
- ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจใน
ด้านทักษะ ความรู ้ ความสามารถใน
การทํางานโดยเฉลีKยในระดับดี
- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรี ยนการสอนให้
- ปริ มาณงานบริ การวิชาการต่อ
ทํางานบริ การวิชาการแก่องค์กรภายนอก
อาจารย์ในหลักสูตร
- สนับสนุนคณาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่ วมใน - ปริ มาณงานในการพัฒนา
การพัฒนาชุมชน
หลักสูตร
- สนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษามีการศึกษาดู - รายงานการศึกษาดูงาน การเข้า
งาน การเข้าร่ วมประชุมสัมมนา ทัVงในและ
ร่ วมประชุมสัมมนา
ต่างประเทศ
- สนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่ วม - จํานวนบทความและงานวิจยั
ในการเขียนบทความและการทําวิจยั
- สนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีการศึกษาต่อ
- แผนการศึกษาต่อของคณาจารย์
- ส่งเสริ มให้คณาจารย์ได้มีโอกาสเป็ นกรรมการใน - หนังสื อเชิญเป็ นกรรมการของ
แวดวงวิชาชีพ
องค์กรต่างๆ ทัVงภาครัฐและเอกชน
- ส่งเสริ มให้คณาจารย์และนักศึกษามีโอกาสเข้าร่ วม - จํานวนกิจกรรมการแสดงในวาระ
ในกิจกรรมการแสดงต่างๆ
ต่างๆ และรายงานกิจกรรมการ
แสดงต่างๆ
- ส่งเสริ มให้คณาจารย์เขียนบทความทางวิชาการ
- จํานวนบทความ เอกสาร
และมีตาํ แหน่งทางวิชาการ
ประกอบการสอนต่างๆ
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หมวดที 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาคข้อกําหนดต่างๆ ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อนขึVนอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสู ตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน
ระยะเวลาการศึกษาให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 ต้องสําเร็ จการศึกษาไม่ตKาํ กว่าระดับชัVนมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
2.3.1 ลักษณะเฉพาะของนักศึกษาทีKจะสมัครเข้าเรี ยนในหลักสู ตรยังขาดพืVนฐานทักษะและความรู ้ ทวKั ไป
การคิดวิเคราะห์และการสร้างสรรค์
2.3.2 นักศึกษาควรมีผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ดีเนืKองจากทักษะพืVนฐานในระดับชัVนมัธยมปลายหรื อเทียบเท่า
จะมีความจําเป็ นต่อการศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาการโฆษณาและธุ รกิจบันเทิง นอกจากนีVควรมีผลการ
เรี ยนในกลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี เนืK องจากตําราเอกสารและวิชาความรู ้ทีKกา้ วหน้าในแวดวงโฆษณาและ
ธุ รกิจบันเทิงเป็ นภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือแก้ ไขปัญหา / ข้ อจํากัดของนักศึกษา
เพืKอแก้ไขปั ญหานักศึ กษาทีK ขาดความรู ้ และทักษะทีK จาํ เป็ นอย่างแท้จริ งในการทํา งานของสาขาวิชาการ
โฆษณาและธุ รกิ จบันเทิง จึงมีการวางกลยุทธ์ในการดําเนิ นการทีKจะมีการจัดวิชาเรี ยนทีKเน้นให้มีความรู ้และทักษะ
โดยมีการสอนทัVงในและนอกห้องเรี ยน มีการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรอย่างต่อเนืK องเพืKอให้ผเู ้ รี ยนมีการเพิKมความรู ้
ทัวK ไปทีKกว้างขวางและหลากหลาย สามารถคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ มีความรู ้ความสามารถเฉพาะทีKเป็ นความ
ถนัดเฉพาะบุคคลในด้านการโฆษณาและการสืK อสารการตลาด ด้านศิลปะการแสดงและธุ รกิจบันเทิง ด้านความรู ้
และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะพืVนฐานและภาษาอังกฤษ ทางสาขาวิชาจะจัดให้มีการอบรมเพิKมเติม
ให้แก่นกั ศึกษา
8

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปี การศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559

ปี ทีK 1 ปี ทีK 2 ปี ทีK 3 ปี ทีK 4
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

รวม
จํานวนบัณฑิตทีKคาดว่าจะจบการศึกษา
60 คาดว่าจะมีผูจ้ บการศึกษาตลอดหลักสู ตร ปี ละ
120 60 คน เริK มจบการศึกษาปี 2558
180
240
240

หมายเหตุ การเปลีKยนแปลงจํานวนนิสิตทีKรับเข้าขึVนอยูก่ บั ศักยภาพของคณาจารย์ในสาขาวิชาและความต้องการของ
ผูเ้ รี ยน สังคมและตลาดแรงงาน
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบํารุ งการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2555
2556
1,526,000.00 1,869,000.00
144,000.00 288,000.00
130,000.00 143,000.00
1,800,000.00 2,300,000.00
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ปี งบประมาณ
2557
2558
2559
2,212,000.00 2,279,000.00 2,262,100.00
432,000.00 1,152,000.00 1,152,000.00
156,000.00
169,000.00 185,900.00
2,800,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท)
หมวดเงิน
1. งบดําเนินการ
1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
1.2 ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
1.3 ทุนการศึกษา
1.4รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (1)
2. งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์
รวม (2)
รวม (1) + (2)
จํานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2555

2556

ปี งบประมาณ
2557

300,000.00
500,000.00
50,000.00
25,000.00

350,000.00
600,000.00
75,000.00
50,000.00

400,000.00
700,000.00
90,000.00
75,000.00

450,000.00
900,000.00
140,000.00
115,000.00

450,000.00
900,000.00
140,000.00
115,000.00

875,000.00

1,075,000.00

1,265,000.00

1,605,000.00

1,605,000.00

925,000.00 1,225,000.00
925,000.00 1,225,000.00
1,800,000.00 2,300,000.00
60
120
30,000.00
19,166.67

1,535,000.00
1,535,000.00
2,800,000.00
180
15,555.56

1,995,000.00
1,995,000.00
3,600,000.00
240
15,000.00

1,995,000.00
1,995,000.00
3,600,000.00
240
15,000.00

2558

2559

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบเข้าชัVนเรี ยน และเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่า
ด้วยการศึกษาขัVนปริ ญญาบัณฑิต พ.ศ. 2550
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาการลงทะเบียนเข้ าเรียนมหาวิทยาลัย
นักศึกษาทีKเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอืKนมาก่อนและประสงค์ทีKจะเข้าศึกษาหลักสู ตรนีV ก็สามารถทีKจะ
เทียบโอนหน่วยกิตได้ ทัVงนีVเป็ นไปตามข้อบังคับทีKมหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีรูปแบบการเทียบโอน 2 รู ปแบบคือ
2.8.1 การเทียบโอนผลการเรี ยน หมายความว่า การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกัน ได้
เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอืKน ทีKมหาวิทยาลัยรับรองเพืKอใช้นบั เป็ นส่ วนหนึKงของการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.8.2 การเทียบโอนความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ หมายความว่า การขอเทียบโอนความรู ้ ทักษะและ
ประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบ และ / หรื อการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา เพืKอนับเป็ นหน่วยกิต
เทียบเท่ารายวิชาตามหลักสู ตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้
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เป็ นไปตามประกาศกระทรวงการศึกษาธิ การ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
การศึกษาขัVนปริ ญญาบัณฑิต พ.ศ. 2550
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า 132 หน่ วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้างหลักสู ตรแบ่งเป็ นหมวดวิชาทีKสอดคล้องกับทีKกาํ หนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรของ
กระทรวงศึกษาธิ การ ดังนีV
1) หมวดวิชาศึกษาทัวไป ไม่นอ้ ยกว่า
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสืK อสาร
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.4) กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30
9
6
6
9

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่นอ้ ยกว่า
2.1) กลุ่มวิชาแกนนิเทศศาสตร์
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.2.1) วิชาบังคับ(เอก)
2.2.2) วิชาเลือก
2.2.2.1) กลุ่มวิชาการโฆษณาและการสืK อสารการตลาด
2.2.2.2) กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงและธุรกิจบันเทิง
2.3) กลุ่มวิชาการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

96
21

หน่ วยกิต
หน่วยกิต

18
54

หน่วยกิต
หน่วยกิต

3

หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า

6

หน่ วยกิต

30

หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทัวไป ไม่นอ้ ยกว่า
1.1) กลุ่มวิชา ภาษาและการสือสาร
2001101 ภาษาไทยเพืKอการสืK อสารและการสื บค้นสารสนเทศ
Thai for Communication and Information Retrieval
2001102 ภาษาอังกฤษเพืKอการสืK อสาร
English for Communication
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9
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2001103

ภาษาและวัฒนธรรมเพืKอนบ้าน
Neighboring Language and Culture

1.2) กลุ่มวิชา มนุษยศาสตร์
1002101 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior Development
2002102 สุนทรี ยนิยม
Aesthetic Appreciation

3(3-0-6)

6
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.3) กลุ่มวิชา สังคมศาสตร์
2003101 สังคมไทยและสังคมโลก
Thai and Global Society
2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิK งแวดล้อม
Natural Resources and Environments

6
หน่วยกิต
3(3-0-6)

1.4) กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
4004101 วิทยาศาสตร์เพืKอคุณภาพชีวติ
Science for Quality of Life
4004102 การคิดและการตัดสิ นใจ
Thinking and Decision Making
4004103 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
Integrated Information Technology

9
หน่วยกิต
3(2-2-5)

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่นอ้ ยกว่า
2.1) กลุ่มวิชาแกนนิเทศศาสตร์
3050101 หลักนิเทศศาสตร์
Principles of Communication Arts
3050102 ภาษาไทยเพืKองานนิเทศศาสตร์
Thai for Communication Arts
3050103 กฎหมายและจริ ยธรรมสําหรับงานนิเทศศาสตร์
Laws and Ethics for Communication Arts
3050104 การวิจยั นิเทศศาสตร์
Research for Communication Arts
3050105 ศิลปะและงานกราฟิ กสําหรับงานนิเทศศาสตร์
Arts and Graphic Design for Communication Arts
3050106 หลักการถ่ายภาพ
Principles of Photography
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3(3-0-6)

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

96
หน่วยกิต
21
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3050107

ภาษาอังกฤษเพืKองานนิเทศศาสตร์ 1
English for Communication Arts 1

2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน
2.2.1) วิชาเอกบังคับ
3051201 หลักการโฆษณา
Principles of Advertising
3051202 ความรู ้เบืVองต้นในการประกอบธุรกิจบันเทิง
Introduction to Entertainment Business
3051203 ภาษาอังกฤษเพืKองานโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
English for Advertising and Entertainment Business
3051204 บูรณาการภูมิปัญญาเพืKองานนิเทศศาสตร์
Integrated Wisdom for Communication Arts
3051301 การสืK อสารระหว่างวัฒนธรรม
Intercultural Communication
3051302 การจัดกิจกรรมพิเศษ
Special Events

3(2-2-5)

18
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

2.2.2) วิชาเอกเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
54
หน่วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มวิชาการโฆษณาและการสืK อสารการตลาด ร่ วมกับกลุ่ม
วิชาศิลปะการแสดงและธุรกิจบันเทิงรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 54 หน่วยกิต

3051101
3051205
3051206
3051207
3051303
3051304
3051305

2.2.2.1) กลุ่มวิชาการโฆษณาและการสือสารการตลาด
หลักการสืK อสารการตลาด
Principles of Marketing Communication
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
Consumer Behavior Analysis
การเขียนบทโฆษณา
Creative Copy Writing
การบริ หารงานลูกค้า
Client Service Management
การสร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณา
Advertising Creativity and Production
การวางแผนสืK อโฆษณา
Advertising Media Planning
การถ่ายภาพโฆษณา
Advertising Photography
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3051306
3051307
3051308
3051401
3051402
3051403
3051404

3051208
3051209
3051210
3051211
3051309
3051310
3051311
3051312
3051313
3051314
3050108

คอมพิวเตอร์กราฟฟิ ก
Computer Graphic
การออกแบบโฆษณาด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Design for Advertising
การออกแบบเสี ยงและดนตรี เพืKองานโฆษณา
Sound and Music Design for Advertising
กลยุทธ์การสร้างตราสิ นค้า
Branding Strategy
สืK อสมัยใหม่และเครื อข่ายทางสังคม
New Media and Social Network
การวางแผนรณรงค์โฆษณา
Advertising Campaign Planning
สัมมนาการโฆษณาเพืKอธุรกิจบันเทิง
Seminar in Advertising for Entertainment Business
2.2.2.2) กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงและธุรกิจบันเทิง
ทฤษฎีการละคร
Theory of Drama
นาฏยลีลา
Dancing
ภาพยนตร์และวิดีโอเบืVองต้น
Introduction to Film and Video
ทักษะการขับร้อง
Singing Skills
การแสดงเพืKอธุรกิจบันเทิง
Acting for Entertainment Business
การกํากับการแสดงเพืKอธุรกิจบันเทิง
Directing for Entertainment Business
เทคนิคการแต่งหน้าและการแต่งกาย
Make – up and Costumes Techniques
การออกแบบฉากและการจัดไฟ
Scenery and Lighting Design
แอนิเมชันK
Animation
การตลาดธุรกิจบันเทิง
Entertainment Business Marketing
ภาษาอังกฤษเพืKองานนิเทศศาสตร์ 2
English for Communication Arts 2
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

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

3051315
3051405
3051406

ดนตรี ปฏิบตั ิ
Practicum in Music
การใช้เสี ยงและการตีความ
Sound and Interpretation
การเขียนบทเพืKอธุรกิจบันเทิง
Script Writing for Entertainment Business

2.3) วิชาการฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพนิเทศศาสตร์
3050401 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์
Professional Internship for Communication Arts

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

3
หน่ วยกิต
3 (0-300-0)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า
6
หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซV าํ กับรายวิชาทีKเคยเรี ยน
มาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาทีKกาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็ จหลักสูตรของสาขาวิชานีV

หมวดวิชาโท ไม่นอ้ ยกว่า
18
หน่ วยกิต
นักศึกษาสาขาวิชาอืKนๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทีKประสงค์จะเลือกเรี ยนวิชาโทในสาขาวิชา
การโฆษณาและธุรกิจบันเทิงให้เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนีV จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต

3051201
3051202

วิชาบังคับ
หลักการโฆษณา
Principles of Advertising
ความรู ้เบืVองต้นในการประกอบธุรกิจบันเทิง
Introduction to Entertainment Business

6
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
12
หน่วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มวิชาการโฆษณาและการสืK อสารการตลาด ร่ วมกับกลุ่มวิชา
ศิลปะการแสดงและธุรกิจบันเทิงรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต

3051101
3051206
3051303

1) กลุ่มวิชาการโฆษณาและการสือสารการตลาด
หลักการสืK อสารการตลาด
Principles of Marketing Communication
การบริ หารงานลูกค้า
Client Service Management
การสร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณา
Advertising Creativity and Production
15

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

3051304
3051403

3051209
3051309
3051211
3051315
3051406

การวางแผนสืK อโฆษณา
Advertising Media Planning
การวางแผนรณรงค์โฆษณา
Advertising Campaign Planning
2) กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงและธุรกิจบันเทิง
นาฏยลีลา
Dancing
การแสดงเพืKอธุรกิจบันเทิง
Acting for Entertainment Business
ทักษะการขับร้อง
Singing Skills
ดนตรี ปฏิบตั ิ
Practicum in Music
การเขียนบทเพืKอธุรกิจบันเทิง
Script Writing for Entertainment Business

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

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

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
สาขาวิชาการโฆษณาและธุ รกิจบันเทิงจัดแผนการเรี ยนรายภาคในระบบทวิภาค ดังนีV
แผนการเรี ยนหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชาการโฆษณาและธุ รกิจบันเทิง
ปี ที 1 ภาคการศึกษาที 1
รหัสวิชา
ชือวิชา
วิชาศึกษาทัวไป 5 วิชา
3050101 หลักนิเทศศาสตร์
3050102 ภาษาไทยเพืKองานนิเทศศาสตร์

รวม
ปี ที 2 ภาคการศึกษาที 1
รหัสวิชา
ชือวิชา
3050105 ศิลปะและงานกราฟิ กสําหรับงาน
นิเทศศาสตร์
3050107 ภาษาอังกฤษเพืKองานนิเทศศาสตร์ 1
3051201 หลักการโฆษณา

นก.
15
3
3

21

นก.
3
3
3

ปี ที 1 ภาคการศึกษาที 2
รหัสวิชา
ชือวิชา
วิชาศึกษาทัวไป 5 วิชา
3050106 หลักการถ่ายภาพ
รายวิชาเอกเลือกกลุ่มวิชาการ
โฆษณาและการสืK อสารการตลาด
1 วิชา
รวม
ปี ที 2 ภาคการศึกษาที 2
รหัสวิชา
ชือวิชา
3051203 ภาษาอังกฤษเพืKองานโฆษณาและ
ธุรกิจบันเทิง
3051204 บูรณาการภูมิปัญญาเพืKองานนิเทศ
ศาสตร์
รายวิชาเอกเลือกกลุ่มวิชาการ
โฆษณาและการสืK อสารการตลาด
16

นก.
15
3
3

21

นก.
3
3
6

3051202 ความรู ้เบืVองต้นในการประกอบ
ธุรกิจบันเทิง

3

รายวิชาเอกเลือกกลุ่มวิชาการ
โฆษณาและการสืK อสารการตลาด
1 วิชา

3

รายวิชาเอกเลือกกลุ่มวิชา
ศิลปะการแสดงและธุรกิจบันเทิง
1 วิชา
รวม

3

ปี ที 3 ภาคการศึกษาที 1
รหัสวิชา
ชือวิชา
3050103 กฎหมายและจริ ยธรรมสําหรับงาน
นิเทศศาสตร์
รายวิชาเอกเลือกกลุ่มวิชาการ
โฆษณาและการสืK อสารการตลาด
2 วิชา
รายวิชาเอกเลือกกลุ่มวิชา
ศิลปะการแสดงและธุรกิจบันเทิง 3
วิชา
รวม
ปี ที 4 ภาคการศึกษาที 1
รหัสวิชา
ชือวิชา
3050104 การวิจยั นิเทศศาสตร์
รายวิชาเอกเลือก 3 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

2 วิชา
รายวิชาเอกเลือกกลุ่มวิชา
ศิลปะการแสดงและธุรกิจบันเทิง
2 วิชา

18

นก.
3

รวม

ปี ที 3 ภาคการศึกษาที 2
รหัสวิชา
ชือวิชา
3051301 การสืK อสารระหว่างวัฒนธรรม

6

18

นก.
3

6

3051302 การจัดกิจกรรมพิเศษ

3

9

รายวิชาเอกเลือก2วิชา

6

18

วิชาเลือกเสรี 2 วิชา
รวม

6
18

นก.
3

ปี ที 4 ภาคการศึกษาที 2
รหัสวิชา
ชือวิชา
3050401 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศ
ศาสตร์

9
3
15

รวม

17

นก.
3

3

3.1.5

คําอธิบายรายวิชา

2001101

ภาษาไทยเพือการสือสารและการสืบค้ นสารสนเทศ
3(3-0-6)
Thai for Communication and Information Retrieval
การใช้ภาษาไทยเพืKอการสืK อสารอย่างสร้างสรรค์ การอ่านและการฟังเพืKอจับใจความ สรุ ปความ วิเคราะห์ ตีความ
การพูดและการเขียนในรู ปแบบต่างๆเพืKอการส่ งสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การค้นคว้าหาความรู ้จากแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพืKอ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
2001102

ภาษาอังกฤษเพือการสือสาร
3(3-0-6)
English for Communication
เข้าใจ ตีความ บทฟังและบทอ่านทีKพบเห็นในชีวิตประจําวัน แลกเปลีKยนข้อมูล ข่าวสาร ภาษาพูดและภาษาเขียน
ได้เหมาะสมกับ บริ บ ทและวัฒ นธรรม นํา เสนอข้อ มูล เป็ นภาษาอัง กฤษทัVงทีK เ ป็ นทางการและไม่ เ ป็ นทางการ ฝึ กกลยุท ธ์ด้า น
กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพืKอเสริ มสร้างศักยภาพในการสืK อสารและการแสวงหาข้อมูล มีเจตคติทีKดีต่อการเรี ยนภาษาและ
ใช้ภาษาเพืKอการอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
2001103

ภาษาและวัฒนธรรมเพือนบ้ าน
3(3-0-6)
Neighboring Language and Culture
ลักษณะและความเป็ นมาของภาษาเพืKอนบ้าน วัฒนธรรมและประเพณี ของแต่ละภาษา การออกเสี ยง / การเขียน
พยัญชนะและสระ พัฒนาทักษะทัVง 4 ด้าน คือการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นทีK ทกั ษะการฟัง พูด และอ่าน เพืKอการสืK อสารใน
ชีวติ ประจําวัน
1002101

การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior Development
หลักความเข้าใจชี วิต การเข้าใจตนเองและผูอ้ ืK น การพัฒนาตนเองให้เป็ นผูม้ ี สุขภาพกายและสุ ขภาพจิ ตทีK
สมบูรณ์ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาจิตตปั ญญาศึกษา การบริ หารจัดการตนเอง การทํางานร่ วมกับผูอ้ ืKน การ
พัฒนาภาวะผูน้ าํ การพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม และการประยุกต์ใช้หลักธรรมในการดําเนินชีวติ
2002102

สุ นทรียนิยม
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ศาสตร์ ความงามของศิ ลปะ 3 สาขา คือ ดนตรี ทัศนศิลป์ และศิ ลปะการแสดง ในแง่ของต้นกําเนิ ด พัฒนาการ
วิธีการรับรู ้และประสบการณ์ทางสุนทรี ยภาพ ในระดับรําลึก ระดับความคุน้ เคยและระดับความซาบซึVง

2003101

สังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
Thai and Global Society
พลวัตสังคมในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองยุคโลกาภิวตั น์ โดยศึกษาในด้านสาเหตุสถานการณ์ และ
ผลกระทบต่อสังคมไทยและสังคมโลก การจัดการสังคมโดยดําเนินชีวติ ยึดหลักความพอเพียง เพืKอให้เกิดการปรับตัวอย่างรู ้เท่าทัน
โลก

18

2003102

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
3(3-0-6)
Natural Resources and Environments
ความหมาย ความสํา คัญ ของทรั พ ยากรธรรมชาติ สิK ง แวดล้อ ม ความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง ระบบระหว่า งมนุ ษ ย์กับ
สิK งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการและกิจกรรมทีKใช้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทีKส่งผลกระทบต่อสิK งแวดล้อม นวัตกรรมเทคโนโลยี มาตรการต่าง ๆ ปั ญหาและสถานการณ์ดา้ น
สิK งแวดล้อมในปั จจุบนั การมีส่วนร่ วมและวิถีชีวติ ภายใต้สภาวะการเปลีKยนแปลงของสิK งแวดล้อม
4004101

วิทยาศาสตร์ เพือคุณภาพชีวติ
3(2-2-5)
Science for Quality of Life
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์ในการสืK อสารและการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืKน การดูแลรักษา
สุ ข ภาพ กิ จ กรรมทัก ษะการเสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางกาย การใช้เ ทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมในการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต
ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
4004102

การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลและข่าวสาร ตรรกศาสตร์ และ
การให้เหตุผล กระบวนการตัดสิ นใจ กําหนดการเชิงเส้น และคณิ ตศาสตร์พVนื ฐานสําหรับชีวติ ประจําวัน
4004103

เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Information Technology
บทบาทความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย การเรี ยนรู ้ และใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ต จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3050101

หลักนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Communication Arts
ความรู ้ ทวKั ไปเกีK ยวกับการสืK อสาร ความหมาย องค์ประกอบ กระบวนการสืK อสาร บทบาทและหน้าทีK ของการ
สืK อสาร ประวัติและวัฒนาการของการสืK อสาร โครงสร้างและระบบการสืK อสาร ทฤษฎี การสืK อสารทีK ควรรู ้ และการนําพลวัตของ
ทฤษฎีมาใช้ในการอธิ บายผลสะท้อนจากสืK อมวลชนทีKมีต่อบุคคลและสังคมบนพืVนฐานของจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
นิเทศศาสตร์
3050102

ภาษาไทยเพืองานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Thai for Communication Arts
ศิลปะการใช้ภาษาในการสืK อความหมายทัVงวัจนภาษาและอวัจนภาษา ฝึ กทักษะการใช้ภาษาทัVงการฟั ง การพูด
การอ่าน และการเขียน เพืKอประยุกต์ใช้ในการสืK อสารทุกรู ปแบบในงานนิเทศศาสตร์อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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3050103

กฎหมายและจริยธรรมสําหรับงานนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Laws and Ethics for Communication Arts
ปรัชญาทีKเกีKยวข้องกับกฎหมาย สิ ทธิและเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกของมนุษย์ ความสําคัญ
ของกฎหมายทีKเกีKยวข้องกับงานนิเทศศาสตร์ จริ ยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม สําหรับงานนิเทศศาสตร์
3050104

การวิจยั นิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Research for Communication Arts
กระบวนการแสวงหาความรู ้ หลักการวิจยั ความสําคัญของงานวิจยั ทางนิเทศศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจยั ประเภทของ
การวิจยั การกําหนดปั ญหาในการวิจยั การสํารวจวรรณกรรมข้อมูล การใช้สถิติเบืVองต้น การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การนําเสนอผลการวิจยั การฝึ กปฏิบตั ิเขียนโครงการวิจยั เบืVองต้นทางนิเทศศาสตร์
3050105

ศิลปะและงานกราฟฟิ กสําหรับงานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Arts and Graphic Design for Communication Arts
ความหมาย ความสําคัญของศิ ลปะและงานกราฟฟิ กในงานนิ เทศศาสตร์ องค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบ
ทฤษฎีสี ความคิดสร้างสรรค์ในการสืK อสารด้วยกราฟิ กอย่างมีจริ ยธรรม ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบกราฟิ ก ประยุกต์งานกราฟิ กเพืKอการ
สืK อสารและใช้ร่วมกับสืK อประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม
3050106

หลักการถ่ ายภาพ
3(2-2-5)
Principles of Photography
ความหมายและบทบาทของการถ่ายภาพในงานนิ เทศศาสตร์ การสืK อสารด้วยภาพถ่าย กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทลั
ประเภทต่างๆ กลไกในการทํางานของกล้องดิจิทลั ประเภทภาพสะท้อนเลนส์เดีKยว และอุปกรณ์เสริ มทีKจาํ เป็ น องค์ประกอบภาพและ
หลักการจัดภาพถ่ายตามวัตถุประสงค์เฉพาะงาน ฝึ กปฏิ บตั ิและเตรี ยมความพร้อมถ่ายภาพทัVงในและนอกสถานทีK จริ ยธรรมของ
ช่างภาพ การวิเคราะห์และวิจารณ์ภาพ

3050107

ภาษาอังกฤษเพืองานนิเทศศาสตร์ 1
3(2-2-5)
English for Communication Arts 1
ทักษะการฟัง การพูด การอ่านการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับนักนิเทศศาสตร์ การแสดงความคิดเห็น การสรุ ป การ
เขียนรายงาน การพัฒนาเทคนิคการนําเสนองาน ศึกษาศัพท์และสํานวนเฉพาะทางนิเทศศาสตร์ในสาขาต่างๆ เช่น วารสารศาสตร์
การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3050108

ภาษาอังกฤษเพืองานนิเทศศาสตร์ 2
3(2-2-5)
English for Communication Arts 2
ฝึ กทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ เพืKอใช้ในการประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตร์ เช่น การสัมภาษณ์ การเป็ นผู ้
ประกาศ การเป็ นพิธีกร การนําเสนอผลงาน การเขียนข่าว การรายงานข่าว การแปลข่าว การโน้มน้าวใจผูร้ ับสารและการใช้สาํ นวน
ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ

20

3050409

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพนิเทศศาสตร์
3(0--300-0)
Professional Internship for Communication Arts
ฝึ กปฎิบตั ิงานในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรื อ ธุรกิจเอกชน โดยนําความรู ้ทV งั ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบตั ิ
ทีK ได้จากการศึ กษาไปใช้ในสถานการณ์ จริ ง จัดให้มีการปฐมนิ เทศรายละเอี ยดการฝึ กงานและจัดปั จฉิ มนิ เทศเพืKออภิปรายและ
สรุ ปผลปั ญหางานด้านนิเทศศาสตร์ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาทีKเกิดขึVน การเขียนบัณฑิตนิพนธ์จากการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
3051101

หลักการสือสารการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing Communication
แนวคิด ปรัชญา ความหมาย ความสําคัญ บทบาทหน้าทีK ของการตลาดและการสืK อสารการตลาด บทบาทส่ วน
ประสมทางการตลาดในการสืK อสารกับผูบ้ ริ โภค พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค แนวทางในการวางแผน กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดเพืKอสืK อสาร
กับผูบ้ ริ โภคหลากหลายรู ปแบบผ่านทางเครืK องมือการสืK อสารการตลาดรู ปแบบต่างๆ
3051201

หลักการโฆษณา
3(3-0-6)
Principles of Advertising
ความหมายความสําคัญและแนวคิดในการโฆษณา บทบาทและอิทธิพลของการโฆษณาทีKมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ
สังคม ลักษณะสําคัญของการโฆษณา การวางแผนงานโฆษณาอันประกอบด้วยการเตรี ยมข้อมูล การวิจยั การสร้างสรรค์งานโฆษณา
การวางแผนสืK อ การกําหนดงบประมาณและการประเมินผลงานโฆษณา

3051202

ความรู้ เบือD งต้ นในการประกอบธุรกิจบันเทิง
3(3-0-6)
Introduction to Entertainment Business
การบูรณาการองค์ความรู ้ดา้ นการจัดการ ศึกษาการบริ หารจัดการ การผลิต การบริ การ การออกแบบ การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ในธุรกรรมการบันเทิงทุกประเภท เช่น ละครเวที การแสดง ภาพยนตร์ ดนตรี นาฏกรรม กรณี ศึกษาของหน่วยงาน
องค์การต่างๆในการประกอบธุรกิจบันเทิง

3051203

ภาษาอังกฤษเพืองานโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
3(2-2-5)
English for Advertising and Entertainment Business
ฝึ กทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนในภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นภาษาสํานวนเฉพาะทีK ใช้ในงานโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การสืK อสารการตลาด ศิลปะการแสดงและธุรกิจบันเทิงการฝึ กปฏิบตั ิเพืKอให้สามารถทํางานในวิชาชีพได้

3051204

บูรณาการภูมปิ ัญญาเพืองานนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Integrated Wisdom for Communication Arts
สร้างเสริ มทุนปั ญญาและประสบการณ์ในมิติต่างๆ จาก พัฒนาการด้านภูมิปัญญา วัฒนธรรม ทัศนคติ ความเชืKอ
ค่านิ ยม ปทัสถาน สภาพสังคม สิK งแวดล้อม บุคลิกภาพ มนุ ษยสัมพันธ์ ฯลฯ ทัVงในประเทศและข้ามพรมแดนการเลือกคัดกรอง
มุมมองจากทุนปั ญญาและประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในวาระต่างๆกลวิธีในการนําทุนปั ญญามาใช้ในการสืK อสารเพืKองานนิ เทศ
ศาสตร์อย่างสร้างสรรค์
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3051205

การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
Consumer Behavior Analysis
ความสําคัญของผูบ้ ริ โภคต่อการวางแผนด้านการสืK อสารและการสร้างสารโฆษณา วิเคราะห์จิตวิทยาผูบ้ ริ โภคใน
สถานการณ์ทางการตลาด พืVนฐานทางจิตวิทยาสังคม ลักษณะของพฤติกรรมและกระบวนการตัดสิ นใจในการเลือกซืV อสิ นค้าและ
แนวทางในการเปลีKยนแปลงพฤติกรรม ปั จจัยทีKมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ แรงจูงใจ การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ การสร้างทัศนคติ ความเชืKอ
การมองตนเอง อิ ทธิ พลของสังคมและวัฒนธรรม กลุ่มอ้างอิ ง อิ ทธิ พลครอบครั ว การแสวงหาและการประเมิ นทางเลื อก การ
ตัดสิ นใจรวมทัVงพฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจ
3051206

การเขียนบทโฆษณา
3(2-2-5)
Creative Copy Writing
ความหมาย ความสําคัญและกระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ กลยุทธ์การสร้างสารโฆษณา องค์ประกอบและ
ประเภทของบทโฆษณา ภาษาการโฆษณา หลักการเขียนบทโฆษณาสําหรับสืK อประเภทต่างๆปฏิบตั ิการเขียนบทโฆษณา
3051207

การบริหารงานลูกค้ า
3(3-0-6)
Client Service Management
ความรู ้ พVื น ฐานเกีK ย วกับ การบริ หารงานลู ก ค้า แนวคิ ด หลัก การ รู ป แบบการดํา เนิ น กิ จ กรรมเพืK อ สร้ า ง
ความสัมพันธ์และประสบการณ์ทีKยงKั ยืนกับลูกค้า การสร้าง การรักษาและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า กระบวนการจัดการงาน
ลูกค้า การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า การสร้ างความพึงพอใจให้ลูกค้า การกําหนดกลยุทธ์สําหรับแผนงานลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการ
เครืK องมือการสืK อสารการตลาดเพืKอสร้างความสัมพันธ์ทีKดีกบั ลูกค้า การประเมินผลการดําเนิ นงานลูกค้าสัมพันธ์ทV งั ในงานโฆษณา
และธุรกิจบันเทิง
3051208

ทฤษฎีการละคร
3(3-0-6)
Theory of Drama
ประวัติของการละคร ความสําคัญ และบทบาทของการละครต่อสังคม วิวฒั นาการของทฤษฎีการละครตะวันตก
และการละครในแง่ปรัชญา ความคิด จุดมุ่งหมาย การนําเสนอเรืK องราวทีKเป็ นสากล ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ วิจารณ์งานละครเวทีและการ
แสดงต่างๆในธุรกิจบันเทิง
3051209

นาฏยลีลา
3(2-2-5)
Dancing
ประวัติ ความหมาย องค์ป ระกอบ เกีK ย วกับ ลี ล าท่ า ทางในการเต้น รํ า และศิ ล ปะในการเต้น ประเภทต่ า งๆ
ปฏิบตั ิการในนาฏยกรรมทัVงไทยและสากล
3051210

ภาพยนตร์ และวีดโิ อเบือD งต้น
3(2-2-5)
Introduction to Film and Video
วิวฒั นาการประเภทต่างๆ ของภาพยนตร์ และวีดิโอ จิ ตวิทยาและภาษาของภาพยนตร์ ทฤษฎี ต่างๆทางด้าน
สืK อสารมวลชนทีKใช้อธิบายผลกระทบของสืK อภาพยนตร์ และวีดิโอทีKมีต่อสังคมจริ ยธรรมในภาพยนตร์ กฎหมายทีKเกีKยวข้องกับผูส้ ร้าง
และผูช้ มภาพยนตร์ปฏิบตั ิการในกระบวนการของการสร้างงานภาพยนตร์และวีดิโอ
22

3051211

ทักษะการขับร้ อง
3(2-2-5)
Singing Skills
พืVนฐานทฤษฏีดนตรี ประเภทของเพลงขับร้องต่างๆ ฝึ กทักษะในการอ่านโน้ต การนับจังหวะ การทรงตัว การ
หายใจ การเปล่งเสี ยง การควบคุมสมาธิ เทคนิคการขับร้อง ความคิดสร้างสรรค์ในการนําการขับร้องไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
แสดงเพืKองานธุรกิจบันเทิง ฝึ กปฏิบตั ิในการขับร้องเพลงประเภทต่างๆ
3051301

การสือสารระหว่ างวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Intercultural Communication
การสืK อสารของกลุ่มประชากรจากวัฒนธรรมต่างๆ ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมทีK มี
ผลกระทบต่อการสืK อสาร เศรษฐกิ จและสังคมทัVงทีK เป็ นวัจนภาษาและอวัจนภาษา ศึ กษาหลักแนวคิ ดและทฤษฎี ในการสืK อสาร
ระหว่างวัฒนธรรม เพืKอให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางด้านกลยุทธ์ในการสืK อสาร ตลอดจนวิเคราะห์วิธีการและกระบวนการสืK อสาร
ระหว่างวัฒนธรรมทีKประสบผลสําเร็ จในยุคโลกาภิวฒั น์
3051302

การจัดกิจกรรมพิเศษ
3(2-2-5)
Special Events
ทฤษฎี เทคนิ ค วิธีการ ขัVนตอนต่างๆในการวางแผนและดําเนิ นการจัดกิ จกรรมพิเศษในรู ปแบบต่างๆ กลยุทธ์
กลวิธีในการทําให้กลุ่มเป้ าหมายมีส่วนร่ วมในกิจกรรม การจัดการกับปั ญหาอุปสรรคและข้อจํากัด ฝึ กปฏิบตั ิการในการจัดกิจกรรม
พิเศษการประเมินผล
3051303

การสร้ างสรรค์ และการผลิตงานโฆษณา
3(2-2-5)
Advertising Creativity and Production
การกําหนดกลยุทธ์การสร้ างสรรค์ และการถ่ายทอดสู่ ชิVนงานโฆษณา กระบวนการสร้ างสรรค์งานโฆษณา
เพืKอให้ได้ภาพ และ / หรื อข้อความการสืK อสารการตลาดสําหรับสืK อประเภทต่างๆ เช่นสืK อสิK งพิมพ์ สืK อวิทยุกระจายเสี ยง สืK อวิทยุ
โทรทัศน์ และภาพยนตร์ ปฏิบตั ิการสร้างสรรค์ผลิตชิVนงานโฆษณาประเภทต่างๆ

3051304

การวางแผนสือโฆษณา
3(2-2-5)
Advertising Media Planning
ความหมาย ความสําคัญ และวัตถุประสงค์การวางแผนสืK อโฆษณา แนวคิด และหลักเกณฑ์ในการตัดสิ นใจเลือก
สืK อเพืKอการโฆษณาและการสืK อสารการตลาด ตลอดจนองค์ประกอบและกระบวนการในการวางแผนสืK อโดยคํานึ งถึงวัตถุประสงค์
ทางการตลาด การโฆษณา งบประมาณ เวลา และการซืV อสืK อเพืKอการโฆษณาและการสืK อสารการตลาด ปฏิบตั ิการวางแผนและการ
สร้างตารางกําหนดสืK อโฆษณา
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3051305

การถ่ ายภาพโฆษณา
3(2-2-5)
Advertising Photography
บทบาทของการถ่ายภาพต่อการโฆษณา การวางแผน ออกแบบ เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์และเทคนิคการใช้เครืK องมือใน
การถ่ายภาพโฆษณา ปฏิ บตั ิการถ่ายภาพโฆษณาประเภทต่างๆ โดยเน้นวัตถุประสงค์เพืKอรณรงค์โน้มน้าวกลุ่มเป้ าหมายและการ
นําเสนอผลงาน
3051306

คอมพิวเตอร์ กราฟฟิ ก
3(2-2-5)
Computer Graphic
การออกแบบและฝึ กปฏิ บตั ิการจัดทําชิVนงานการโฆษณาด้วยคอมพิวเตอร์ ในสืK อประเภทต่าง ๆ เช่น สืK อสิK งพิมพ์
สืK อวิทยุกระจายเสี ยง สืK อวิทยุโทรทัศน์ และสืK อประสม (Multimedia) กระบวนการและขัVนตอนการออกแบบและนําเสนองานด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3051307

การออกแบบโฆษณาด้ วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Design for Advertising
หลักการออกแบบเบืVองต้น กระบวนการ และขัVนตอนการออกแบบงานโฆษณาด้วยคอมพิวเตอร์ เพืKอนําเสนอทาง
สืK อต่างๆ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะในการออกแบบ และสามารถผลิตงานโฆษณาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานประเภทนัVนๆ

3051308

การออกแบบเสียงและดนตรีเพืองานโฆษณา
3(2-2-5)
Sound and Music Design for Advertising
องค์ประกอบของการผลิ ตเสี ย งและเลื อกใช้ เพืK อใช้ในการประกอบสืK อ และภาพเคลืK อ นไหวประเภทต่ างๆ
คุณสมบัติของอุปกรณ์และเครืK องมือในการบันทึกเสี ยงขัVนพืVนฐานฝึ กหัดใช้เครืK องมือประเภทต่าง ๆ เพืKอการตัดต่อเสี ยง การลําดับ
ของภาพ และเสี ยง การวิเคราะห์สังเกตรวบรวมเพืKอออกแบบเสี ยงและดนตรี ให้เหมาะสม โดยพิจารณาความสัมพันธ์กบั สืK อหรื อ
ภาพเคลืKอนไหวอย่างสร้างสรรค์
3051309

การแสดง เพือธุรกิจบันเทิง
3(2-2-5)
Acting for Entertainment Business
ประวัติความเป็ นมาของการแสดงต่างๆ บทบาทความสําคัญของการแสดงต่อสังคม ทฤษฎีและองค์ประกอบทีK
นําไปสู่การสืK อความหมายในการแสดง การสร้างสมาธิ การใช้ลมหายใจ การเปล่งเสี ยงการเคลืKอนไหว การกําหนดทิศทาง การแสดง
ท่าทาง สี หน้า แววตา การตีความจากบทประพันธ์เพืKอสืK อความหมายในการแสดงละครเวทีและการแสดงอืKนๆ ฝึ กปฏิบตั ิการแสดง
เพืKอธุรกิจบันเทิง
3051310

การกํากับการแสดงเพือธุรกิจบันเทิง
3(2-2-5)
Directing for Entertainment Business
หลักทฤษฎีและแนวคิดในการกํากับการแสดง การวิเคราะห์และการตีความบทประพันธ์เพืKอสืK อความหมายตาม
ทัศนะของผูก้ าํ กับ หลักวิธีการต่างๆในการควบคุมและกํากับการแสดง ปั จจัยองค์ประกอบในการกํากับการแสดงทีKเหมาะสมกับการ
แสดงประเภทต่างๆในธุรกิจบันเทิง ฝึ กปฏิบตั ิในการกํากับการแสดงเพืKอธุรกิจบันเทิง
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3051311

เทคนิคการแต่ งหน้ าและการแต่ งกาย
3(2-2-5)
Make - up and Costume Techniques
ความสําคัญของการแต่งหน้าแต่งกาย การสืK อความหมายในเชิ งอวัจนภาษาด้วยการแต่งหน้าแต่งกาย หลักการ
ออกแบบและเทคนิ คการแต่งหน้าแต่งกายทีKเหมาะสมกับบทบาทการแสดง เนืV อเรืK อง ยุคสมัย สถานการณ์ ตลอดจนเทคนิ คพิเศษ
ชัVนสูงในการแต่งหน้าแต่งกายทีKใช้ในงานแสดงต่างๆ ฝึ กปฏิบตั ิการแต่งหน้าแต่งกาย
3051312

การออกแบบฉากและการจัดไฟ
3(2-2-5)
Scenery and Lighting Design
งานพืVนฐานเกีK ยวกับฉากและวัสดุ ประกอบฉากทีK ใช้กับงานผลิ ตรายการวิทยุโทรทัศน์ ละครเวที หลักการ
ออกแบบ การเลือกวัสดุ ฝึ กปฏิบตั ิจดั ฉาก สร้างฉาก และการจัดหาวัสดุประกอบฉากให้เหมาะสมกับรู ปแบบการนําเสนอและ
เนืVอหาของเรืK อง

3051313

แอนิเมชัน
Animation

3(2-2-5)

ศึกษาและปฏิบตั ิการด้วยโปรแกรมการสร้างภาพ 2 มิติและ 3 มิติ แอนิเมชันK การออกแบบการ์ตูน การออกแบบ
สืK อต่างๆ เพืKอนําไปใช้ในงานโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
3051314

การตลาดธุรกิจบันเทิง

3(2-2-5)

Entertainment Business Marketing
ขัVนตอนในการบริ หารการตลาดธุรกิจบันเทิงและการทําแผนการตลาดอันประกอบด้วยการวิเคราะห์โอกาสทาง
การตลาดและสีK งแวดล้อมทีK เกีK ยวข้อง การวิจยั การวิเคราะห์ การกําหนดตลาดเป้ าหมายและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การกําหนด
วัตถุประสงค์และการวางแผนเกีK ยวกับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด การปฏิบตั ิการ และการควบคุมความพยายามทางการตลาด
โดยนักศึกษาจะต้องฝึ กการทําแผนการตลาด การวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหา การกําหนดกลยุทธ์การตลาดในแต่ละสถานการณ์
และในแต่ละกรณี ตวั อย่าง
3051315

ดนตรีปฏิบัติ
3(2-2-5)
Practicum in Music
พืVนฐานทฤษฏีดนตรี แนวเพลงบรรเลงประเภทต่างๆ ฝึ กทักษะในการบรรเลงเครืK องดนตรี ตามความถนัด
ปฏิบตั ิการบรรเลงรวมวง ความคิดสร้างสรรค์ในการรังสรรค์การแสดงทางดนตรี เพืKอธุรกิจบันเทิง ฝึ กทักษะในการบรรเลงเพลง
ประเภทต่างๆ
3051401

กลยุทธ์ การสร้ างตราสินค้ า
3(2-2-5)
Branding Strategy
ความหมาย แนวคิดเกีKยวกับตราสิ นค้า การพัฒนาตราสิ นค้า การวางตําแหน่งตราสิ นค้า การสืK อสารผ่านตราสิ นค้า
การสร้างความแตกต่างสําหรับสิ นค้าและบริ การด้วยตราสิ นค้า การสร้างความเชืKอมโยงของตราสิ นค้าและภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า
กลยุทธ์ทีKเกีKยวข้องกับ การสร้างตราสิ นค้า การสร้างความภักดีต่อตราสิ นค้า เทคนิ คในการวางแผนและกลยุทธ์การสร้างตราสิ นค้า
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เพืKอให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้ าหมายขององค์กร รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ทีKช่วยส่งเสริ มการสืK อสารตราสิ นค้าไปยังกลุ่มเป้ าหมาย
วิเคราะห์กรณี ศึกษาปั ญหาเกีKยวกับการสร้างตราสิ นค้า
3051402

สือสมัยใหม่ และเครือข่ ายทางสังคม
3(2-2-5)
New Media and Social Network
ความหมายและบทบาทความสําคัญของข้อมูลสารสนเทศ การใช้ระบบสารสนเทศ สืK อสมัยใหม่และเครื อข่าย
ทางสังคมเพืKอองค์กรธุรกิ จ การวางแผน การเลือกใช้สืKอและช่องทางการสืK อสารทีK เหมาะสม กระบวนการและการจัดการเพืKอใช้
ระบบสารสนเทศ สืK อสมัยใหม่และเครื อข่ายทางสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสืK อสาร
3051403

การวางแผนรณรงค์ การโฆษณา
3(2-2-5)
Advertising Campaign Planning
ความรู ้ทวKั ไปในการรณรงค์การโฆษณา กระบวนการวางแผนรณรงค์การโฆษณา การกําหนดวัตถุประสงค์
การตลาดและการโฆษณา การกําหนดกลยุทธ์และกลวิธีในการโฆษณา องค์ประกอบในการวางแผนรณรงค์การโฆษณา ปฏิบตั ิการ
วางแผนรณรงค์การโฆษณา
3051404

สัมมนาการโฆษณาเพือธุรกิจบันเทิง
3(2-2-5)
Seminar in Advertising for Entertainment Business
ความหมายของการสัมมนา จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบ กระบวนการ รู ปแบบและเทคนิ คการจัดสัมมนา ฝึ ก
ปฏิบตั ิการจัดสัมมนาทีKมีขอบข่ายเกีKยวกับเกีKยวกับการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
3051405

การใช้ เสียงและการตีความ
3(2-2-5)
Sound and Interpretation
ประเภทและรู ปแบบวิธีการใช้เสี ยง การพูด การอ่าน การขับร้อง ศึกษาธรรมชาติของเสี ยง การเปลีKยนแปลงของ
เสี ยงการเปล่งเสี ยงและการตีความหมายในบทวรรณกรรม บทโฆษณา บทละคร บทภาพยนตร์ ฯลฯ การตีความตามตัวอักษร
เพืKอให้เข้าใจในอารมณ์ ลี ลาความหมายทีK ตอ้ งการ รวมถึ งเสี ยงดนตรี เสี ยงประกอบต่างๆ ฝึ กปฏิ บัติการใช้เสี ยงเพืKอการแสดง
ความหมายและอารมณ์ต่างๆ
3051406

การเขียนบทเพือธุรกิจบันเทิง
3(2-2-5)
Script Writing for Entertainment Business
ความสําคัญของการเขียนบทประเภทต่างๆเพืKองานธุรกิจบันเทิง หลักการ โครงสร้าง และองค์ประกอบทีKสาํ คัญ
ของการเขียนบทละคร สารคดี บทวิทยุโทรทัศน์ ฯลฯ ปั ญหาอุปสรรคและการแก้ไขในการเขียนบทต่างๆเพืKองานธุรกิจบันเทิง การ
วิจารณ์บทละคร สารคดี บทวิทยุโทรทัศน์ ฝึ กปฎิบตั ิการเขียนบทประเภทต่างๆโดยเน้นการใช้ภาษาเพืKอการสืK อสารทีKถูกต้องและ
เหมาะสม
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3.2 ชื อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ที

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
ชือ-นามสกุล
คุณวุฒิการศึกษา
ประชาชน
ทางวิชาการ
1 4-1015-00021-65-4 อาจารย์ นางสาวพิมพ์พิไล ไทพิทกั ษ์ นศ.ม. (การโฆษณา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
บธ.บ. (การตลาด) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
2549
2 3-1022-01726-83-7 อาจารย์ นางจันทรัศมิe สิ ริวฒ
ุ ินนั ท์ นศ.ม. (การโฆษณา), มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ, 2542
วบ. (การประชาสัมพันธ์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534
3 3-1022-02024-38-1

อาจารย์

นายสิ ทธิศกั ดิe จรรยาวุฒิ

4 3-1001-01226-66-1

อาจารย์

นายณัฏฐ์ เดชะปั ญญา

5 3-1002-00412-00-4

อาจารย์

นายชาลี มหาบรรพต

M. A. (Speech and Performing Arts), Northeastern Illinois
University, 2538
คบ. (ดนตรี ศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2531
นศ.ม. (การสืK อสารการท่องเทีKยวและบันเทิง), มหาวิทยาลัยเกริ ก,
2550
นศ.บ. (การโฆษณา), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา, 2546
คม. (โสตทัศนศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529
กศ.บ. (ฟิ สิ กส์), มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒบางเขน, 2521

หมายเหตุ : ประวัติ ภาระงานและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสู ตร ดูทีKภาคผนวก ก
3.2.2 อาจารย์ ประจํา
ที

เลขประจําตัว
ประชาชน
1 3-1012-02044-45-5

ตําแหน่ ง
ชือ-นามสกุล
ทางวิชาการ
ผูช้ ่วย
นายจรัล มานตรี
ศาสตราจารย์

2 3-1022-02024-38-1

อาจารย์

นายไพฑูรย์ มากสุข

3 3-1016-00793-14-6

อาจารย์

นางสาวมนัสวี พัวตระกูล

คุณวุฒิการศึกษา
ปร.ด. (สืK อสารมวลชน), ม.ธรรมศาสตร์, 2554
วม. (วิจยั สืK อสารมวลชน), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536
วบ. (หนังสื อพิมพ์และสิK งพิมพ์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531
ปร.ด. (การศึกษาเพืKอการพัฒนาท้องถิKน), มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา, 2553
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์พฒั นาการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534
กศ.บ. (พลศึกษา), มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร,
2522
M.P.S. (Professional Studies in Digital Media), Northeastern
University, 2553
นศ.บ. (ศิลปะการแสดง), มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ, 2548
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4 3-1002-00412-00-4

อาจารย์

5 3-1303-00075-07-7

อาจารย์

6 3-1002-00412-00-4

อาจารย์

นางสาวปรี ยาภรณ์ สื บสวัสดิe ว.ม. (การบริ หารสืK อสารมวลชน), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549
ศศ.บ. (วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์), มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2545
นางสาวณิ ชาภา แก้วประดับ นศ.ม. (วารสารสนเทศ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
นศ.บ.(วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์), มหาวิทยาลัยรังสิ ต,
2537
นายวิรัชต์ แสงดาวฉาย
ป.บัณฑิต (การวิจยั ทางสังคม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552
สค.ม (สังคมวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
นศ.ม (นิเทศศาสตรพัฒนาการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535
นศ.บ (นิเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2531
กศ.บ (เทคโนโลยีทางการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2526

หมายเหตุ : ประวัติ ภาระงานและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา ดูทีKภาคผนวก ข
3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ที
1

ตําแหน่ งทางวิชาการ
ชือ-นามสกุล
อาจารย์
นางสาวปรวัน แพทยานนท์

2

อาจารย์

นายศักดิeสิทธิe ทวีกลุ

3

อาจารย์

นายธนิน ดาศรี

4

อาจารย์

นายเทพฤทธิe มณี กลุ

5

อาจารย์

นายณัฐพงศ์ แย้มเจริ ญ

6

อาจารย์

นางสาวอุบลวรรณ มูลกัณฑา

7

อาจารย์

นายอนุสรณ์ พงษ์ไพบูลย์

8

อาจารย์

นายสุทธิพงษ์ ธัญญานุรักษา

9

อาจารย์

นางสาวพรพิมล เลิศวงศ์วรี ชัย

คุณวุฒิการศึกษา
M.S. (Theatre), Illinois State University
ศป.บ. (ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ ไทย), มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร
M. A. (Speech and Performing Arts), Northeastern Illinois University
สศ.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.M. (Master of Multimedia), MonashUniversity
ศศ.บ. (ดนตรี ) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยมหิ ดล
M. A. (Performing Arts and Theatre Management), Chulalongkorn
University
อ.บ. (การแสดงและการกํากับการแสดง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นศ.ม. (วาทวิทยาและสืK อสารการแสดง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.บ. (ภาษาวรรณคดีไทยและศิลปการละคร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (การจัดการทางวัฒนธรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.บ. (ศิลปการละคร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นศ.ม. (การโฆษณา), มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
นศ.บ. (การโฆษณา) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
นศ.ม. (การโฆษณา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.บ. (การตลาด), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นศ.ม. (การโฆษณา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.บ. (การตลาด), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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10

อาจารย์

นางสาวอําภาภรณ์ วิจิตรโสภณ

11

อาจารย์

นางสาวเพชรรัตน์ สาสนปั ชโชติ

12

อาจารย์

นายบดินทร์ ดุ๊ก

13

อาจารย์

นายวทัญ…ู มุ่งหมาย

14

อาจารย์

นางจุธาทิพย์ ดาศรี

15

อาจารย์

นายบุญเลิศ ดาศรี

16

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นายชวลิต ผูภ้ กั ดี

นศ.ม. (การโฆษณา), มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
บธ.บ. (การตลาด), มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
นศ.ม. (การโฆษณา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นศ.ม. (บริ หารการสืK อสาร), มหาวิทยาลัยเกริ ก
นศ.บ. (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์) เกียรตินิยมอันดับ 1,
มหาวิทยาลัยเกริ ก
นศ.ม. (การสืK อสารท่องเทีKยวและบันเทิง), มหาวิทยาลัยเกริ ก
รม. (การเมืองการปกครองสําหรับนักบริ หาร), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.บ. (การปกครอง), มหาวิทยาลัยรามคําแหง
คม. (โสตทัศนศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คบ. (การสอนภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คม. (โสตทัศนศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คบ. (การสอนสังคมศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คม. (ภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คบ. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

หมายเหตุ : ประวัติ ภาระงานและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ ดูทีKภาคผนวก ค
4. องค์ ประกอบเกียวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ ช้บณั ฑิต มีความต้องการให้บณั ฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่ การ
ทํางานจริ ง ดังนัVนในหลักสู ตรจึงมีรายวิชาการฝึ กประสบการณ์เพืKอเตรี ยมความพร้อมให้บนั ฑิตมีความรู ้และทักษะ
ในการประกอบวิชาชีพ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดงั นีV
4.1.1 ทักษะในการปฏิบตั ิงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจหลักการ ความจําเป็ นในการ
เรี ยนรู ้ทฤษฎีมากยิงK ขึVน
4.1.2 บูรณาการความรู ้ทีKเรี ยนมาเพืKอนําไปแก้ปัญหาในการทํางานจริ งได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืKนได้ดี
4.1.4 มี ระเบี ย บวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมองค์ก ร ตลอดจนสามารถปรั บ ตัวให้เข้ากับสถาน
ประกอบการได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาทีK 2 ของปี การศึกษาทีK 4
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
4.4 ข้ อกําหนดเกียวกับการทําโครงงานหรื องานวิจัย
ข้อกําหนดในการทําโครงงานบัณฑิ ตนิ พนธ์ ต้องเป็ นหัวข้อทีKเกีKยวข้องกับการโฆษณาและธุ รกิ จ
บันเทิง หรื อเพืKอการเรี ยนการสอน หรื อเพืKอทํานุ บาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม โดยต้องมีธุรกิจทีKอา้ งอิงและคาดว่า
จะนําไปใช้งานหากโครงงานสําเร็ จ โดยมีจาํ นวนผูร้ ่ วมโครงงาน 2-3 คน และมีรายงานทีKตอ้ งนําส่ งตาม
รู ปแบบและระยะเวลาทีKหลักสู ตรกําหนด อย่างเคร่ งครัด หรื อเป็ นโครงงานทีKมุ่งเน้นการสร้ างผลงานวิจยั
เพีKอพัฒนางานด้านการโฆษณาและธุ รกิจบันเทิง
4.4.1 คําอธิบายโดยย่ อ
โครงงานในสาขาวิชาการโฆษณาและธุ รกิ จบันเทิงทีKนกั ศึกษาสนใจ ซึK งสามารถอธิ บายทฤษฎี อนั
นํา มาประยุก ต์ใ ช้ใ นการทํา โครงงาน ประโยชน์ ทีK ไ ด้รับ จากการทํา โครงงานส่ ง ผลโดยตรงกับ การตอบสนอง
นโยบายเศรษฐกิจแห่งชาติและ TRENDS Model มีขอบเขตโครงงานทีKสามารถทําเสร็ จภายในระยะเวลาทีKกาํ หนด
4.4.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
นักศึกษาสามารถทํางานเป็ นทีม มีความเชีK ยวชาญในการใช้เครืK องมือ โปรแกรม ในการทําโครงงาน
โครงงานบัณฑิตนิพนธ์ทีKสามารถเป็ นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
4.4.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาทีK 1-2 ของปี การศึกษาทีK 4
4.4.4 จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
4.4.5 การเตรียมการ
มี ก ารกํา หนดชัKวโมงการให้ค าํ ปรึ ก ษา จัดทํา บันทึ ก การให้ค าํ ปรึ ก ษา ให้ข ้อมู ล ข่ า วสารเกีK ย วกับ
โครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุ งให้ทนั สมัยเสมอ อีกทัVงมีตวั อย่างโครงการให้ศึกษา
4.4.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําโครงงานบัณฑิ ตนิ พนธ์ ทีKบนั ทึกในสมุดให้คาํ ปรึ กษาโดย
อาจารย์ทีKปรึ กษา และประเมินผลจากรายงานทีKได้กาํ หนดรู ปแบบการนําเสนอตามระยะเวลานําเสนอโครงงานและ
ทํา งานของโครงงาน โดยโครงงานดัง กล่ า วต้อ งสามารถทํา งานได้ใ นขัVนต้น โดยเฉพาะการทํา งานหลัก ของ
โครงงานและการจัดสอบการนําเสนอทีKมีอาจารย์สอบไม่ตKาํ กว่า 3 คน
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หมวดที 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะ
ด้านบุคลิกภาพ

ด้านภาวะผูน้ าํ

ด้านจริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้านความคิดสร้างสรรค์

ด้านความชํานาญเฉพาะในวิชาชีพ

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- มีการสอดแทรกเรืK อง การแต่งกายบุคลิกภาพ การเข้าสังคม เทคนิค
การสืK อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ทีKดี และการวางตัวในการทํางาน บาง
รายวิชาทีKเกีKยวข้อง และในกิจกรรมปั จฉิ มนิเทศก่อนทีKนกั ศึกษาจะ
สําเร็ จการศึกษา
- กําหนดให้มีรายวิชาซึK งนักศึกษาต้องทํางานเป็ นกลุ่ม และมีการ
กําหนดหัวหน้ากลุ่มในการทํารายงาน ตลอดจน กําหนดให้ทุกคนมี
ส่ วนร่ วมในการนําเสนอรายงาน เพืKอเป็ นการฝึ กให้นกั ศึกษาสร้าง
ภาวะผูน้ าํ และการเป็ นสมาชิ กกลุ่มทีKดี
- มีกิจกรรมทีKมอบหมายให้นกั ศึกษาหมุนเวียนกันเป็ นหัวหน้าในการ
ดําเนินกิจกรรมเพืKอฝึ กให้นกั ศึกษามีความรับผิดชอบ
- มีกติกาทีKจะสร้างวินยั ในตนเอง เช่น การเข้าเรี ยนตรงเวลาเข้าเรี ยน
อย่างสมํKาเสมอการมีส่วนร่ วมในชัVนเรี ยน เสริ มความกล้าในการแสดง
ความคิดเห็น
- มีการให้ความรู ้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายทีKเกีKยวข้อง
กับการกระทําผิดเกีKยวกับการโฆษณาและธุ รกิจบันเทิง
- กําหนดให้มีรายวิชาซึK งนักศึกษาต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
พัฒนางานให้มีคุณภาพและสามารถนําเสนอต่อสาธารณชนได้
- มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพืKอกระตุน้ การมีความคิดสร้างสรรค์
และความเป็ นปั จจุบนั ทางวิชาการ
- กําหนดให้มีรายวิชาทีKสนองตอบต่อการนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ทํางานในตําแหน่งต่างๆ ทีKเกีKยวข้องกับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
การสืK อสารการตลาด การจัดการในธุ รกิจบันเทิง ฯลฯ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธ์ การสอน
2.1.1 มีคุณธรรมจริ ยธรรม ซืK อสัตย์สุจริ ต
1. สอดแทรกการสอนเรืK อง
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในรายวิ ช า
ต่างๆ อย่างเข้มข้น
2. ออกแบบกิ จ กรรมทีK ส ร้ า ง
เสริ มคุณธรรม
3. ให้ฝึกปฏิบตั ิและมีการเขียน
รายงาน
4. การบรรยาย
5. กรณี ศึกษา
6. การอภิปรายกลุ่ม
2.1.2 มีความกตัญ…ูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
1. จัด กิ จ กรรมวัน ไหว้ค รู วัน
เฉลิ ม พระชนมพรรษาฯ ให้
ทราบถึงพระคุณของบิดามารดา
ครู อาจารย์และผูม้ ีพระคุณหรื อผู ้
มีคุณูปการต่อแผ่นดิน
2. สอดแทรกคุ ณ ธรรมด้ า น
ความกตัญ …ู ใ นการสอนและ
การอบรมด้านจริ ยธรรม
2.1.3 มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อ เ น้ น เ รืK อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
ตนเองและสังคม
กฎระเบียบ การเข้าชัVนเรี ยน การ
รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ห น้ า ทีK ก า ร
รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ง า น ทีK ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
2.1.4 มีความเสี ยสละและมีจิตสํานึกสาธารณะ จัด กิ จ กรรมการสอนโดยเน้ น
การเป็ นผู ้ใ ห้ เคารพสิ ท ธิ ข อง
ผูอ้ ืK น มี จิ ต อาสาในการบํา เพ็ ญ
ประโยชน์เพืKอสังคม
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วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมิ น จากกิ จ กรรมการทํา
ความดีเพืKอประโยชน์ต่อผูอ้ ืKนและต่อ
ส่ วนรวม
2. ประเมิ นจากการทําความดี ของ
นิ สิ ต ทีK ไ ด้ รั บ คํา ยกย่ อ งชมเชยจาก
สังคมและเป็ นแบบอย่างทีKดีต่อผูอ้ ืKน
3. ประเมิ นจากการเขี ยนกิ จกรรม
กลุ่ม

1. การประเมิ นผลจากการเข้าร่ วม
กิจกรรมและสังเกตจากการปฏิบตั ิ
2. ประเมิ นจากการเขี ยนแนวการ
สอน

ประเมิ นผลจากการเข้าชัVนเรี ยนและ
จากงานทีK ไ ด้รั บ มอบหมายประสบ
ผลสําเร็ จ

ประเมิ น จากการบํา เพ็ญประโยชน์
เพืKอสังคม การมีจิตเอืVอเฟืV อเผืKอแผ่ต่อ
ผูอ้ ืKน

2.2 ความรู้
ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
2.2.1 มีความรู ้ความเข้าใจในเนืVอหาวิชา

กลยุทธ์ การสอน
1. บรรยาย อภิปราย สัมมนา
ร่ วมกั น ระหว่ า งอาจารย์ ก ั บ
นักศึกษา
2. บ ท บ า ท ส ม มุ ติ ส า ธิ ต
ตัวอย่าง สถานการณ์ จริ ง ทัศ น
ศึกษา ประเด็นปั ญหา
3. การเรี ยนรู ้ โ ดยกิ จกรรม
โครงงาน
4. เชิ ญผูเ้ ชีK ย วชาญมาบรรยาย
ในรายวิชาต่างๆ

วิธีการวัดและประเมินผล
1. การสั ง เกต การแสดงความ
คิดเห็น การมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน
2. ผลของการแสดงบทบาทสมมุติ
ทีKถูกต้องสอดคล้องกับสถานการณ์
3.
ผลของโครงงานทีK ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
4. สรุ ปผลการบรรยายของวิทยากร
และผูเ้ ชีKยวชาญ
5. การทดสอบย่อยในรายวิชาทีK
เรี ยน
6. การสอบกลางภาคเรี ย นและ
ปลายภาคเรี ยน
2.2.2 มี ค วามสามารถในการแสวงหาความรู ้ กําหนดประเด็นหัวข้อให้ผเู ้ รี ยน ผลการจัดนําเสนอในรู ปแบบต่างๆ
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืKอง
ค้นคว้าและนํามาเขี ย นรายงาน
เพืK อ นํา เสนอผลการค้น คว้า ใน
รู ปแบบต่างๆ
2.2.3 มี ค วามสามารถในการจัดการความรู ้ ใ ห้ กําหนดให้ผูเ้ รี ยนศึ กษาค้นคว้า ผลการจัด ทํา รายงานทีK แ สดงการ
เป็ นหมวดหมู่
ข้อ มู ล จากแหล่ ง เรี ยนรู ้ ต่ า งๆ วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
แล้ ว นํา มาวิ เ คราะห์ จ ัด หมวด
ข้ อ มู ล อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ ใ น
รู ป แบบของการทํา รายงานทัVง
เป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม
2.2.4 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้ กํ า หนดประเด็ น ปั ญหาหรื อ ผลการวิเคราะห์สังเคราะห์
ในสถานการณ์จริ ง
สถานการณ์จริ งทีKเกิดขึVนและให้ ผลประเมินการฝึ กภาคปฏิบตั ิ
ผูเ้ รี ย นแบ่ ง กลุ่ ม วิ เ คราะห์ แ ละ
สั ง เคราะห์ แ นวทางแก้ ปั ญ หา
โดยใช้ศ าสตร์ ทีK เรี ย นมา มี ก าร
ฝึ กฝนภาคปฏิบตั ิ
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2.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 มีความสามารถวิเคราะห์อธิ บายทางภาษา
และศาสตร์ อืKนทีKเกีK ยวข้องโดยใช้พลวัตแนวคิด
ทางด้ า นภาษาในสาขาวิ ช าการโฆษณาและ
ธุ รกิจบันเทิง และศาสตร์ อืKนๆ ทีKเกีKยวข้อง

กลยุทธ์ การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนทีK ผลการวิเคราะห์ / รายงาน
เน้นให้ผูเ้ รี ยนฝึ กวิเคราะห์ภาษา
และศาสตร์ อืKน ทีK เกีK ย วข้องโดย
ใช้ทฤษฎีต่างๆ อย่างบูรณาการ

2.3.2 มี ค วามสามารถในการสร้ า งมโนทัศ น์ จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนทีK
เชืKอมโยงความรู ้ทีKได้ศึกษาค้นคว้าได้
ฝึ ก ฝ น ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ แ ล ะ
เชืKอมโยงความรู ้ ความคิดทีKได้
ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ
2.3.3 มี ความสามารถในการคิ ดเชิ งสนับสนุ น จัดกิจกรรมกลุ่มทีKเน้นให้ผเู ้ รี ยน
ได้ร่ ว มกัน อภิ ป รายและแสดง
โต้แย้งอย่างมีเหตุผลรองรับ
ความคิดเห็น
2.3.4 ความสามารถในการแก้ปัญหาทีKเกีKยวข้อง สร้ า งสถานการณ์ แ ละปั ญ หา
กับวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์
จํา ลองให้ผูเ้ รี ย นได้เรี ย นรู ้ และ
ฝึ กแก้ปัญหา
2.3.5 มีความสามารถบูรณาการศาสตร์ ดา้ นการ ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนศึกษาแสวงหา
โฆษณาและธุ รกิ จบันเทิ งกับ ศาสตร์ ด้านอืK นๆ ความรู ้ จ ากศาสตร์ อืK น ๆ เพืK อ
ได้สัมพันธ์กนั อย่างสอดคล้อง
สร้างสรรค์องค์ความรู ้ใหม่
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รายงานการศึกษาค้นคว้า

ผลการแสดงความคิดเชิงสนับสนุ น
/ โต้ แ ย้ ง จากการอภิ ป รายและ
โต้วาที
วิธีการแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยน

ผลงาน / องค์ความรู ้

2.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
กลยุทธ์ การสอน
บุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 มีความสามัคคีและสามารถทํางานร่ วมกับ 1. กําหนดให้มีการทํางานแบบ
ผูอ้ ืKนได้
กลุ่ม ทัVงกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่
2. กําหนดให้เข้าร่ วมประชุ ม
และสั ม มนากับ หน่ ว ยงานทัVง
ภายในและนอกห้องเรี ยน
2.4.2 มีความสามารถในการบริ หารจัดการและ กําหนดให้ผูเ้ รี ยนแบ่งกลุ่ มเพืK อ
มีภาวะผูน้ าํ
ร่ วมกันจัดทําโครงการเกีK ยวกับ
รายวิช าทีK เรี ย น ภาคเรี ย นละ 1
โครงการ

2.4.3 มี ค วามสามารถใช้ค วามรู ้ ท างด้า นการ
โฆษณาและธุ รกิ จ บั น เทิ ง สามารถทํ า งาน
ร่ วมกับผูอ้ ืKน มีปฏิสัมพันธ์และมนุ ษยสัมพันธ์ทีK
ดี

2.4.4 มีความรับผิดชอบต่องานทีKได้รับ
มอบหมายทัVงงานรายบุคคลและงานกลุ่ม

วิธีการวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม
2. แบบสรุ ปรายงานผลการเข้าร่ วม
ประชุมสัมมนา
1. ผลสัมฤทธิe ของการจัดโครงการ
ทีKได้รับมอบหมาย
2. สังเกตพฤติกรรมในการจัดทํา
โครงการแบบรายบุ ค คลและราย
กลุ่ม
3. การจัดทําโครงการโดยผูเ้ รี ยน
1. ประเมินผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั จําลอง
2. การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วน
ร่ วมในชัVนเรี ยน และการแสดงออก

1. มอบหมายให้ ผู ้เ รี ย นจัด
กิจกรรมต่างๆ โดยการแบ่งงาน
กันทํา มีการจัดตัVงบริ ษทั จําลอง
2. กิ จกรรมการเรี ยนโดยเน้น
ทักษะให้ผูเ้ รี ยนแสดงความคิ ด
และกล้าแสดงออก
การมอบหมายงานและกิจกรรม 1. การประเมินคุณภาพจากผลงาน
ในรายวิชา
ทีKได้รับมอบหมาย
2. ประเมิ นการส่ ง งานทีK ตรงต่ อ
เวลา
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2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ ง
กลยุทธ์ การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
ตัวเลข การสื อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.5.1 มี ท กั ษะใช้ภาษาในการสืK อสารระหว่า ง 1. ให้ ผู ้เ รี ย นฝึ กการพู ด และ 1. การประเมินผลการพูดระหว่าง
บุคคลและการนําเสนอได้เป็ นอย่างดี
การนําเสนอผลงาน
บุคคลและการนําเสนอผลงานตาม
2. สถานการณ์ จาํ ลองการพูด หลักเกณฑ์ทีKกาํ หนด
ในรู ปแบบต่าง ๆ
2. ประเมิ นผลตามรู ป แบบและ
3. ฝึ กการประเมิ น ผลการพู ด หลักวิธีการพูด
และการนําเสนอผลงาน
3. ประเมิ น ความเข้ า ใจในการ
พิจารณาความเหมาะสมของการพูด
และการนําเสนอผลงาน
2.5.2 มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ให้ผูเ้ รี ยนค้นคว้าด้วยตนเอง 1. การนําเสนอรายงานและอ้างอิง
และนําเสนอผลการค้นคว้าโดย ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การประเมินคุณภาพจากผลงาน
2. กําหนดให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิงาน ทีKได้รับมอบหมาย
รวมถึ งผลิ ตชิV นงานจากข้อมูลทีK
ได้จากการค้นคว้า
2.5.3 มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและตัวเลข ม อ บ ห ม า ย ง า น ใ ห้ ผู ้ เ รี ย น ประเมิ นผลงานของผูเ้ รี ยนทีK ได้รับ
เพืKอใช้ในการตัดสิ นใจ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและตัวเลข เพืKอ มอบหมาย
ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก ผ ล ก า ร
วิ เ คราะห์ ทV ัง ข้อ มู ล และตัว เลข
เช่นใช้ในการวางแผนงาน
2.5.4 มีความรู ้เท่าทันสืK อและข้อมูลข่าวสาร
1. มอบหมายงานให้ผูเ้ รี ยน 1. ประเมิ น ผลงานของผู ้เ รี ยนทีK
ติ ด ตามข้อ มู ล ข่ า วสาร การใช้ ได้รับมอบหมาย
ภาษาผ่านสืK อและช่องทางต่าง ๆ 2. การทํารายงานและการนําเสนอ
2. ให้ ผู ้เ รี ย นวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ผลงาน
ข่ า ว ส า ร ทีK ไ ด้ รั บ อ ย่ า ง มี 3. ตรวจชิV น งานหรื อผลงานทีK
วิจารณญาณ
ได้รับมอบหมาย
3. ผู ้เ รี ยนประยุ ก ต์ ใ ช้ ข ้ อ มู ล
ข่าวสารทีKได้รับอย่างสร้างสรรค์
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3. สรุ ปมาตรฐานผลการเรียนรู้ และแผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จาํ แนกเป็ น 2 ส่ วนคือมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้หมวดวิชาศึกษาทัวK ไป รวมทัVงวิชาแกน
นิเทศศาสตร์ และมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้หมวดวิชาเฉพาะ สรุ ปได้ดงั นีV
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซืK อสัตย์สุจริ ต
(2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับความสําคัญ
(4) เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืKน รวมทัVงเคารพในคุณค่าและศักดิeศรี ของความเป็ นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการโฆษณา การสืK อสารการตลาด ธุ รกิจบันเทิงและการจัดการทางธุ รกิจ
ต่อบุคคล องค์กร และสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ความรู้
(1) มีความรู ้และความเข้าใจเกีKยวกับหลักการและทฤษฎีทีKสาํ คัญในเนืVอหาทีKศึกษา
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิ บายความต้องการทางธุ รกิจ รวมทัVงประยุกต์ความรู ้ทกั ษะ และการ
จัดการทีKเหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ สร้างสรรค์ผลงานให้ตรงตามข้อกําหนด
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและแวดวงวิชาชีพ
(5) รู ้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญทางการโฆษณาและธุ รกิจบันเทิงอย่างต่อเนืKอง
(6) มีความรู ้ ในแนวกว้างของสาขาวิชาเพืKอให้เล็งเห็ นการเปลีK ยนแปลง เข้าใจผลกระทบของเศรษฐกิ จและ
สังคม
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาความรู ้ไปสู่ การปฏิบตั ิทีKใช้งานได้จริ ง
(8) สามารถบูรณาการความรู ้ในทีKศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อืKนๆ ทีKเกีKยวข้อง
ทักษะทางปั ญญา
(1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
(2) สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินสถานการณ์ เพืKอใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปั ญหาทางการโฆษณาและธุ รกิจบันเทิงได้อย่างเหมาะสม
ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสืK อสารกับกลุ่ มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทัVงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
(2) สามารถให้ความช่ วยเหลื อและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ ต่างๆ ในกลุ่มบทบาท
ของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทํางาน
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(3) สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาชีVนาํ สังคมในประเด็นทีKเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็ นผูร้ ิ เริK มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทV งั ส่ วนตัวและส่ วนรวม พร้อมทัVงแสดงจุดยืน
อย่างพอเหมาะทัVงของตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ทV งั ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนืKอง
ทักษะการคิดสร้ างสรรค์ และการจัดการทางธุรกิจ
(1) มีทกั ษะในการคิดสร้างสรรค์ทีKจาํ เป็ นต่อการทํางานด้านการโฆษณาและธุ รกิจบันเทิง
(2) สามารถแนะนํา ประเด็ น การแก้ไ ขปั ญ หาโดยใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละการจัด การทางธุ ร กิ จ มา
ประยุกต์ใช้ต่อปั ญหาทีKเกีKยวข้อง
(3) สามารถสืK อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทัVงวัจนภาษาและอวัจนภาษา เลื อกใช้รูปแบบของสืK อการนําเสนอ
อย่างเหมาะสม
(4) สามารถบริ หารจัดการในเชิงธุ รกิจได้อย่างเหมาะสม
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4. แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ส่ ู รายวิชา (Curriculum mapping)
1. ด้ านคุณธรรม

2. ด้ านความรู้

3. ด้ านทักษะปัญญา

4. ด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

จริยธรรม
รายวิชา
1.1
1. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื อสาร
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ภาษาไทยเพืKอการสืK อสารและ
การสื บค้นสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษเพืKอการสืK อสาร
ภาษาและวัฒนธรรมเพืKอนบ้าน
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
สุ นทรี ยนิ ยม

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

5. ด้ านทักษะการคิด
สร้ างสรรค์ และการจัดการ
ทางธุรกิจ
4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

1. ด้ านคุณธรรม

2. ด้ านความรู้

3. ด้ านทักษะปัญญา

4. ด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

จริยธรรม
รายวิชา
1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

5. ด้ านทักษะการคิด
สร้ างสรรค์ และการ
จัดการทางธุรกิจ

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

○

○

○

○

○

○

○

○









1.3 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
สังคมไทยและสังคมโลก
○

○

ทรัพยากรธรรมชาติและสิK งแวดล้อม
○

○

○

○
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1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ เพืKอคุณภาพชี วิต
การคิดและการตัดสิ นใจ



 



เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
○

○

○










5.4

1. ด้ านคุณธรรม

2. ด้ านความรู้

3. ด้ านทักษะปัญญา

4. ด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

จริยธรรม
รายวิชา
1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

○

○

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

5. ด้ านทักษะการคิด
สร้ างสรรค์ และการ
จัดการทางธุรกิจ

5.1

5.2

5.3

5.
4

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกนนิเทศศาสตร์
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หลักนิเทศศาสตร์
ภาษาไทยเพืKองานนิเทศศาสตร์

○

○

กฎหมายและ
จริ ยธรรมฯ

○

○

การวิจยั นิเทศศาสตร์

○

○

ศิลปะและ
งานกราฟิ กฯ
หลักการถ่ายภาพ
ภาษาอังกฤษเพืKองานนิเทศศาสตร์ 1

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○





○

1. ด้ านคุณธรรม

2. ด้ านความรู้

3. ด้ านทักษะปัญญา

4. ด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

จริยธรรม
รายวิชา

1.1

1.2

1.3

1.4

○

○

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

○

○

○

○

○

○

3.5

4.1

4.2

○

○

4.3

4.4

5. ด้ านทักษะการคิด
สร้ างสรรค์ และการ
จัดการทางธุรกิจ

5.1

5.2

5.3

5.4

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
หลักการโฆษณา
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ความรู ้เบืVองต้นในการประกอบ
ธุ รกิจบันเทิง
ภาษาอังกฤษเพืKองานโฆษณาและ
ธุ รกิจบันเทิง
บูรณาการภูมิปัญญาเพืKองานนิ เทศ
ศาสตร์

○

○

○

○

○

○

○



○



○

การสืK อสารระหว่างวัฒนธรรม
○

○

○

○

○

○

การจัดกิจกรรมพิเศษ
○

○

○

○

○

○

○

○

1. ด้ านคุณธรรม

2. ด้ านความรู้

3. ด้ านทักษะปัญญา

4. ด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

จริยธรรม
รายวิชา
1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

4.2

4.3

4.4

5. ด้ านทักษะการคิด
สร้ างสรรค์ และการ
จัดการทางธุรกิจ

3.3

3.4

3.5

4.1

5.1

○

○

○

○

○

○

○

○

○

5.
2

5.3

5.4

2.2.2 วิชาเอกเลือก
2.2.2.1 กลุ่มวิชาการโฆษณาและการสื อสารการตลาด
หลักการสืK อสารการตลาด
○

○

การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
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การเขียนบทโฆษณา
○

○

การบริ หารงานลูกค้า
○

การสร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณา
การวางแผนสืK อโฆษณา

○

○

การถ่ายภาพโฆษณา
○

○

○

○

○

○

○

○

คอมพิวเตอร์กราฟฟิ ก
○

○

○

1. ด้ านคุณธรรม

2. ด้ านความรู้

3. ด้ านทักษะปัญญา

4. ด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

จริยธรรม
รายวิชา
1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

5. ด้ านทักษะการคิด
สร้ างสรรค์ และการ
จัดการทางธุรกิจ
5.1

5.2

5.3

5.4

การออกแบบโฆษณาด้วยคอมพิวเตอร์
การออกแบบเสี ยงและดนตรี เพืKองาน
โฆษณา
กลยุทธ์การสร้างตราสิ นค้า

○

○

○

○

○

○

○

○

○

สืK อสมัยใหม่และเครื อข่ายทางสังคม
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○

○

○

○

○

○

○

○

การวางแผนรณรงค์โฆษณา
○

สัมมนาการโฆษณาเพืKอธุ รกิจบันเทิง

○

○

○

2.2.2.2 กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงและธุรกิจบันเทิง
ทฤษฎีการละคร
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

1. ด้ านคุณธรรม

2. ด้ านความรู้

3. ด้ านทักษะปัญญา

4. ด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

จริยธรรม
รายวิชา
1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

5. ด้ านทักษะการคิด
สร้ างสรรค์ และการ
จัดการทางธุรกิจ
5.1

5.
2

5.3

5.4

นาฏยลีลา
○

○

○

○

○

○

ภาพยนตร์และวีดีโอเบืVองต้น
○

○

○

ทักษะการขับร้อง
○

○

○

○

○

○

○

การแสดงเพืKอธุ รกิจบันเทิง
○

○

○

○
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การกํากับการแสดงเพืKอธุ รกิจบันเทิง
○

○

○

○

○

เทคนิคการแต่งหน้าและการแต่งกาย
○

○

○

○

○

○

○

○

○

การออกแบบฉากและการจัดฉากไฟ
แอนิเมชันK

1. ด้ านคุณธรรม

2. ด้ านความรู้

3. ด้ านทักษะปัญญา

4. ด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

จริยธรรม

รายวิชา
1.1
การตลาดธุ รกิจบันเทิง

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

○

2.3

2.4

3.1

○

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

○

○

○

○

4.2

4.3

○

ดนตรี ปฏิบตั ิ

○

การใช้เสี ยงและการตีความ

○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

5.1

5.2

○



หมายเหตุ :

○

หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก สัญลักษณ์





○
○

○

สัญลักษณ์

5.4



2.3 วิชาการฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพนิเทศศาสตร์
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพนิเทศ
ศาสตร์

5.3

○

ภาษาอังกฤษเพืKองานนิเทศศาสตร์ 2

การเขียนบทเพืKอธุ รกิจบันเทิง

4.4

5. ด้ านทักษะการคิด
สร้ างสรรค์ และการ
จัดการทางธุรกิจ

หมายถึง ความรับผิดชอบรอง

หมวดที 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัด ผลและการสํ า เร็ จ การศึ ก ษาเป็ นไปตามระเบี ย บมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บ้า นสมเด็ จ เจ้า พระยา ว่า ด้ว ย
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
2. กระบวนการสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ.ของนักศึกษา
2.1 การสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
ให้กาํ หนดระบบการสอบผลสัมฤทธิ* การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาเป็ นส่ วนหนึ. งของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาที.จะต้องทําความเข้าใจตรงกันในสาขาวิชา และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ*
การสอบในระดับรายวิชาควรให้นกั ศึ กษาประเมินการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา มี คณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็ นไปตามแผนการสอนโดยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
การสอบในระดับหลักสู ตรสามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพในสถาบันการศึกษาดําเนิ นการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรี ยนและรายงานผล
2.2 การสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการสอบมาตรฐานผลการเรี ยนของนักศึ กษา โดยเน้นการทําวิจยั สัมฤทธิ ผลของการ
ประกอบวิชาชีพของบัณฑิต ที.ทาํ อย่างต่อเนื. องและนําผลวิจยั ที.ได้ยอ้ นกลับมาปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอน
และหลักสู ตรแบบครบวงจร รวมทั8งการประเมินคุณภาพของหลักสู ตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดย
การวิจยั อาจจะทําดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี8
(1) ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่ นที.จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาใน
การหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถ ความมัน. ใจของบัณฑิตในการประกอบงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผูป้ ระกอบการ โดยการเข้าสัมภาษณ์ หรื อการแบบส่ งแบบสอบถาม เพื.อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิ ตที.จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนั8นๆ ในคาบระยะเวลา
ต่างๆ เช่น ปี ที. 1 ปี ที. 5 เป็ นต้น
(3) การประเมินตําแหน่ง และ / หรื อความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื.น โดยการส่ งแบบสอบถาม หรื อสอบถามเมื.อมีโอกาสในระดับความ
พึงพอใจในด้านความรู ้ ความพร้ อม และสมบัติดา้ นอื.นๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษา
เพื.อปริ ญญาที.สูงขึ8นในสถานศึกษานั8นๆ
(5) การประเมินจากบัณฑิ ตที. ไปประกอบอาชี พ ในแง่ของความพร้ อมและความรู ้ จากสาขาวิชาที.เรี ยน
รวมทั8งสาขาอื.นๆ ที.กาํ หนดในหลักสู ตร ที.เกี. ยวเนื. องกับการประกอบอาชี พของบัณฑิ ต รวมทั8งเปิ ด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสู ตรให้ดียง.ิ ขึ8นด้วย
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(6) ความเห็นจากผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอกที.มาประเมินหลักสู ตรหรื อเป็ นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้ อมของ
นักศึกษาในการเรี ยน และสมบัติอื.นๆ ที.เกี.ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาองค์ความรู ้
ของนักศึกษา
(7) ผลงานของนักศึ ก ษาที. วดั เป็ นรู ปธรรมได้แก่ (ก) จํา นวนผลงานการประกวดต่ างๆ ของนัก ศึ กษา
(ข) จํานวนรางวัลที.ชนะการประกวด (ค) จํานวนกิจกรรมทางวิชาการที.เกี.ยวข้องกับการโฆษณาและ
ธุ รกิจบันเทิง (ง) จํานวนนักศึกษาที.มีกิจกรรมเป็ นรู ปธรรมร่ วมกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั8งทางตรง
และทางอ้อม (จ) จํานวนกิจกรรมเพื.อการทํานุ บาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมตามนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(ฉ)จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที.ทาํ ประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 นักศึกษามีสิทธิ* ได้รับปริ ญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี8
3.1.1 เรี ยนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที.มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ในหลักสู ตร
3.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี.ยสะสมตลอดหลักสู ตร ไม่ต.าํ กว่า 2.00
3.1.3 ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที.กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร ทั8งนี8ไม่นบั ระยะเวลา
การพักการศึกษาตามความที.ระบุไว้ในระเบียบแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี
3.1.4 ไม่มีพนั ธะด้านหนี8สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย
3.2 นักศึกษาที.มีสิทธิ* แสดงความจํานงขอสําเร็ จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี8
3.2.1 เป็ นนักศึกษาภาคการศึกษาสุ ดท้ายที.ลงทะเบียนครบตามหลักสู ตร
3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที.มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2.3 ให้นกั ศึกษาที.มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที.ระบุไว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยืน. คําขอร้องแสดง
ความจํานงขอสําเร็ จการศึกษาต่องานทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที.มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั8นอาจ
ไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื. อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื.ออนุ มตั ิให้ปริ ญญา ในภาคการศึกษานั8น
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หมวดที 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
1.1 มี การปฐมนิ เทศแนะแนวการเป็ นครู แก่ อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู ้ และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย /
สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสู ตรที.สอน
1.2 ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ.มพูนความรู ้ สร้ างเสริ มประสบการณ์ เพื.อส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั อย่าง
ต่อเนื.องโดยผ่านการทําวิจยั การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม การดูงานวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ
การประชุมทางวิชาการทั8งในประเทศและ / หรื อต่างประเทศเพื.อเพิ.มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมิน
(1) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ.มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื.อส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั อย่าง
ต่อเนื.องโดยผ่านการทําวิจยั การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชี พในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั8งในประเทศและ / หรื อต่างประเทศเพื.อเพิ.มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ.มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้ านอืนๆ
(1) การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนที.เกี.ยวข้องกับการพัฒนาความรู ้และคุณธรรม
(2) มีการกระตุน้ อาจารย์ทาํ ผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการโฆษณาและธุ รกิจบันเทิง
(3) ส่ ง เสริ ม การทํา วิ จ ัย สร้ า งองค์ค วามรู ้ ใ หม่ เ ป็ นหลัก และเพื. อ พัฒ นาการเรี ย นการสอนและมี ค วาม
เชี.ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็ นรอง
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจยั
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่ วมกลุ่มวิจยั ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่ วมกิจกรรมบริ การวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
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หมวดที 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริ หารหลักสู ตร
ในการบริ หารหลัก สู ต ร จะมี ค ณะกรรมการประจํา หลั ก สู ต ร อัน ประกอบด้ ว ย ประธานหลั ก สู ต ร
ประธานสาขาวิชา และอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรรับผิดชอบ โดยมีผูท้ รงคุ ณวุฒิภายในและภายนอกร่ วมเป็ น
คณะกรรมการ
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร จะวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับผูบ้ ริ หารของคณะและอาจารย์ผสู ้ อน
ติดตามและติดตามข้อมูล สําหรับใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรโดยกระทําทุกปี อย่างต่อเนื.อง
เป้าหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1. พัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัยโดย
1. จัดให้หลักสู ตรสอดคล้องกับ
- หลักสู ตรที.สามารถอ้างอิงกับ
อาจารย์และนักศึกษาสามารถ
มาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล
มาตรฐานที.กาํ หนดโดยหน่วยงาน
ก้าวทันหรื อเป็ นผูน้ าํ ในการสร้าง 2. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัย
วิชาชีพด้านการโฆษณาและธุ รกิจ
องค์ความรู ้ใหม่ๆ ทางด้าน
โดยมีการพิจารณาปรับปรุ ง
บันเทิง มีความทันสมัยและมีการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสู ตรทุกๆ 3 ปี
ปรับปรุ งสมํ.าเสมอ
2. กระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิดความใฝ่ รู ้ 3. จัดแนวทางการเรี ยนในวิชาเรี ยน - จํานวนวิชาเรี ยนที.มีภาคปฏิบตั ิ
มีแนวทางการเรี ยนที.สร้างทั8ง
ให้มีท8 งั ภาคทฤษฎีและ
และวิชาเรี ยนที.มีแนวทางให้
ความรู ้ความสามารถในวิชาชีพที.
ภาคปฏิบตั ิ และมีแนวทางการ
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าความรู ้
ทันสมัย
เรี ยนหรื อกิจกรรมประจําวิชาให้ ใหม่ได้ดว้ ยตนเอง
3. ตรวจสอบและปรับปรุ ง
นักศึกษาได้ศึกษาความรู ้ทนั สมัย - จํานวนและรายชื.อคณาจารย์
หลักสู ตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ด้วยตนเอง
ประจํา ประวัติอาจารย์ดา้ นคุณวุฒิ
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
4. จัดให้มีผสู ้ นับสนุนการเรี ยน
ประสบการณ์ และการพัฒนา
หลักสู ตรอย่างสมํ.าเสมอ
และ / หรื อผูช้ ่วยสอน เพื.อ
อบรมของอาจารย์
กระตุน้
- จํานวนบุคลากรผูส้ นับสนุนการ
ให้นกั ศึกษาเกิดความใฝ่ รู ้
เรี ยนรู ้ และบันทึกกิจกรรมในการ
5. กําหนดให้อาจารย์ที.สอนมี
สนับสนุนการเรี ยน
คุณวุฒิไม่ต.าํ กว่าปริ ญญาโทหรื อ - ผลการประเมินการเรี ยนการสอน
เป็ นผูม้ ีประสบการณ์หลายปี
อาจารย์ผสู ้ อน และการสนับสนุน
มีจาํ นวนคณาจารย์ประจําไม่นอ้ ย การเรี ยนรู ้ผสู ้ นับสนุ นการเรี ยน
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
โดยนักศึกษา
6. สนับสนุนให้อาจารย์ผสู ้ อนเป็ น - ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูน้ าํ ในทางวิชาการ และ / หรื อ
ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะ
เป็ นผูเ้ ชี.ยวชาญทางวิชาชีพด้าน
ทุก 2 ปี
การโฆษณาและธุ รกิจบันเทิง
- ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
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หรื อในด้านที.เกี.ยวข้อง
7. ส่ งเสริ มอาจารย์ประจําหลักสู ตร
ให้ไปดูงานในหลักสู ตรหรื อ
วิชาการที.เกี.ยวข้อง ทั8งในและ
ต่างประเทศ
8. มีการประเมินหลักสู ตรโดย
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายในทุกปี และภายนอกอย่าง
น้อยทุก 4 ปี
9. จัดทําฐานข้อมูลทางด้าน
นักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์
เครื. องมือวิจยั งบประมาณ
ความร่ วมมือกับต่างประเทศ
ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษาเพื.อเป็ นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ
10. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสู ตรและการเรี ยนการสอน
โดยบัณฑิตที.สาํ เร็ จการศึกษา

ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ทุกๆ 4 ปี
- ประเมินผลโดยบัณฑิตผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษาทุกๆ 2 ปี

2. การบริ หารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริ หารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั8งงบประมาณแผ่นดิ นและเงิ นรายได้เพื.อจัดซื8 อตํารา สื. อการ
เรี ยนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอเพื.อสนับสนุ นการเรี ยนการสอนในชั8น
เรี ยนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
2.2.1 มีระบบการบริหารและการจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนทีมีประสิ ทธิภาพ
1) มีแผนการจัดหาและพัฒนา งบประมาณ และทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอนที.ทนั สมัย
และเพียงพอต่อการสื บค้นและการเรี ยนรู ้
2) มีบุคลากรรับผิดชอบ ดูแล และให้บริ การที.ดี
3) มีการติดตามประเมินผล และนํามาปรับปรุ งระบบการบริ หารและการจัดการทุกปี
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2.2.2 มี แหล่ งเรี ยนรู้ และแหล่ งฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ในพืAนทีเป้าหมายทั8ง ภาครั ฐและภาคเอกชนที.
เหมาะสม ได้แก่ หน่ วยงานของกรุ งเทพมหานคร หน่ วยงานของกระทรวง ทบวง กรม องค์กรพัฒนาเอกชน
องค์กรเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ฯลฯ
1) มีการวางแผนขอความร่ วมมือและประสานงานร่ วมกันระหว่างสาขาวิชา แหล่งฝึ กประสบการณ์
และเครื อข่าย
2) มีกระบวนการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและการพัฒนากระบวนการ
3) มีการติดตามนิเทศงานและประเมินผลงานร่ วมกัน
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิมเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื8อหนังสื อ และตําราที.เกี.ยวข้อง เพื.อบริ การให้อาจารย์และ
นักศึกษาได้คน้ คว้า และใช้ประกอบการเรี ยนการสอนในการประสานจัดการซื8 อหนังสื อนั8น อาจารย์ผสู ้ อนแต่ละ
รายวิชาจะมีส่วนร่ วมในการแนะรายชื.อหนังสื อ ตลอดจนสื. ออื.นๆ ที.จาํ เป็ น นอกจากนี8 อาจารย์พิเศษที.เชิ ญมาสอน
บางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื.อหนังสื อ สําหรับให้หอสมุดกลางจัดซื8 อหนังสื อด้วย
ในส่ ว นของสาขาวิ ช า มี ห้อ งปฏิ บ ัติก ารคอมพิ ว เตอร์ สตู ดิ โอ ห้ อ งปฏิ บ ตั ิ ก ารบริ ษ ัท โฆษณาจํา ลอง
ห้องปฏิบตั ิการแสดงและห้องสมุดย่อย เพื.อบริ การหนังสื อ ตํารา หรื อวารสารเฉพาะทาง ทั8งนี8 สาขาวิชาจะต้องจัด
สื. อการสอนอื. นเพื.อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่ น เครื. องมัลติ มีเดี ยโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื. อง
ถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื. องฉายสไลด์ เป็ นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที.ประจําห้องสมุดของคณะ ซึ. งจะประสานงานจัดซื8 อจัดหาหนังสื อเพื.อเข้าหอสมุดกลาง และทํา
หน้าที.ประเมินความพอเพียงของหนังสื อ ตํารา นอกจากนี8 มีเจ้าหน้าที.ดา้ นโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ. งจะอํานวยความ
สะดวกในการใช้สื.อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื.อของอาจารย์ดว้ ย โดยมี
รายละเอียดดังตารางต่อไปนี8
เป้าหมาย
จัดให้มีห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ อุปกรณ์
การทดลอง ทรัพยากร
สื. อและช่องทางการเรี ยนรู ้
ที.เพียบพร้อมเพื.อ
สนับสนุนทั8งการศึกษาใน
ห้องเรี ยน นอกห้องเรี ยน
และเพื.อการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง อย่างเพียงพอ

การดําเนินการ
1. จัดให้มีห้องปฏิบตั ิการโฆษณา ที.มีความพร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ทั8งในการสอนด้านการโฆษณา การสื. อสาร
การตลาด และธุ รกิจบันเทิง
2. จัดเตรี ยมห้องปฏิบตั ิการการแสดงที.มีอุปกรณ์และเครื. องมือ
อันทันสมัย เพื.อให้นกั ศึกษาสามารถฝึ กปฏิบตั ิ สร้างความ
พร้อมในการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ
3. จัดให้มีเครื อข่ายและห้องทํางานของนักศึกษาที.มีท8 งั เครื. อง
คอมพิวเตอร์ และพื8นที.ที.นกั ศึกษาสามารถศึกษาทดลอง หา
ความรู ้เพิ.มเติมได้ดว้ ยตนเองด้วยจํานวนและประสิ ทธิ ภาพที.
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การประเมินผล
- รวบรวมจัดทําสถิติจาํ นวน
เครื. องมืออุปกรณ์ ต่อหัว
นักศึกษาชัว. โมงการใช้งาน
ห้องปฏิบตั ิการและ
เครื. องมือ
- จํานวนนักศึกษา
ลงทะเบียนเรี ยนในวิชาเรี ยน
ที.มีการฝึ กปฏิบตั ิดว้ ย
อุปกรณ์ต่างๆ

และมีประสิ ทธิ ภาพ

เหมาะสมเพียงพอ
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริ การทั8งหนังสื อตํารา และสื. อดิจิทลั
เพื.อการเรี ยนรู ้ท8 งั ห้องสมุดทางกายภาพและทางระบบเสมือน
5. จัดให้มีสถานที.ฝึกปฏิบตั ิการ เช่น เวทีการแสดง สตูดิโอ
ขนาดใหญ่ บริ ษทั โฆษณาจําลอง เพื.อให้นกั ศึกษาสามารถฝึ ก
ปฏิบตั ิการในสภาพแวดล้อมจริ ง

- สถิติของจํานวนหนังสื อ
ตํารา และสื. อดิจิทลั ที.มี
ให้บริ การและสถิติการใช้
งานหนังสื อตํารา สื. อดิจิทลั
- ผลสํารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการ
ให้บริ การทรัพยากรเพื.อการ
เรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิ

3. การบริ หารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์จะต้องมีวฒ
ุ ิการศึกษา
ระดับปริ ญญาโทขึ8นไปในสาขาการโฆษณา การสื. อสารการตลาด ศิลปะการแสดงและธุ รกิจบันเทิงหรื อสาขาวิชาที.
เกี.ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสู ตรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
คณาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรและผูส้ อน จะต้องประชุ มร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการสอน
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื.อเตรี ยมไว้สําหรับการปรับปรุ ง
หลัก สู ตร ตลอดจนปรึ ก ษาหารื อ แนวทางที. จะทํา ให้ บ รรลุ เ ป้ าหมายตามหลัก สู ต รและได้บ ัณ ฑิ ต เป็ นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที.พึงประสงค์
3.3 การแต่ งตัAงคณาจารย์ พิเศษ
สําหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะจะเป็ นผูถ้ ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตั ิมา
ให้กบั นักศึกษา โดยจะต้องมีวฒ
ุ ิการศึกษาอย่างตํ.าปริ ญญาโทหรื อจะต้องเป็ นผูท้ ี.มีประสบการณ์เชี.ยวชาญโดยตรง
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4. การบริ หารบุคลากรสายสนับสนุน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ที.เกี.ยวข้องกับภาระงานที.รับผิดชอบ และมีความรู ้ดา้ นนิเทศ
ศาสตร์ หรื อเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2 การเพิมทักษะความรู้ เพือการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสู ตรและจะต้องสามารถบริ การให้อาจารย์ใช้สื.อการ
สอนได้อย่างสะดวกซึ. งจําเป็ นต้องให้มีการอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรี ยมห้องปฏิบตั ิการต่างๆ ในวิชาที.มีการฝึ ก
ปฏิบตั ิ
5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการและอืนๆแก่ นักศึกษา
มีการแต่งตั8งอาจารย์ที.ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษาทุกคนโดยนักศึกษาที.มีปัญหาในด้านการเรี ยน
และกิจกรรมสามารถปรึ กษากับอาจารย์ที.ปรึ กษาได้โดยอาจารย์ของสาขาวิชาทุกคนจะต้องทําหน้าที.เป็ นอาจารย์ที.
ปรึ กษาและต้องกําหนดชัว. โมงให้คาํ ปรึ กษา (Office Hours) เพื.อให้นกั ศึกษาสามารถมาขอคําแนะนําได้ ทั8งด้านการ
เรี ยนและด้านกิจกรรม
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
กรณี ที.นกั ศึกษามีความสงสัยเกี.ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที.จะยืน. คําร้องขอดูกระดาษ
คําตอบในการสอบของตนเอง ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
6. ความต้ องการของตลาดแรงงานสั งคมและ / หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
สําหรับความต้องการกําลังคนสาขาวิชาการโฆษณาและธุ รกิจบันเทิงนั8นคาดว่ามีความต้องการกําลังคนด้านนี8
สู งมาก เนื.องจากนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์และบริ บททางสังคมวัฒนธรรมที.มีกระแสการไหลบ่าของวัฒนธรรม
ต่างชาติ จึงทําให้เกิ ดการสงครามการต่อสู ้ ทางการสื. อสารที. มีการใช้ความบันเทิ งเป็ นตัวนําตามด้วยการบริ หาร
จัดการทางเศรษฐกิ จ ดังนั8น ประเทศไทยจึ งจําเป็ นที. ตอ้ งมี บุคลากรในการตอบสนองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ
แห่งชาติฉบับที. 11 ทั8งนี8 สาขาวิชาได้กาํ หนดระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตของผูป้ ระกอบการโดยเฉลี.ยอยูใ่ น
ระดับดี -ดี มาก โดยความร่ วมมือจากมหาวิทยาลัยจัดการสํารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผูใ้ ช้
บัณฑิตเพื.อนําข้อมูลใช้ประกอบการปรับปรุ งหลักสู ตรรวมถึงการศึกษาข้อมูลงานวิจยั อันเกี.ยวเนื. องกับการประมาณ
ความต้องการของตลาดแรงงาน เพื.อนํามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษาในโอกาสต่อไป
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7. ตัวบ่ งชีAผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื.อใช้กาํ หนดดัชนีบ่งชี8ผลการดําเนินงาน ดังนี8
7.1 มีการจัดรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา
7.2 อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการวางแผนติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสู ตร
7.3 มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ
มคอ.4 ก่อนการเปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
7.4 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ8 นสุ ดภาคการศึกษาที.เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
7.5 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ8 นสุ ดปี
การศึกษา
7.6 มีการพัฒนา / ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู ้จากผล
การดําเนิ นการของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.7
7.7 มีการทบทวนผลสัมฤทธิ* ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที.กาํ หนดใน มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที.เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7.8 อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน
7.9 อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ / หรื อวิชาชีพอย่างน้อยปี ละ 1 ครั8ง
7.10 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ / หรื อวิชาชี พไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
7.11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี สุ ดท้าย / บัณฑิตใหม่ที.มีคุณภาพต่อหลักสู ตร เฉลี.ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
7.12 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที.มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี.ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
แผนติดตามประเมินผลการดําเนินงานในแต่ ละปี
ตัวบ่ งชีAผลการดําเนินงาน
ปี ที 1 ปี ที 2 ปี ที 3 ปี ที 4
1.อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้ อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการประชุ มเพื.อ
วางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสู ตร
2.มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.2 ที.สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติหรื อมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถ้ามี)
3.มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.3และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
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4.จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนิ นการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ8 นสุ ดภาคการศึกษาที.เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5.จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ8 นสุ ดปี การศึกษา
6.มีการทบทวนผลสัมฤทธิ* ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ที.กาํ หนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที.เปิ ดสอนในแต่
ละปี การศึกษา
7.มีการพัฒนา / ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อการ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากผลการประเมินการดําเนินงานที.รายงานใน มคอ.7
8.อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิ เทศหรื อคําแนะนําด้านการจัดการ
เรี ยนการสอน
9.อาจารย์ประจําทุ กคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ / หรื อวิชาชี พอย่าง
น้อยปี ละหนึ.งครั8ง
10.จํา นวนบุ ค ลากรสนับ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถ้า มี ) ได้รั บ การพัฒ นา
วิชาการและ / หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11.ระดับ ความพึ งพอใจของนัก ศึ ก ษาปี สุ ดท้าย / บัณ ฑิ ตใหม่ ที.มี ต่อคุ ณภาพ
หลักสู ตร เฉลี.ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12.ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที.มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี.ยไม่นอ้ ยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที 8 การประเมินและปรับปรุงหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
ก่ อนการสอนควรมี ก ารประเมิ นกลยุท ธ์ ก ารสอนโดยคณะผูส้ อนหรื อ ระดับ สาขาวิ ช าและ / หรื อการ
ปรึ กษาหารื อกับผูเ้ ชี.ยวชาญด้านหลักสู ตรหรื อวิธีการสอน หลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอน
โดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรี ยนของนักศึกษา
ด้า นกระบวนการนํา ผลการประเมิ นไปปรั บ ปรุ ง สามารถทํา โดยรวบรวมปั ญหา / ข้อ เสนอแนะเพื. อ
ปรับปรุ งและกําหนดประธานหลักสู ตรและคณะผูส้ อนนําไปปรับปรุ งและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทําโดยการ
(1) ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
(2) การสังเกตการณ์ของประธานหลักสู ตร / ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร และ / หรื อคณะผูส้ อน
(3) ภาพรวมของหลักสู ตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
(4) การทดสอบผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื.นในหลักสู ตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจากนักศึกษาปี สุ ดท้าย / บัณฑิตใหม่ ผูใ้ ช้บณั ฑิต
และผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ต้องผ่านการประกันคุ ณภาพหลักสู ตรและจัดการเรี ยนการสอนตามมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
สาขาวิชาการโฆษณาและธุ รกิจบันเทิง และตัวบ่งชี8 เพิ.มเติมข้างต้น รวมทั8งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายใน (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตร
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ / ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใ้ ช้บณั ฑิต ผูท้ รงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร / ประธานหลักสู ตร
4.3 เสนอการปรับปรุ งหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์
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