มคอ.2
รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา การสื่ อสารมวลชน
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
: Bachelor of Communication Arts

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

: นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่ อสารมวลชน)
: นศ.บ. (การสื่ อสารมวลชน)
: Bachelor of Communication Arts (Mass Communication)
: B.Com.Arts (Mass Communication)

3. วิชาเอก
การสื่ อสารมวลชน
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 131 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
เป็ นหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552
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5.2 ภาษาทีใ่ ช้
จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในบางวิชาที่เหมาะสม
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีความรู้ภาษาไทยเป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรจะได้รับปริ ญญานิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
6.1 หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554 กาหนด
เปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555 โดยหลักสู ตรนี้ปรับปรุ งมาจากหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
พ.ศ.2551
6.2 คณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ อนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตร วันที่ 1 สิ งหาคม 2554
6.3 คณะกรรมการสภาวิชาการ อนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตร ครั้งที่ 13 วันที่ 5 ธันวาคม 2554
6.4 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตร ครั้งที่ 2 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรคุณภาพและมาตรฐาน
ในปี การศึกษา 2557 หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน จะมีความพร้อมเผยแพร่
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหลังเปิ ดดาเนินการสอนหลักสู ตรไปแล้ว
2 ปี
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
บัณฑิตสาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน สามา รถนาความรู ้ทางการสื่ อสารไปใช้ประกอบอาชีพได้ท้ งั ภาค
ราชการและเอกชนตลอดจนอาชีพส่ วนตัว อาชีพต่างๆ ที่สามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ อาทิ
ผูป้ ระกาศ
พิธีกร นักจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยง นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ บริ ษทั ผลิตภาพยนตร์
บรรณาธิการ
นักเขียน นักข่าวและประมวลข่าว นักหนังสื อพิมพ์ เป็ นต้น
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9. ชื่ อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร
สาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน

1

เลขประจาตัว
ประชาชน
5-1007-00026-41-0

2.

3-1024-01109-75-1

อาจารย์

นางสาวปรี ยาภรณ์ สื บสวัสดิ์

3.

3-7301-00855-54-5

อาจารย์

นายสรรพัชญ์ เจียระนานนท์

4.

3-1016-00793-14-6

อาจารย์

นางสาวมนัสวี พัวตระกูล

5.

3-1303-00075-07-7

อาจารย์

นางสาวณิ ชาภา แก้วประดับ

ที่

ตาแหน่ ง
ชื่อ-สกุล
ทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นางสาวสุปราณี ศิริสวัสดิ์ชยั
(วิทยุ-โทรทัศน์)

คุณวุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก
(สาขาวิชา),สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา,ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา
ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี ), มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ,
2554 (Ph.D.Candidate)
วม.(การบริ หารสื่ อสารมวลชน), ม.ธรรมศาสตร์, 2543
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู , มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2550
วบ.(สื่ อสารมวลชน), ม.ธรรมศาสตร์, 2537
วม.(การบริ หารสื่ อสารมวลชน), ม.ธรรมศาสตร์, 2550
ศศ.บ.(วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์),
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา , 2545
วม.(การบริ หารสื่ อสารมวลชน), ม.ธรรมศาสตร์, 2551
นศ.บ.(วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์), ม.รังสิ ต, 2547
M.P.(Professional Studies in Digital Media),
Northeastern University , 2553
นศ.บ.(ศิลปะการแสดง), ม.กรุ งเทพ, 2548
นศ.ม. วารสารสนเทศ (การหนังสื อพิมพ์),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
นศ.บ.(วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์), ม.รังสิ ต, 2537

10. สถานทีใ่ นการจัดการเรียนการสอน
สถานที่ต้ งั ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็ นหลัก และสถานีทดลอง
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของท้องถิ่น
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลั กสู ตร
11.1 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปั จจุบนั ประเทศไทยได้มีการพัฒนาและมีความก้าวหน้าทางด้านสื่ อสารมวลชนมากขึ้น อีกทั้งยังมี
ช่องทางในการสื่ อสารต่างๆ ที่ตอ้ งการใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสื่ อสารมวลชน ดันจึ
งนั้งมีความจาเป็ น
ที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ดา้ นสื่ อสารมวลชน เพื่อนาไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาอาชีพของบัณฑิตต่อไป
11.2 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การสื่ อสารผ่านวัฒนธรรมถือเป็ นปั จจัยสาคัญทาให้ระบบสื่ อสารมวลชนพัฒนาอย่างรวดเร็ ว โดยหน้าที่
ของนักสื่ อสารมวลชนที่ดี ต้องทาหน้าที่คดั กรองแล
ะเลือกสรรเนื้อหาที่เหมาะสมนาเสนอต่อสาธารณชน
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12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
(1) ตอบสนองความต้องการของประเทศทางด้านกาลังคนและความรู ้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
กับการสื่ อสารเชิงสร้างสรรค์
(2) ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการสื่ อสาร และเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
(3) พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถในการค้นคว้า ทาวิจยั เพื่อพัฒนาประเทศและสังคม
(4) พัฒนาผูเ้ รี ยนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู ้ที่เป็ นมาตรฐาน มีภูมิปัญญาท้องถิ่น แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ และดารงชีวติ ร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
(1) ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษา ที่สนใจด้านสื่ อสารมวลชน ได้มีโอกาสได้ศึกษาและเรี ยนร่ วมมากขึ้น
(2) มหาวิทยาลัยต้องผลิตบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพ และมาตรฐานเป็ นที่ตอ้ งการของสังคม
ในประเทศ
(3) มหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบในการระดมสรรพกาลังเชิงวิชาการ
เพื่อสนับสนุนให้ผเู้ รี ยน
มีความพร้อมในการเรี ยนทุกด้าน
(4) มหาวิทยาลัยต้องเป็ นหน่วยงานที่เป็ นผูน้ าเชิงวิชาการ และการวิจยั เพื่อการพัฒนาสังคมโดย
ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคมหรื อชุมชน
(5) มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาให้มีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการระหว่างคณาจารย์และผูเ้ รี ยนระหว่าง
สถาบัน เพื่อปรับระดับมาตรฐานการศึกษาและแลกเปลี่ยนแรงงานกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ เี่ ปิ ดสอนโดยคณะ / ภาควิชา / หลักสู ตรอืน่
กลุ่มวิชาศึกษาทัว่ ไป ได้แก่ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
กลุ่มวิชาศึกษาทัว่ ไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร กลุ่มวิชาแกนในส่ วนวิชาพื้นฐานคณะ
นอกจากนี้ยงั เปิ ดเป็ นวิชาเลือกเสรี ในนิสิตนักศึกษาจากสาขาวิชาอื่นมาเลือกเรี ยนได้
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
ข้ อมูลประกอบหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน ประกอบด้ วย
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตนักสื่ อสารมวลชนที่ซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อการนาเสนอข่าวสารสาธารณะและความเป็ นจริ ง
ทั้งเป็ นกลไกสาคัญในการนาพาสังคมไปสู่ การเปลี่ยนแปลงที่ดีของชุมชนท้องถิ่นและสังคมไทย
1.2 ความสาคัญ
มุ่งเน้นให้ผลิตบัณฑิตเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถทางด้านสื่ อสารมวลชนอันได้แก่ วารสารศาสตร์
ภาพยนตร์ และมัลติมีเดีย วิทยุกระจายเสี ยง และวิทยุโทรทัศน์ ตลอดจนมีความรู้ทางวิชาการและความสามารถ
ทางปฏิบตั ินาไปพัฒนาและประยุกต์กบั งานด้านสื่ อสารมวลชนได้อย่างเหมาะสม
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน พุทธศักราช 2554 ฉบับนี้พฒั นาขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์สาคัญดังนี้
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความรับผิดชอบที่ดีต่ อสังคม และมี
จรรยาบรรณของนักสื่ อสารมวลชน
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีความรู ้ ความเข้าใจ และมีความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎี และปฏิบตั ิดา้ น
นิเทศศาสตร์ ได้แก่ วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย และวารสารศาสตร์ เพื่อนา
ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชี พด้านการสื่ อสารมวลชนในอนาคต
1.3.3 เพื่อ ผลิตบัณฑิ ตที่มีความชานาญเฉพาะทางในวิชาชีพด้าน วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์
ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย และวารสารศาสตร์ โดยสามารถนาไปประยุกต์ บูรณาการ และตัดสิ นใจเพื่อ
แก้ปัญหางานด้านสื่ อสารมวลชนได้
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิต ที่สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ และรู้
บทบาทของการเป็ นผูน้ าและผูต้ ามได้อย่างเหมาะสม
1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิต ที่สามารถนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในการทางาน ด้านสื่ อสารมวลชนใน
การสื บค้น รวบรวม เรี ยงเรี ยง และนาเสนอผ่านสื่ อต่างๆได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
- ปรับหลักสู ตร ให้มีมาตรฐานไม่ - ติดตามประเมินหลักสู ตรอย่าง
- เอกสารปรับปรุ งหลักสู ตร
ต่ากว่าที่ สกอ. กาหนด
สม่าเสมอ
- รายงานผลการประเมิน
- พัฒนาหลักสู ตร
หลักสู ตร
- ติดตามบริ บทของสังคม/เทคโนโลยี
- ปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้อง - ติดตามความเปลี่ยนแปลงและความ - รายงานผลการประเมินความ
กับความต้องการของธุ รกิจ และ
ต้องการของผูป้ ระกอบการวิชาชีพ
พึงพอใจในการใช้บณ
ั ฑิตของ
การเปลี่ยนแปลงของการตลาด
ด้านสื่ อสารมวลชน
สถานประกอบการ
- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้
ความสามารถในการทางาน
ของบัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดี
- รายงานภาวะการมีงานทาของ
บัณฑิต
- พัฒนาบุคลากรด้านการเรี ยนการ - สนับสนุนบุคลากรด้านการเรี ยน
- ปริ มาณงานบริ การวิชาการ
สอน และบริ การวิชาการให้มี
การสอน ให้ทางานบริ การวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสู ตร
ประสบการณ์ จากการนาความรู้
แก่องค์กรวิชาชีพด้านสื่ อสารมวลชน
ด้านนิเทศศาสตร์ ไปปฏิบตั ิงาน
ภายนอก
จริ ง
- สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อ ทา
ผลงานทางวิชาการ ทาวิจยั ด้าน
สื่ อสารมวลชน ศึกษาดูงานและ
อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ดา้ น
สื่ อสารมวลชนให้เป็ นปัจจุบนั
- อาจารย์สายปฏิบตั ิการต้องมี
คุณวุฒิในวิชาชีพสาขาวิชาที่สอน
ปฏิบตั ิ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดระบบการศึกษาเป็ นแบบทวิภาคตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสู ตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ระยะเวลาการศึกษาให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 ต้องสาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
ทักษะพื้นฐานของนักศึกษายังไม่ดีพอ
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษา
จัดการปรับพื้นฐานให้กบั นักศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปี การศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559

ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

รวม
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา
60 คาดว่าจะมีผจู ้ บการศึกษาตลอดหลักสู ตร ปี ละ
120 60 คน เริ่ มจบการศึกษาปี 2558
180
240
240

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงจานวนนิสิตที่รับเข้าขึ้นอยูก่ บั ศักยภาพของคณาจารย์ในสาขาวิชาและความต้องการ
ของผูเ้ รี ยน สังคม และตลาดวิชาชีพ
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
รายละเอียดรายรับ

2555
2556
ค่าบารุ งการศึกษา
1,526,000.00 1,869,000.00
ค่าลงทะเบียน
144,000.00 288,000.00
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
130,000.00 143,000.00
รวมรายรับ
1,800,000.00 2,300,000.00
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท)
หมวดเงิน
1. งบดาเนินการ
1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
1.2 ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
1.3 ทุนการศึกษา
1.4 รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (1)
2. งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์
รวม (2)
รวม (1) + (2)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

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

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

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

2558

2559
450,000.00
900,000.00
140,000.00
115,000.00

2.7 ระบบการศึกษา
แบบเข้าชั้นเรี ยน และเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิช าและการลงทะเบียนเรียนข้ ามสถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสู ตรนี้ สามารถเทียบโอน
หน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็ นไปตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยมีรูปแบบการเทียบโอน 2 รู ปแบบ คือ

9

2.8.1 การเทียบโอนผลการเรี ยนหมายความว่า การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับ
เดียวกัน ที่ ได้เคยศึกษามาแล้ว จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันอุดมศึกษาอื่น และ
มหาวิทยาลัยอื่น ที่มหาวิทยาลัยรับรองเพื่อใช้นบั เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
2.8.2 การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ หมายความว่า การขอเทียบโอน
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ และ/หรื อการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษาเพื่อ
นับเป็ นหน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชาตามหลักสู ตรการศึกษาในมหาวทิ ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักเกณฑ์
การเทียบโอนให้เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบของวา่ ด้วยการศึกมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา การศึกษาขั้นปริ ญญาบัณฑิต พ.ศ. 2550
3. หลักสู ตร
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 131 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้างหลักสู ตร แบ่งเป็ นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ของกระทรวงศึกษาธิ การ ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่ น้อยกว่ า
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.4) กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่ น้อยกว่ า
2.1) วิชาแกนนิเทศศาสตร์
2.2) วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1) วิชาเอก (บังคับ)
2.2.2) วิชาเอก (เลือก)
2.2.3) วิชาสัมพันธ์สาขา
2.2.4) วิชาการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่ า

30
9
6
6
9
95
21
74
30
21
18
5
6

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่า
1.1) กลุ่มวิชา ภาษาและการสื่ อสาร
2001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารและการสื บค้นสารสนเทศ
Thai for Communication and Information Retrieval
2001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
English for Communication
2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
Neighboring Language and Culture
1.2) กลุ่มวิชา มนุษยศาสตร์
1002101 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior Development
2002102 สุนทรี ยนิยม
Aesthetic Appreciation
1.3) กลุ่มวิชา สังคมศาสตร์
2003101 สังคมไทยและสังคมโลก
Thai and Global Society
2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
Natural Resources and Environments
1.4) กลุ่มวิชา คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4004101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ
Science for Quality of Life
4004102 การคิดและการตัดสิ นใจ
Thinking and Decision Making
4004103 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
Integrated Information Technology
2) หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่นอ้ ยกว่า

2.1 กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานนิเทศศาสตร์
3050101
หลักนิเทศศาสตร์
Principles of Communication Arts
3050102
ภาษาไทยเพื่องานนิเทศศาสตร์
Thai Language for Communication Arts
3050103
กฎหมายและจริ ยธรรมสาหรับงานนิเทศศาสตร์
Laws and Ethics for Communication Arts

30
หน่วยกิต
9
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

95

หน่วยกิต

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

11

3050104
3050105
3050106
3050107

การวิจยั นิเทศศาสตร์
Research for Communication Arts
กราฟิ กสาหรับงานนิเทศศาสตร์
Graphic Design for Communication Arts
หลักการถ่ายภาพ
Principles of Photography
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1
English for Communication Arts 1

2.2) วิชาเฉพาะด้ าน
2.2.1) วิชาเอก (บังคับ)
2.2.2) วิชาเอก (เลือก)

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

74
30
21

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

30

หน่ วยกิต

ให้ เลือกเรียนกลุ่มเน้ นเฉพาะด้ าน กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดจาก 5 กลุ่มนี้ คือ
กลุ่มที่ 1 กลุ่มสร้ างสรรค์ และผลิตรายการวิทยุ
วิชาเอก (บังคับ)
3053101
3053102
3053103
3053104
3053201
3053202
3053203
3053204

หลักวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
Principles of Broadcasting
หลักวารสารศาสตร์
Principles of Journalism
หลักภาพยนตร์และมัลติมีเดีย
Principles of Film and Multimedia
หลักประชาสัมพันธ์และโฆษณา
Principles of Public Relations and Advertising
การเขียนบทวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
Script Writing for Broadcasting
การประกาศและการดาเนินรายการ
Announcing and Presentation
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง 1
Radio Program Production 1
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิทยุกระจายเสี ยง
และวิทยุโทรทัศน์
Broadcasting Information Technology

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

12

3053301
3053302

การสร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยุกระจายเสี ยง
Radio Creative Presentation
การบริ หารงานทางวิทยุกระจายเสี ยง
Radio Organization Administration
วิชาเอก (เลือก)

3053209
3053213
3053303
3053305
3053306
3053307
3053308
3053309
3053323
3053327
3053328
3053333
3053401

หลักการรายงานข่าวและการเขียนข่าว
Principles of News Reporting and Writing
ศิลปะการเล่าเรื่ อง
Arts of Storytelling
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง 2
Radio Program Production 2
การผลิตรายการวิทยุชุมชน
Communities Radio Program Production
การผลิตรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสี ยง
Radio Documentary Production
การผลิตรายการละครวิทยุกระจายเสี ยง
Radio Drama Production
การผลิตรายการวิทยุทางอินเทอร์เน็ต
Internet Radio Production
การใช้ดนตรี และเสี ยงประกอบ
Music and Sound Effects
การใช้เสี ยงเพื่องานพากย์
Voice for Diction
การพูดภาษาอังกฤษสาหรับผูป้ ระกาศและผูด้ าเนินรายการ
English Speaking for Announcers and Presenters
ผูป้ ระกาศภาษาท้องถิ่น
Dialect Announcers
ข่าวพลเมือง
Citizen Journalism
สัมมนาการสื่ อสารมวลชน
Mass Communication Seminar

3(2–2-5)
3(2–2-5)

21

หน่ วยกิต
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)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)

13

กลุ่มที่ 2 กลุ่มสร้ างสรรค์ และผลิตรายการโทรทัศน์
วิชาเอก (บังคับ)
3053101
3053102
3053103
3053104
3053201
3053202
3053204

3053205
3053310
3053311

หลักวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
Principles of Broadcasting
หลักวารสารศาสตร์
Principles of Journalism
หลักภาพยนตร์และมัลติมีเดีย
Principles of Film and Multimedia
หลักประชาสัมพันธ์และโฆษณา
Principles of Public Relations and Advertising
การเขียนบทวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
Script Writing for Broadcasting
การประกาศและการดาเนินรายการ
Announcing and Presentation
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิทยุกระจายเสี ยง
และวิทยุโทรทัศน์
Broadcasting Information Technology
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 1
Television Program Production 1
การสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยุโทรทัศน์
Television Creative Presentation
การบริ หารงานทางวิทยุโทรทัศน์
Television Organization Administration
วิชาเอก (เลือก)

3053208
3053213
3053312
3053313

30

การแสดง 1
Acting 1
ศิลปะการเล่าเรื่ อง
Arts of Storytelling
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 2
Television Program Production 2
การผลิตรายการสารคดีทางวิทยุโทรทัศน์
Documentary Program Production

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)

3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)

21

หน่ วยกิต
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)

14

3053314
3053315
3053316
3053321
3053322
3053327
3053328
3053309
3053333
3053401

การผลิตรายการข่าวทางวิทยุโทรทัศน์
News Program Production
การบริ หารงานเคเบิ้ลทีวี
Cable Television Administration
การประเมินคุณภาพรายการวิทยุและโทรทัศน์
Broadcast Evaluation
การแต่งหน้าและเครื่ องแต่งกาย
Make-up and Costumes
ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก
Scenery and Property
การพูดภาษาอังกฤษสาหรับผูป้ ระกาศและผูด้ าเนินรายการ
English Speaking for Announcers and Presenters
ผูป้ ระกาศภาษาท้องถิ่น
Dialect Announcers
การใช้ดนตรี และเสี ยงประกอบ
Music and Sound Effects
ข่าวพลเมือง
Citizen Journalism
สัมมนาการสื่ อสารมวลชน
Mass Communication Seminar

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)

กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ประกาศและการแสดง
วิชาเอก (บังคับ)
3053101
3053102
3053103
3053104
3053202
3053207

หลักวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
Principles of Broadcasting
หลักวารสารศาสตร์
Principles of Journalism
หลักภาพยนตร์และมัลติมีเดีย
Principles of Film and Multimedia
หลักประชาสัมพันธ์และโฆษณา
Principles of Public Relations and Advertising
การประกาศและการดาเนินรายการ
Announcing and Presentation
เทคนิคการเป็ นพิธีกร
Techniques for Master of Ceremony

30

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2–2-5)
3(2–2-5)

15

3053208
3053209
3053317
3053318

การแสดง 1
Acting 1
หลักการรายงานข่าวและการเขียนข่าว
Principles of News Reporting and Writing
การกากับการแสดง
Directing
เทคนิคการจัดรายการ
Techniques for Broadcasting Program
วิชาเอก (เลือก)

3053213
3053319
3053320
3053321
3053322
3053323
3053324
3053325
3053326
3053327
3053328
3053332
3053336

ศิลปะการเล่าเรื่ อง
Arts of Storytelling
การแสดง 2
Acting 2
วาทวิทยา
Speech of Communication
การแต่งหน้าและเครื่ องแต่งกาย
Make-up and Costumes
ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก
Scenery and Property
การใช้เสี ยงเพื่องานพากย์
Voice for Diction
เทคนิคการสัมภาษณ์
Interview Techniques
การบรรยายนอกสถานที่
Commentary Program
การรายงานพระราชพิธีและงานพิธี
Royal and Public Ceremony Reporting
การพูดภาษาอังกฤษสาหรับผูป้ ระกาศและผูด้ าเนินรายการ
English Speaking for Announcers and Presenters
ผูป้ ระกาศภาษาท้องถิ่น
Dialect Announcers
การสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม
Cross Cultural Communication
การรายงานข่าวทางสื่ อสังคมและสื่ อใหม่
Social Media and New Media Reporting

3(2–2-5)
3 (2-2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)

21

หน่ วยกิต
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)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)

16

3053401

สัมมนาการสื่ อสารมวลชน
Mass Communication Seminar

3(2–2-5)

กลุ่มที่ 4 กลุ่มข่ าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์
วิชาเอก (บังคับ)
3053101
3053102
3053103
3053104
3053209
3053210
3053211
3053329
3053330
3053331

หลักวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
Principles of Broadcasting
หลักวารสารศาสตร์
Principles of Journalism
หลักภาพยนตร์และมัลติมีเดีย
Principles of Film and Multimedia
หลักประชาสัมพันธ์และโฆษณา
Principles of Public Relations and Advertising
หลักการรายงานข่าวและการเขียนข่าว
Principles of News Reporting and Writing
ข่าวและการสื บค้นข้อเท็จจริ ง
News and Fact-finding
การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
Creative Writing in Journalism
การรายงานข่าวเชิงสื บสวน
Investigative News Reporting
การเขียนบทความและบทบรรณาธิการ
Article and Editorial Writing
ประเด็นศึกษาทางจริ ยธรรมวารสารศาสตร์
Ethical Issues in Journalism
วิชาเอก (เลือก)

3053202
3053211
3053328

30

การประกาศและการดาเนินรายการ
Announcing and Presentation
ทฤษฎีภาพยนตร์และวิจารณ์
Film Theory and Criticism
ผูป้ ระกาศภาษาท้องถิ่น
Dialect Announcer

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2–2-5)
3 (2-2-5)\

21

หน่ วยกิต
3 (2–2-5)
3 (3-0-6)
3 (2–2-5)

17

3053213
3053332
3053333
3053334
3053335
3053336
3053337
3053338
3053339
3053340
3053341
3053342
3053343
3053344
3053345
3053346
3053347
3053348

ศิลปะการเล่าเรื่ อง
Arts of Storytelling
การสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม
Cross Cultural Communication
ข่าวพลเมือง
Citizen Journalism
การรายงานข่าวเชิงสร้างสรรค์
Creative News Reporting
การรายงานข่าวและผลิตรายการข่าวสารทางวิทยุและโทรทัศน์
Broadcast News Reporting and Production
การรายงานข่าวทางสื่ อสังคมและสื่ อใหม่
Social Media and New Media Reporting
การอ่านและพิเคราะห์ผลงานทางวารสารศาสตร์
Review Literary Journalism
การเขียนบันเทิงคดี
Fiction Writing
การเขียนสารคดี
Feature Writing
การเขียนบทสารคดีทางโทรทัศน์
Feature Script Writing for Television
หลักการถ่ายภาพวารสารศาสตร์
Basic Photojournalism
การสารวจพิเคราะห์ผลงานภาพถ่ายวารสารศาสตร์
Advance Photojournalism
การถ่ายภาพวารสารศาสตร์ข้ นั สูง
Survey of Photojournalism
การออกแบบหนังสื อและนิตยสารทางสิ่ งพิมพ์และสื่ อดิจิตอล
Print and Digital Magazine Design
การออกแบบหนังสื อพิมพ์ทางสิ่ งพิมพ์และสื่ อดิจิตอล
Print and Digital Newspaper Design
การออกแบบเว็บไซต์สาหรับงานวารสารศาสตร์
Website Design for Journalism
การศึกษาสังคมในประเด็นทางเศรษฐกิจและการเมือง
Social Study in Economic and Political Issues
การศึกษาสังคมในประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม
Social Study in Social and Cultural Issues

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

18

3053401

สัมมนาการสื่ อสารมวลชน
Mass Communication Seminar

3 (2–2-5)

การมีสิทธิเลือกเรียนกลุ่มวิชากลุ่มข่ าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์ เป็ นกลุ่มวิชาเน้ นเฉพาะด้ าน
1. นักศึกษาต้องได้เกรดเฉลี่ยรวมของชั้นปี ที่ 1 เฉพาะภาคเรี ยนที่ 1 หรื อภาคเรี ยนที่ 2 ไม่นอ้ ยกว่า 2.30
2. นักศึกษาต้องได้เกรดวิชาหลักวารสารศาสตร์ หรื อวิชาข่าวและการสื บค้นข้อเท็จจริ ง ไม่ต่ากว่าเกรด C+
การลงทะเบียนเรียนวิชาต่ อเนื่องเฉพาะรายวิชาในกลุ่มวิชาการรายงานข่ าวอืน่ ๆ
นักศึกษาต้องผ่านวิชาหลักการรายงานข่าวและการเขียนข่าวไม่ต่ากว่าเกรด C+ จึงจะมีสิทธิ
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาในกลุ่มวิชาการรายงานข่าวอื่น ๆ
กลุ่มที่ 5 กลุ่มภาพยนตร์ และมัลติมเี ดีย
วิชาเอก (บังคับ)
3053101
3053102
3053103
3053104
3053212
3053213
3053214
3053215
3053349
3053350

หลักวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
Principles of Broadcasting
หลักวารสารศาสตร์
Principles of Journalism
หลักภาพยนตร์และมัลติมีเดีย
Principles of Film and Multimedia
หลักประชาสัมพันธ์และโฆษณา
Principles of Public Relations and Advertising
ทฤษฎีภาพยนตร์และวิจารณ์
Film Theory and Criticism
ศิลปะการเล่าเรื่ อง
Arts of Storytelling
พื้นฐานการผลิตภาพยนตร์
Fundamental of Film Production
การเขียนบทภาพยนตร์
Screenwriting Workshop
การถ่ายภาพยนตร์
Cinematography
การตัดต่อในงานดิจิตอล
Editing in the Digital Studio

30

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2–2-5)
3 (2–2-5)
3 (2–2-5)
3 (2–2-5)
3 (2–2-5)

19

วิชาเอก (เลือก)
3053321
3053322
3053327
3053328
3053351
3053352
3053353
3053354
3053355
3053356
3053357
3053358
3053359
3053360
3053361
3053401

21

การแต่งหน้าและเครื่ องแต่งกาย
Make-up and Costumes
ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก
Scenery and Property
การพูดภาษาอังกฤษสาหรับผูป้ ระกาศและดาเนินรายการ
English Speaking for Announcers and Presenters
ผูป้ ระกาศภาษาท้องถิ่น
Dialect Announcers
สุนทรี ยะแห่งภาพยนตร์
Film Aesthetics
การเขียนบทภาพยนตร์ข้ นั สูง
Advanced Screenwriting Workshop
การแสดงขั้นพื้นฐาน
Basic Training of Acting
การกากับนักแสดงในภาพยนตร์
Directing the Actor for Film
การผลิตภาพยนตร์ 1
Film Production 1
การผลิตภาพยนตร์ 2
Film Production 2
การออกแบบดนตรี และเสี ยงประกอบ
Sound Design
แอนิเมชัน่ ขั้นพื้นฐาน
Animation Basics
การออกแบบงาน 3 มิติ
3D Modeling
การสร้างตัวละครแอนิเมชัน่
Character Animation
การแสดงภาพยนตร์
Film Acting
สัมมนาการสื่ อสารมวลชน
Mass Communication Seminar

หน่ วยกิต
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)
3 (2–2-5)
3 (2–2-5)
3 (2–2-5)
3 (2–2-5)
3 (2–2-5)
3(2–2-5)

20

2.2.3) วิชาสัมพันธ์ สาขา

18

หน่ วยกิต

บังคับ 9 หน่ วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี้
3050108
3053001
3053002

ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 2
English for Communication Arts 2
การตลาดเพื่องานนิเทศศาสตร์
Marketing Communication
โครงการออกแบบสร้างสรรค์และวิพากษ์
Special Project

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

เลือก ไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี้
3053003
3053004
3053005
3053006

การสื่ อสารบูรณาการเพื่อการพัฒนา
Integrated Development Communication
จิตวิทยาเพื่อการสื่ อสารระหว่างบุคคล
Psychology for Interpersonal Communication
เศรษฐศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวติ
Economic for living
มนุษย์สมั พันธ์และบุคลิกภาพ
Human Relations and Personality

2.2.4) วิชาการฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
3050109
วิชาการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่ า

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

5

หน่ วยกิต
5(0-225-0)

6

หน่ วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี เป็ นรายวิชาที่นิสิตสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาที่สาขาวิชาต่างๆในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาเปิ ดให้นิสิตจากต่างสาขาวิชาสามารถเลือกเรี ยนได้อย่างเสรี โดยเรี ยนตามเนื้อหาวิช าที่กาหนดไว้ในคาอธิบาย
รายวิชาของวิชานั้นๆ ที่นิสิตนักศึกษาได้เลือก จานวน 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาโท ไม่ น้อยกว่ า
21
หน่ วยกิต
1) นิสิต-นักศึกษา หลักสูตร / สาขาวิชาอื่น ที่ประสงค์เลือกเรี ยนวิชาโท สาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน
จะต้องเลือกเรี ยนในรายวิชาโทของสาขาวิชาการสื่ อสารมวลชนที่ไม่ซ้ าซ้อน หรื อ ปรากฏอยูใ่ นหลักสูตรของนิสิต – นักศึกษา
นั้น

21

2) นิสิต – นักศึกษา ที่เรี ยนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ถ้ามีความประสงค์จะเรี ยนกลุ่มวิชาโท ใน
สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เปิ ดสอนในคณะวิทยาการจัดการ หรื อคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยเลือก
เรี ยนกลุ่มวิชาโทในสาขาวิชาที่ประสงค์ จานวนไม่นอ้ ยกว่า
21 หน่วยกิต และไม่ซ้ ากับรายวิชาที่มีอยูใ่ นหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต ทั้งนี้ นิสิต- นักศึกษา ต้องแจ้งให้ทางสาขาวิชา ทราบก่อนจะเริ่ มเรี ยนในชั้นปี ที่ 3 และต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสาขาวิชาที่นิสิตเลือกเรี ยนวิชาโทด้วย รายวิชาที่เลือกเรี ยนให้เป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชา
โทของสาขาวิชาที่นิสิต – นักศึกษาเลือก จานวน 21 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เลือกเรียนเป็ นวิชาโท สาหรับนิสิตนักศึกษาในสาขาการสื่อสารมวลชน
นิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน ที่ประสงค์เลือกเรี ยนวิชาโท สาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน
ให้เลือกเรี ยนใน กลุ่มเน้นเฉพาะด้าน กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดจาก 5 กลุ่ม วิชาเท่านั้น โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เรี ยนไปแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า
21 หน่วยกิต
เลือกเรียนเป็ นวิชาโท สาหรับนิสิตนักศึกษาในหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นอกสาขาการสื่อสารมวลชน)
นิสิตนักศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นอกสาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน) ที่ประสงค์เลือกเรี ยนวิชา
โท สาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน ให้เรี ยนในรายวิชาต่อไปนี้ 21 หน่วยกิต
3053101
3053201
3053202
3053209
3053318
3053333
3053358

หลักวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
Principles of Broadcasting
การเขียนบทวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
Script Writing for Broadcasting
การประกาศและการดาเนินรายการ
Announcing and Presentation
หลักการรายงานข่าวและการเขียนข่าว
Principles of News Reporting and Writing
เทคนิคการจัดรายการ
Techniques for Broadcasting Program
ข่าวพลเมือง
Citizen Journalism
แอนิเมชัน่ ขั้นพื้นฐาน
Animation Basics

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)
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เลือกเรียนเป็ นวิชาโท สาหรับนิสิตนักศึกษานอกหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาอืน่ หรือคณะอืน่ )
นิสิตนักศึกษานอกหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาอื่นและคณะอื่น) ที่ประสงค์เลือกเรี ยนวิชา
โท สาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน ให้เรี ยนในรายวิชาต่อไปนี้ 21 หน่วยกิต
3050101
3050102
3050103
3053202
3053209
3053318
3053358

หลักนิเทศศาสตร์
Principles of Communication Arts
ภาษาไทยเพื่องานนิเทศศาสตร์
Thai Language for Communication Arts
กฎหมายและจริ ยธรรมสาหรับงานนิเทศศาสตร์
Laws and Ethics for Communication Arts
การประกาศและการดาเนินรายการ
Announcing and Presentation
หลักการรายงานข่าวและการเขียนข่าว
Principles of News Reporting and Writing
เทคนิคการจัดรายการ
Techniques for Broadcasting Program
แอนิเมชัน่ ขั้นพื้นฐาน
Animation Basics

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

23

3.1.4 แผนการศึกษา
สาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน
แผนการเรียนหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน
กลุ่มสร้ างสรรค์ และผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 5 รายวิชา
3050101 หลักนิเทศศาสตร์
3050102 ภาษาไทยเพื่องานนิเทศศาสตร์
รวม

รหัสวิชา
3050105
3050107
3053102
3053103
3053201
3053202

รหัสวิชา
3050104
3053301
3053302

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
นก. รหัสวิชา
ชื่อวิชา
15
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 5 รายวิชา
3 3050106 หลักการถ่ายภาพ
3 3053101 หลักวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
21
รวม

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
กราฟิ กสาหรับงานนิเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1
หลักวารสารศาสตร์
หลักภาพยนตร์และมัลติมีเดีย
การเขียนบทวิทยุฯ
การประกาศและดาเนินรายการ
รายวิชาเอกเลือก 1 วิชา
รวม

นก.
3
3
3
3
3
3
3
21

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
การวิจยั นิเทศศาสตร์
การสร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยุฯ
การบริ หารงานทางวิทยุฯ
รายวิชาเอกเลือก 2 วิชา
รายวิชาสัมพันธ์ กบั สาขาเลือก 1 วิชา
รวม

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
นก. รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3 3050108 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 2
3
รายวิชาเอกเลือก 1 วิชา
3
รายวิชาสัมพันธ์ กบั สาขาเลือก 2 วิชา
6
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
3
18
รวม

รหัสวิชา
3050103
3053001
3053104
3053203
3053204

นก.
15
3
3
21

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
กฎหมายและจริ ยธรรมฯ
การตลาดเพื่องานนิเทศศาสตร์
หลักประชาสัมพันธ์และโฆษณา
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง 1
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
รายวิชาเอกเลือก 2 วิชา

นก.
3
3
3
3
3
6

รวม

21

นก.
3
3
6
3
15

24

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3053002 โครงการออกแบบสร้างสรรค์และวิพากษ์
รายวิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
นก. รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3 3050109 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์
3
3
9
รวม

นก.
5

5

กลุ่มสร้ างสรรค์ และผลิตรายการโทรทัศน์
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 5 รายวิชา
3050101 หลักนิเทศศาสตร์
3050102 ภาษาไทยเพื่องานนิเทศศาสตร์
รวม

รหัสวิชา
3050105
3050107
3053102
3053103
3053201
3053202

รหัสวิชา
3050104
3053310
3053311

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
นก. รหัสวิชา
ชื่อวิชา
15
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 5 รายวิชา
3 3050106 หลักการถ่ายภาพ
3 3053101 หลักวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
21
รวม

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
กราฟิ กสาหรับงานนิเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1
หลักวารสารศาสตร์
หลักภาพยนตร์และมัลติมีเดีย
การเขียนบทวิทยุฯ
การประกาศและการดาเนินรายการ
รายวิชาเอกเลือก 1 วิชา
รวม

นก.
3
3
3
3
3
3
3
21

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
การวิจยั นิเทศศาสตร์
การสร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยุโทรทัศน์
การบริ หารงานทางวิทยุโทรทัศน์
รายวิชาเอกเลือก 2 วิชา
รายวิชาสัมพันธ์ กบั สาขาเลือก 1 วิชา
รวม

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
นก. รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3 3050108 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 2
3
รายวิชาเอกเลือก 1 วิชา
3
รายวิชาสัมพันธ์ กบั สาขาเลือก 2 วิชา
6
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
3
18
รวม

รหัสวิชา
3050103
3053001
3053104
3053204
3053205

นก.
15
3
3
21

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
กฎหมายและจริ ยธรรมฯ
การตลาดเพื่องานนิเทศศาสตร์
หลักประชาสัมพันธ์และโฆษณา
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 1
รายวิชาเอกเลือก 2 วิชา

นก.
3
3
3
3
3
6

รวม

21

นก.
3
3
6
3
15

25

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3053002 โครงการออกแบบสร้างสรรค์และวิพากษ์
รายวิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
นก. รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3 3050109 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์
3
3
9
รวม

นก.
5

5

กลุ่มผู้ประกาศและการแสดง
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 5 รายวิชา
3050101 หลักนิเทศศาสตร์
3050102 ภาษาไทยเพื่องานนิเทศศาสตร์
รวม

รหัสวิชา
3050105
3050107
3053102
3053103
3053202
3053208

รหัสวิชา
3050104
3053209
3053318

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
นก. รหัสวิชา
ชื่อวิชา
15
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 5 รายวิชา
3 3050106 หลักการถ่ายภาพ
3 3053101 หลักวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
21
รวม

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
กราฟิ กสาหรับงานนิเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1
หลักวารสารศาสตร์
หลักภาพยนตร์และมัลติมีเดีย
การประกาศและการดาเนินรายการ
การแสดง 1
รายวิชาเอกเลือก 1 วิชา
รวม

นก.
3
3
3
3
3
3
3
21

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
การวิจยั นิเทศศาสตร์
หลักการรายงานข่าวฯ
เทคนิคการจัดรายการ
รายวิชาเอกเลือก 2 วิชา
รายวิชาสัมพันธ์ กบั สาขาเลือก 1 วิชา
รวม

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
นก. รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3 3050108 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 2
3
รายวิชาเอกเลือก 1 วิชา
3
รายวิชาสัมพันธ์ กบั สาขาเลือก 2 วิชา
6
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
3
18
รวม

รหัสวิชา
3050103
3053001
3053104
3053207
3053317

นก.
15
3
3
21

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
กฎหมายและจริ ยธรรมฯ
การตลาดเพื่องานนิเทศศาสตร์
หลักประชาสัมพันธ์และโฆษณา
เทคนิคการเป็ นพิธีกร
การกากับการแสดง
รายวิชาเอกเลือก 2 วิชา

นก.
3
3
3
3
3
6

รวม

21

นก.
3
3
6
3
15

26

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3053002 โครงการออกแบบสร้างสรรค์และวิพากษ์
รายวิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
นก. รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3 3050109 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์
3
3
9
รวม

นก.
5

5

กลุ่มข่ าวและการเขียนเชิ งวารสารศาสตร์
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 5 รายวิชา
3050101 หลักนิเทศศาสตร์
3050102 ภาษาไทยเพื่องานนิเทศศาสตร์
รวม

รหัสวิชา
3050107
3053101
3053102
3053103
3053104

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1
หลักวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
หลักวารสารศาสตร์
หลักภาพยนตร์และมัลติมีเดีย
หลักประชาสัมพันธ์และโฆษณา
รายวิชาเอกเลือก 1 วิชา
รวม

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3053329 การรายงานข่าวเชิงสื บสวน
3053330 การเขียนบทความและบทบรรณาธิการ
รายวิชาเอกเลือก 2 วิชา
รายวิชาสัมพันธ์ กบั สาขาเลือก 2 วิชา
รวม

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
นก. รหัสวิชา
ชื่อวิชา
15
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 5 รายวิชา
3 3050105 กราฟิ กสาหรับงานนิเทศศาสตร์
3 3050106 หลักการถ่ายภาพ
21
รวม

นก.
3
3
3
3
3
3
18

รหัสวิชา
3050103
3050104
3050108
3053001
3053209
3053211

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
กฎหมายและจริ ยธรรมฯ
การวิจยั นิเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 2
การตลาดเพื่องานนิเทศศาสตร์
หลักการรายงานข่าวและการเขียนข่าว
การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
รวม

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
นก. รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3 3053331 ประเด็นศึกษาทางจริ ยธรรมวารสารศาสตร์
3 3053332 การสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม
6
รายวิชาเอกเลือก 3 วิชา
6
รายวิชาสัมพันธ์ กบั สาขาเลือก 1 วิชา
18
รวม

นก.
15
3
3
21

นก.
3
3
3
3
3
3
18

นก.
3
3
9
3
18

27

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3053002 โครงการออกแบบสร้างสรรค์และวิพากษ์
รายวิชาเอกเลือก 1 วิชา
รายวิชาเลือกเสรี 2 วิชา
รวม

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
นก. รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3 3050109 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์
3
6
12
รวม

นก.
5

5

กลุ่มภาพยนตร์ และมัลติมีเดีย
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 5 รายวิชา
3050101 หลักนิเทศศาสตร์
3050102 ภาษาไทยเพื่องานนิเทศศาสตร์
รวม

รหัสวิชา
3050105
3050107
3053102
3053103
3053212
3053215

รหัสวิชา
3050104
3053349
3053350

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
นก. รหัสวิชา
ชื่อวิชา
15
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 5 รายวิชา
3 3050106 หลักการถ่ายภาพ
3 3053101 หลักวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
21
รวม

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
กราฟิ กสาหรับงานนิเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1
หลักวารสารศาสตร์
หลักภาพยนตร์และมัลติมีเดีย
ทฤษฎีภาพยนตร์และการวิจารณ์
การเขียนบทภาพยนตร์
รายวิชาเอกเลือก 1 วิชา
รวม

นก.
3
3
3
3
3
3
3
21

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
การวิจยั นิเทศศาสตร์
การถ่ายภาพยนตร์
การตัดต่อในงานดิจิตอล
รายวิชาเอกเลือก 2 วิชา
รายวิชาสัมพันธ์ กบั สาขาเลือก 1 วิชา
รวม

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
นก. รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3 3050108 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 2
3
รายวิชาเอกเลือก 1 วิชา
3
รายวิชาสัมพันธ์ กบั สาขาเลือก 2 วิชา
6
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
3
21
รวม

รหัสวิชา
3050103
3053001
3053104
3053213
3053214

นก.
15
3
3
21

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
กฎหมายและจริ ยธรรมฯ
การตลาดเพื่องานนิเทศศาสตร์
หลักประชาสัมพันธ์และโฆษณา
ศิลปะการเล่าเรื่ อง
พื้นฐานการผลิตภาพยนตร์
รายวิชาเอกเลือก 2 วิชา

นก.
3
3
3
3
3
6

รวม

21

นก.
3
3
6
3
15

28

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3053002 โครงการออกแบบสร้างสรรค์และวิพากษ์
รายวิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
นก. รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3 3050109 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์
3
3
9
รวม

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1002101

การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior Development
หลักความเข้าใจชีวติ การเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น การพัฒนาตนเองให้เป็ นผูม้ ีสุขภาพกายและสุขภาพจิต ที่
สมบูรณ์ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาจิตตปั ญญาศึกษา การบริ หารจัดการตนเอง การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
การพัฒนาภาวะผูน้ า การพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม และการประยุกต์ใช้หลักธรรมในการดาเนินชีวติ
2001101

ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสารและการสืบค้ นสารสนเทศ
3(3-0-6)
Thai for Communication and Information Retrieval
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์ การอ่านและการฟังเพื่อจับใ จความ สรุ ปความ วิเคราะห์
ตีความ การพูดและการเขียนในรู ปแบบต่างๆ เพื่อการส่งสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ การค้นคว้าหาความรู ้จากแหล่ง
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
2001102

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
เข้าใจ ตีความ บทฟังและบทอ่านที่พบเห็นในชีวติ ประจาวัน แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ภาษาพูดและภาษา
เขียนได้เหมาะสมกับบริ บทและวัฒนธรรม นาเสนอข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ฝึ กกลยุทธ์
ด้านกระบวนการฟัง พูด อ่านและเขียนเพื่อเสริ มสร้างศักยภาพในการสื่ อสารและการแสวงห าข้อมูล มีเจตคติที่ต่อการเรี ยน
ภาษาและใช้ภาษาเพื่อการอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
2001103

ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ นบ้ าน
3(3-0-6)
Neighboring Language and Culture
ลักษณะและความเป็ นมาของภาษาเพื่อนบ้าน วัฒนธรรมและประเพณี ของแต่ละภาษา การออกเสี ยง / การ
เขียนพยัญชนะและสระ พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นที่ทกั ษะการฟัง พูด และอ่าน เพื่อการ
สื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
2002102

สุ นทรียนิยม
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ศาสตร์ความงามของศิลปะ 3 สาขา คือ ดนตรี ทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง ในแง่ของต้นกาเนิด พัฒนาการ
วิธีการรับรู ้และประสบการณ์ทางสุนทรี ยภาพ ในระดับราลึก ระดับความคุน้ เคยและระดับความซาบซึ้ง

นก.
5

5

29

2003101

วิชาสังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
Thai and Global Society
พลวัตสังคมในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองยุคโลกาภิวตั น์ โ
ดยศึกษาในด้านสาเหตุ
สถานการณ์ และผลกระทบต่อสังคมไทยและสังคมโลก การจัดการสังคมโดยดาเนินชีวติ ยึดหลักความพอเพียง
เพื่อให้เกิดการปรับตัวอย่างรู ้เท่าทันโลก และเกิดเจตคติ รักและภาคภูมิใจ ในความเป็ นไทย
2003102

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Natural Resources and Environments
ความหมาย ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กบั
สิ่ งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการและกิจกรรม
ที่ใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม นวัตกรรมเทคโนโลยี มาตรการต่าง ๆ ปั ญหาและ
สถานการณ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมในปั จจุบนั การมีส่วนร่ วมและวิถีชีวติ ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อม
4004101

วิทยาศาสตร์ เพือ่ คุณภาพชีวติ
3(2-2-5)
Science for Quality of Life
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์ในการสื่ อสารและการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น การดูแล
รักษาสุขภาพ กิจกรรมทักษะการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปรับปรุ งคุณภาพ
ชีวติ ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
4004102

การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์
ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลและข่าวสาร
ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล กระบวนการตัดสิ นใจ กาหนดการเชิงเส้น และคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐานสาหรับชีวติ ประจาวัน
4004103

เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Information Technology
บทบาทความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครื อข่าย การเรี ยนรู ้ และใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ต จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3050101

หลักนิเทศศาสตร์
3(3–0-6)
Principles of Communication Arts
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการสื่ อสาร ความหมาย องค์ประกอบ กระบวนการสื่ อสาร บทบาทและหน้าที่ของการ
สื่ อสาร ประวัติและวิวฒั นาการของการสื่ อสาร โครงส ร้างและระบบการสื่ อสาร ทฤษฎีการสื่ อสารที่ควรรู ้ และการนาพลวัต
ของทฤษฎีมาใช้ในการอธิบายผลสะท้อนจากสื่ อมวลชนที่มีต่อบุคคลและสังคมบนพื้นฐานของจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพนิเทศศาสตร์
3050102

ภาษาไทยเพือ่ งานนิเทศศาสตร์
3(2–2-5)
Thai Language for Communication Arts
ศิลปะการใช้ภาษาในการสื่ อความหมายทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา ฝึ กทักษะการใช้ภาษา ทั้งการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียน เพื่อประยุกต์ใช้ในการสื่ อสารทุกรู ปแบบในงานนิเทศศาสตร์อย่างมีประสิ ทธิภาพ

30

3050103

กฎหมายและจริยธรรมสาหรับงานนิเทศศาสตร์
Laws and Ethics for Communication Arts
3(3–0-6)
ปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สิ ทธิและเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกของมนุษย์
ความสาคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานนิเทศศาสตร์ จริ ยธรรมจรรยาบรรณ และความรับผิ ดชอบต่อสังคม สาหรับงาน
นิเทศศาสตร์
3050104

การวิจยั นิเทศศาสตร์
3(2–2-5)
Research for Communication Arts
กระบวนการแสวงหาความรู ้ หลักการวิจยั ความสาคัญของงานวิจยั ทางนิเทศศาสตร์ ระเบียบวิธีวจิ ยั ประเภท
ของการวิจยั การกา หนดปั ญหาในการวิจยั การสารวจวรรณกรรมข้อมูล การใช้สถิติเบื้องต้น การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล การนาเสนอผลการวิจยั การฝึ กปฏิบตั ิเขียนโครงการวิจยั เบื้องต้นทางนิเทศศาสตร์
3050105

กราฟิ กสาหรับงานนิเทศศาสตร์
3(2–2-5)
Graphic Design for Communication Arts
ความหมาย ความสาคัญของศิลปะและกราฟิ กในงานนิเทศศาสตร์ องค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบ
ทฤษฎีสี ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่ อสารด้วยกราฟิ กอย่างมีจริ ยธรรม ฝึ กปฏิ บัติการออกแบบกราฟิ ก ประยุกต์งานกราฟิ ก
เพื่อการสื่ อสารและใช้ร่วมกับสื่ อประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม
3050106

หลักการถ่ ายภาพ
3(2–2-5)
Principles of Photography
ความหมาย แ ละ บทบาท ของภาพถ่ายในงานนิเทศศาสตร์ การสื่ อสารด้วยภาพถ่าย กล้องถ่ายภาพระบบ
ดิจิตอล ประเภทต่างๆ กลไกในการทางานของกล้อง ดิจิตอล ประเภทภาพสะท้อนเลนส์เดี่ยว และอุปกรณ์เสริ มที่จาเป็ น
องค์ประกอบภาพและหลักการจัดภาพถ่ายตามวัตถุประสงค์เฉพาะงาน ฝึ กปฏิบตั ิและเตรี ยม ความพร้อมถ่ายภาพทั้งในและ
นอกสถานที่ จริ ยธรรมของช่างภาพ การวิเคราะห์ และ วิจารณ์ภาพ
3050107

ภาษาอังกฤษเพือ่ งานนิเทศศาสตร์ 1
3(2–2-5)
English for Communication Arts
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษสาหรับนักนิเทศศาสตร์ การแ สดงความคิดเห็น การสรุ ป
การเขียนรายงาน การพัฒนาเทคนิคการนาเสนองาน ศึกษาศัพท์และสานวนเฉพาะทางนิเทศศาสตร์ในสาขาต่างๆ เช่น วารสาร
ศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3050108

ภาษาอังกฤษเพือ่ งานนิเทศศาสตร์ 2
3(3-0-6)
English for Communication Arts 2
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่านมาก่ อน : ภาษาอังกฤษเพือ่ งานนิเทศศาสตร์ 1
ฝึ กทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตร์ เช่น การสัมภาษณ์ การ
เป็ นผูป้ ระกาศ การเป็ นพิธีกร การนาเสนอผลงาน การเขียนข่าว การรายงานข่าว การแปลข่าว การโน้มน้าวใจผูร้ ับสาร และการ
ใช้สานวนภาษาในสถานการณ์ต่างๆ
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3050109

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพนิเทศศาสตร์
5(0-225-0)
Field Experience in Communication Arts
ฝึ กปฎิบตั ิงานในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรื อ ธุรกิจเอกชน โดยนาความรู ้ท้ งั ภาคทฤษฎีและภาค
ปฎิบตั ิที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริ ง จัดให้มีการปฐมนิเทศรายละเอียดการฝึ กงานและจัดปั จฉิ มนิเทศเพื่อ
อภิปรายและสรุ ปผลปั ญหางานด้านนิเทศศาสตร์ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
3053001

การตลาดเพือ่ งานนิเทศศาสตร์
3(3–0-6)
Marketing Communication
แนวคิด ปรัชญา ความหมาย ความสาคัญ บทบาทหน้าที่ของการตลาดและการสื่ อสารการตลาด บทบ าทส่วน
ประสมทางการตลาดในการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภค พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การวางแผนกิจกรรมการส่งเสริ มการตลาด การวางแผน
การตลาด การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยง อย่างมีจริ ยธรรม
โครงการออกแบบสร้ างสรรค์ และวิพากษ์
3(2-2-5)
Special Project
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการจัดทาโครงการ
หรื อสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเนื้อหาและนาเสนอแนวทางใหม่ๆ รวมถึงผลงานในเชิงวิพากษ์ผา่ น
คาแนะนาโดยอาจารย์ประจาและ/ผูท้ รงคุณวุฒิ
3053002

3053003

การสื่อสารบูรณาการเพือ่ การพัฒนา
3(2–2-5)
Integrated Development Communication
หลักทฤษฎีและวิธีการสื่ อสารเพื่อการพัฒนา การวิเคราะห์สารและการเลือกใช้สื่อ ฝึ กปฏิบตั ิผลิตสื่ อเพื่อใช้ใน
โครงการพัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่ วมอ ย่างมีประสิ ทธิภาพ การบูรณาการรู ปแบบการสื่ อสาร ในการวางแผน การบริ หารงาน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
3053004

จิตวิทยาเพือ่ การสื่อสารระหว่ างบุคคล
3(3–0-6)
Psychology for Interpersonal Communication
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบของจิตวิทยา การสื่ อสารระหว่างบุคคลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปั จจัย
ที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนา การประยุกต์ใช้จิตวิทยาในชีวติ ประจาวันและการฝึ กปฏิบตั ิการสื่ อสารระหว่างบุคคลในด้าน
ต่าง ๆ อาทิ การพูด การแต่งกาย อิริยาบถ มารยาท พฤติกรรมทางสังคม ความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาภาวะผูน้ าการ
แสดงออกอย่างเหมาะสม
3053005

เศรษฐศาสตร์ เพือ่ การดาเนินชีวติ
3(3-0-6)
Economic for Living
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวติ ประจาวันเพื่อประกอบธุรกิจ การจัดหาและใช้ทรัพยากรการบริ โภค
การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การค้า การลงทุน ปั ญหาเศรษฐกิจและแนวทางการแก้ไขปั ญหา
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3053006

มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
Human Relations and Personality
ศึกษาความหมายและความสาคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้าง
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล และฝึ กเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม การพูด การแต่งกาย เพื่อนามาใช้ในการ
ดาเนินชีวติ และการประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตร์
3053101

หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
3(3-0-6)
Principles of Broadcasting
ประวัติ วิวฒั นาการ และลักษณะของวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ รวมทั้งโครงสร้างระบบ บทบาท
และอิทธิพลของวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ที่มีต่อผูร้ ับสารในปั จจุบนั ตลอดจน ศึกษา ความรู ้พ้นื ฐานด้านการผลิต
รายการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3053102

หลักวารสารศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Journalism
มิติของความหมายและความเป็ นวารสารศาสตร์ หลักคิด และมุมมองทางวารสารศาสตร์ จุดยืนและจิตวิญญาณ
วารสารศาสตร์ แนวปฏิบตั ิและธรรมเนียมในงานอาชีพวารสารศาสตร์ ศึกษาประวัติวารสารศาสตร์ไทยเชิงวิพากษ์
3053103

หลักภาพยนตร์ และมัลติมเี ดีย
3(3-0-6)
Principles of Film and Multimedia
ประวัติ วิวฒั นาการภาพยนตร์ และมัลติมีเดีย ความรู ้เบื้องต้นทางด้านภาพยนตร์และสื่ อดิจิตอลในสังคมโลก
ปั จจุบนั ลักษณะการสร้างสรรค์งาน อิทธิพลของสื่ อภาพยนตร์และมัลติมีเดียที่มีต่อสังคม วัฒนธรรม
3053104

หลักประชาสัมพันธ์ และโฆษณา
3(3–0-6)
Principles of Public Relations and Advertising
ความหมาย ความสาคัญ วิวฒั นาการ หลักการ บทบาทหน้าที่ กระบวนการและเทคนิคในการประชาสัมพันธ์
และการโฆษณา ผลกระทบของการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ที่มีต่อกลุ่มเป้ าหมาย สังคม และเศรษฐกิจ โครงสร้างและ
ลักษณะงานขององค์การประเภทต่าง ๆ การบริ หารงาน บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ จริ ยธรรมและจรรยาบรรณของการ
ประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
3053201

การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
3(2–2-5)
Script Writing for Broadcasting
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่านมาก่ อน : หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
การใช้จินตนาการในการเขียนบทเพื่อถ่ายทอดแนวคิด รู ปแบบ และเรื่ องราวให้เหมาะสมกับรายการ
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ประเภทต่างๆ โดยเน้นการค้นคว้า หาข้อมูล เรี ยบเรี ยงข้อมูล และใช้ภาษาให้ถูกต้อง
เหมาะสมในการสื่ อความหมายให้แก่ผรู ้ ับสาร
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3053202

การประกาศและการดาเนินรายการ
3(2–2-5)
Announcing and Presentation
การใช้เสี ยง และการออกเสี ยงอย่างถูกวิธีในฐานะผู ้ ประกาศข่าว ผูร้ ายงานข่าว ผูป้ ระกาศรายการและผูด้ าเนิน
รายการทางวิทยุ โทรทัศน์ สื่ อออนไลน์ และสื่ ออื่นๆ โดยเน้นการฝึ กปฏิบตั ิดา้ นการประกาศและดาเนินรายการในรู ปแบบ
ต่างๆ
3053203

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 1
3(2–2-5)
Radio Program Production 1
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่านมาก่ อน : การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
องค์ประกอบ ประเภทรายการ และกระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยงประเภทต่าง ๆ เช่น รายการ
ข่าว รายการสารคดี รายการสัมภาษณ์ รายการนิตยสารทางอากาศ เป็ นต้น ตลอดจนศึกษ าเกี่ยวกับบุคลากรฝ่ ายต่างๆใน
กระบวนการผลิตรายการวิทยุและการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบตั ิการ
3053204

การใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
3(2–2-5)
Broadcasting Information Technology
วิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จปในงานวิ
รู
ทยุกระจายเสี ยใงห้สามารถผลิตรายการได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิภาพ อาทิ การตัดต่อเสี ยงด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป การบันทึกและตัดต่อเสี ยงด้วยระบบดิจิตอลในงาน
วิทยุกระจายเสี ยง เป็ นต้น
3053205

การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 1
3(2–2-5)
Television Program Production 1
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่านมาก่ อน : การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
องค์ประกอบ ประเภทรายการ และกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ เช่น รายการข่าว
รายการสารคดี รายการสัมภาษณ์ รายการนิตยสารทางอากาศ
เป็ นต้น ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับบุคลากรฝ่ ายต่างๆใน
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์และการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบตั ิการโทรทัศน์ โดยเน้นการฝึ กปฏิบตั ิการผลิตรายการ
โทรทัศน์รูปแบบต่างๆ
3053207

เทคนิคการเป็ นพิธีกร
3(2–2-5)
Techniques for Master of Ceremony
ความหมาย ความสาคัญ บทบาทหน้าที่ คุณสมบัติของการเป็ นพิธีกรในโอกาสต่างๆและการเป็ นพิธีกรใน
รายการวิทยุและโทรทัศน์ ฝึ กฝนทักษะการพูด การใช้เสี ยง และการออกเสี ยงอย่างถูกต้อง บุคลิกภาพที่เหมาะสม เทคนิค
การสัมภาษณ์ รวมถึงการใช้ภาษาที่ถู กต้องในการเป็ นพิธีกรในโอกาสต่างๆ โดยเรี ยนรู ้ท้ งั ทฤษฎีและการฝึ กปฏิบตั ิจริ งใน
สถานการณ์ต่างๆ
3053208

การแสดง 1
3(2-2-5)
Acting 1
หลักและวิธีการเป็ นนักแสดงที่ดี การฝึ กสมาธิ การสร้างสรรค์อารมณ์ ความรู ้สึก การเคลื่อนไหวของร่ างกาย
การใช้พลังเสี ยงเพื่อการแสดง และการสวมบทบาทของนักแสดงตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย
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3053209

หลักการรายงานข่ าวและการเขียนข่ าว
3(2–2-5)
Principles of News Reporting and Writing
ความหมาย องค์ประกอบของข่าว ประเภทของข่าว หลักการประเมินคุณค่าข่าว หลักเบื้องต้นในการรายงาน
ข่าว และเขียนข่าวประเภทต่าง ๆ วิธีการเข้าถึงแหล่งข่าว การสื บค้นและรวบรวมข้อมูลข่าวจากแหล่งข่าวประเภทต่าง ๆ การ
สัมภาษณ์ จริ ยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบในการรายงานข่าว
3053210

ข่ าวและการสืบค้ นข้ อเท็จจริง
3(2-2-5)
News and Applied Fact-findings
ความหมาย และความเป็ นข่าวในงานสื่ อมวลชน ข่าวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ข่าวกับ
ความเป็ นจริ งของสถานการณ์ปัจจุบนั การรู ้เท่าทันข่าว และการใช้ประโยชน์จากข่าวในชีวติ ประจาวัน หลักและวิธีการสื บค้น
ข้อมูล การจาแนกและการจัดลาดับความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริ ง
3053211

การเขียนสร้ างสรรค์ เชิงวารสารศาสตร์
3(2-2-5)
Creative Writing in Journalism
หลักการ แนวคิด และการสร้างสรรค์ งานเขียนเชิงวารส ารศาสตร์ ทั้งด้านเนื้อหาและกลวิธีทางภาษาของการ
บอกเล่าเรื่ องราว ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การเขียนบทร้อยกรอง การเขียนบทสัมภาษณ์ การประยุกต์การเขียนเชิงวรรณกรรม
สาหรับการเล่าเรื่ องทางวารสารศาสตร์
3053212

ทฤษฎีภาพยนตร์ และวิจารณ์
3(3-0-6)
Film Theory and Criticism
ทฤษฎีภาพยนตร์ และทฤษฎีการวิจารณ์ภาพยนตร์ การเขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์ จรรยาบรรณของนักวิจารณ์
ตลอดจนฝึ กวิเคราะห์วจิ ารณ์ภาพยนตร์
3053213

ศิลปะการเล่ าเรื่อง
3(2–2-5)
Arts of Storytelling
ความรู ้พ้นื ฐานของตัวละคร การลาดับการเล่าเรื่ องและการพัฒนาเรื่ องราวจากประสบการณ์ การพัฒนา
เรื่ องราวผ่านสื่ อ ดิจิตอล การให้เสี ยงภาพเคลื่อนไหว บทบาทที่สาคัญของการเล่าเรื่ อ งในสื่ อ การใช้เครื่ องมือในการตัดต่อ
ลาดับภาพขั้นต้นและนาทักษะเหล่านี้ไปใช้ในการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
3053214

พืน้ ฐานการผลิตภาพยนตร์
Fundamental of Film Production

3(2-2-5)

ขั้นตอนในการผลิตภาพยนตร์ หน่วยงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ ในสายงานการผลิตภาพยนตร์
ตลอดจนความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่ องมือต่าง ๆที่ใช้ในการผลิตภาพยนตร์
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3053215

การเขียนบทภาพยนตร์
Screenwriting Workshop

3(2-2-5)

หลักการเขียนบทภาพยนตร์ท้ งั ในด้านรู ปแบบโครงสร้าง และองค์ประกอบของบทภาพยนตร์ การสื่ อสาร
ความคิด อารมณ์ความรู ้สึกผ่านภาพและองค์ประกอบอื่น ๆของภาพยนตร์ ฝึ กปฏิบตั ิการเขียนบทภาพยนตร์ โดยเริ่ มจากการ
เขียนโครงร่ าง โครงเรื่ องขยายการสร้างลักษณะนิสยั ตัวละครและการพัฒนาเรื่ องราวจนไปสู่บทภาพยนตร์ที่สมบูรณ์
3053301

การสร้ างสรรค์ ผลงานด้ านวิทยุกระจายเสียง
Radio Creative Presentation
การคิดสร้างสรรค์ผลงานต่างๆด้านวิทยุกระจายเสี ยงเพื่อการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ภาษา สัญลักษณ์แทนความหมายในผลงานได้อย่างสร้างสรรค์

3(2–2-5)
รวมถึงการใช้

3053302

การบริหารงานทางวิทยุกระจายเสียง
3(2–2-5)
Radio Organization Administration
หลักการบริ หารงานสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง ในด้านการบริ หา
รงานบุคคล การจัดองค์กร การเงินและ
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนปั ญหาด้านการบริ หารงานของสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง
3053303

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 2
3(2–2-5)
Radio Program Production 2
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่านมาก่ อน : การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 1
การวางแผนผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง การจัดผังรายการ ฝึ กทักษะการผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยงใน
รู ปแบบการผลิตที่ซบั ซ้อน อาทิ รายการสารคดี ละครวิทยุ เป็ นต้น และแก้ปัญหาในการผลิตรายการที่เกิดขึ้นให้มี
ประสิ ทธิภาพ
3053305

การผลิตรายการวิทยุชุมชน
3(2–2-5)
Communities Radio Program Production
กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยงในชุมชน ในด้านการวางแผนรายการ การนาเสนอรายการ
การ
ดาเนินรายการ การประเมินผลและการดาเนินรายการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผฟู ้ ังในชุมชน
3053306

การผลิตรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียง
3(2–2-5)
Radio Documentary Production
เทคนิค วิธีการ และกระบวนการผลิตรายการสารคดีประเภทต่าง ๆ ทางวิทยุกระจายเสี ยง
การสร้างสรรค์รูปแบบงานให้สอดคล้องกับวัตถุป ระสงค์ ปั จจัยที่สาคัญในการผลิตรายการสารคดี องค์ประกอบและเนื้อหา
ของรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสี ยง
3053307

การผลิตรายการละครวิทยุกระจายเสียง
3(2–2-5)
Radio Drama Production
องค์ประกอบที่สาคัญของรายการละครวิ ทยุกระจายเสี ยง บทบาทของละครวิทยุที่มีความสาคัญในการจัด
รายการวิทยุกระจายเสี ยง เทคนิคในการแสดงละครวิทยุ การเขียนบทละครวิทยุ ฝึ กปฏิบตั ิในการจัดรายการละครวิทยุประเภท
ต่างๆ
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3053308

การผลิตรายการวิทยุทางอินเทอร์ เน็ต
3(2–2-5)
Internet Radio Production
การวิเคราะห์องค์ประกอบของการสื่ อสารทาง อินเทอร์เน็ต ศึกษาองค์ประกอบของกลุ่มเป้ าหมายของผูร้ ับ
ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต เทคนิค อุปกรณ์ โปรแกรมต่างๆที่ใช้ในการผลิตรายการวิทยุทาง อินเทอร์เน็ต การประเมินผลใน
การจัดรายการวิทยุทางอินเทอร์เน็ต ฝึ กปฏิบตั ิในการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยงทางอินเทอร์เน็ต
3053309

การใช้ ดนตรีและเสียงประกอบ
3(2–2-5)
Music and Sound Effects
คุณลักษณะ ประเภท บทบาท และอิทธิพลของดนตรี และเสี ยงประกอบในงานวิทยุ และสามาร ถเลือกใช้
ดนตรี และเสี ยงประกอบเพื่อสื่ อความหมายให้เหมาะสมกับรู ปแบบและการนาเสนอรายการประเภทต่างๆ
3053310

การสร้ างสรรค์ ผลงานทางวิทยุโทรทัศน์
3(2–2-5)
Television Creative Presentation
การคิดสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ด้านโทรทัศน์ เพื่ อการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมถึงการใช้ภาษา
สัญลักษณ์แทนความหมายในผลงานได้อย่างสร้างสรรค์
3053311

การบริหารงานทางวิทยุโทรทัศน์
3(2–2-5)
Television Organization Administration
การบริ หารด้านวิทยุโทรทัศน์ขององค์กรสื่ อมวลชนต่างๆ การวางแผนบุคลากร การผลิตรายการ
การ
อานวยการ การวางแผนรู ปแบบรายการ กลยุทธ์ทางการตลาด การบริ หารการขายเวลา การควบคุมการเงินและงบประมาณ
ตลอดจนวิธีการขยายกลุ่มผูช้ มและผูฟ้ ัง
3053312

การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 2
3(2–2-5)
Television Program Production 2
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่านมาก่ อน : การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 1
การวางแผนผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ กลยุทธ์การวางผังรายการในลักษณะของการเป็ นผูผ้ ลิตรายการ
โทรทัศน์ ฝึ กทักษะการผลิตรายการโทรทัศน์ในรู ปแบบการผลิตที่ซบั ซ้อน อาทิ รายการสารคดี ละครโทรทัศน์ และแก้ปัญหา
ในการผลิตรายการที่เกิดขึ้นให้มีประสิ ทธิภาพ
3053313

การผลิตรายการสารคดีทางวิทยุโทรทัศน์
3(2–2-5)
Documentary Program Production
รู ปแบบ ประเภท ของรายการสารคดีทางโทร ทัศน์ บทบาทและความสาคัญของรายการสารคดีทางโทรทัศน์
ปั จจัยที่สาคัญในการผลิตรายการสารคดี องค์ประกอบและเนื้อหาของรายการสารคดีทางโทรทัศน์ เทคนิคในการจัดและผลิต
รายการสารคดีทางโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ ฝึ กปฏิบตั ิในการจัดรายการสารคดีทางโทรทัศน์
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3053314

การผลิตรายการข่ าวทางวิทยุโทรทัศน์
3(2–2-5)
News Program Production
ศึกษาหลักการเขียนข่าวทางโทรทัศน์ หลักการพิจารณาถึงความสาคัญ คุณค่า และคุณสมบัติของข่าว การ
เขียนและการบรรณาธิกรณ์ตน้ ฉบับข่าว การจัดและตระเตรี ยมต้นฉบับข่าว รู ปแบบของการรายงานข่าวประเภทต่างๆ
ตลอดจนการฝึ กปฏิบตั ิ
3053315

การบริหารงานเคเบิล้ ทีวี
3(2–2-5)
Cable Television Administration
หลักการการบริ หารงานโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวี การวางแผนบุคลากร การผลิตรายการ การอานวยการ การ
วางแผนรู ปแบบรายการ กลยุทธ์ทางการตลาด การบริ หารการขายเวลา การควบคุมการเงินและงบประมาณ ตลอดจนวิธีการ
ขยายกลุ่มผูช้ ม
3053316

การประเมินคุณภาพรายการวิทยุโทรทัศน์
3(2–2-5)
Broadcast Evaluation
ศึกษาหลักการการประเมินคุณภาพรายการโทรทัศน์ วิธีการประเมินคุณภาพรวมทั้งประเมินความนิยมของผูช้ ม เพื่อ
นาไปใช้ในการปรับปรุ งรายการให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด
3053317

การกากับการแสดง
3(2–2-5)
Directing
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่านมาก่ อน : การแสดง 1
หลักในการกากับการแสดงขั้นพื้นฐาน ทฤษฎี แนวคิดในการกากับการแสดง วิธีการ เทคนิค ปั จจัยและองค์
ประกอบศิลป์ หน้าที่ความรับผิดชอบของผูก้ ากับการแสดง รวมทั้งวิเคราะห์ศึกษาบท เพื่อให้บรรลุผลในการกากับการแสดง
3053318

เทคนิคการจัดรายการ
3(2–2-5)
Techniques for Broadcasting Program
การใช้เสี ยง การออกเสี ยง การคิดสร้างสรรค์ในการจัดรายการประเภทต่างๆ อาทิ รายการเพลง รายการ
สารคดี รายการสนทนา รายการละคร การบรรยายกีฬา เป็ นต้น เพื่อนาเสนอในสื่ อวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ โดย
ใช้เทคนิคการใช้เสี ยงบรรยาย เสี ยงเพลง และเสี ยงประกอบต่างๆเพื่อให้การจัดรายการบรรลุตามวัตถุประสงค์
3053319

การแสดง 2
3(2–2-5)
Acting 2
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่านมาก่ อน : การแสดง 1
หลักและวิธีการแสดงที่ถูกต้อง การเป็ นนักแสดงที่สามารถสวมบทบาทได้อย่างสมจริ ง มุ่งเน้นแนวคิดเกี่ยวกับ
ความจริ งในการแสดง ความจริ งใจของนักแสดง การพัฒนาแก้ไขปั ญหาด้านการแสดงของนักแสดงแต่ละคน
3053320

วาทวิทยา
3(2–2-5)
Speech of Communication
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ ประเภท และหลักเกณฑ์ในการพูด หลักการฟังที่ถูกต้อง มารยาทของ
ผูพ้ ดู และผูฟ้ ัง เทคนิคการพูดในรู ปแบบต่างๆให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวันและใช้ใน
การประกอบอาชีพด้านสื่ อสารมวลชนอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยเน้นฝึ กฝนทักษะการพูดในสถานการณ์จริ ง
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3053321

การแต่ งหน้ าและเครื่องแต่ งกาย
3(2–2-5)
Make – up and Costumes
หลักการแต่งหน้าและการออกแบบเครื่ องแต่งกายผูป้ ระกาศ ผูด้ าเนินรายการและ ผูแ้ สดง ฯลฯ เทคนิคพิเศษใน
การแต่งหน้าและแต่งกายให้เหมาะสมกับบทบาท เนื้อเรื่ อง และยุคสมัย โดยฝึ กปฏิบตั ิแต่งหน้าและออกแบบเครื่ อง แต่งกาย
ผูแ้ สดงภาพยนตร์หรื อวิทยุโทรทัศน์
3053322

ฉากและอุปกรณ์ ประกอบฉาก
3(2–2-5)
Scenery and Property
งานพื้นฐานเกี่ยวกับฉากและวัสดุประกอบฉากที่ใช้กบั งานผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ละครเวที หลักการ
ออกแบบ การเลือกวัสดุ ฝึ กปฏิบตั ิจดั ฉาก สร้างฉาก และการจัดหาวัสดุประกอบฉากให้เหมาะสมกับรู ปแบบการนาเสนอ
และเนื้อหาของเรื่ อง
3053323

การใช้ เสียงเพือ่ งานพากย์
3(2–2-5)
Voice for Diction
การออกแบบการใช้เสี ยงในโทนเสี ยงต่าง ๆ ให้เข้ากับบุคลิกของตัวละครหรื อบทพูดในรายการละคร สาร
คดี หรื อการบรรยายรายการประเภทอื่นๆในสื่ อวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์ เน้นการฝึ กปฏิบตั ิ พากย์โดยใช้เสี ยงและอารมณ์
ให้กลมกลืนกับบทของรายการประเภทต่างๆ
3053324

เทคนิคการสัมภาษณ์
3(2–2-5)
Interview Techniques
หลักการ วิธีการ และรู ปแบบของการสัมภาษณ์ทางวิทยุ กระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ การใช้ภาษาในการ
สัมภาษณ์ การตั้งคาถาม การเตรี ยมความพร้อมในการสัมภาษณ์ประเภทต่างๆ และจริ ยธรรมของผูส้ มั ภาษณ์ ฝึ กปฏิบตั ิการ
นาเสนอรายการสัมภาษณ์ผา่ นสื่ อวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ได้
3053325

การบรรยายนอกสถานที่
3(2–2-5)
Commentary Programs
การวางแผนการผลิตการบรรยายนอกสถานที่ ฝึ กปฏิบตั ิในการหาข้อมูลเพื่อประกอบการบรรยาย ลักษณะ
ของการผลิตรายการ องค์ประกอบสถา นการณ์ การออกแบบโครงสร้างประกอบการถ่ายทา อุปสรรคและข้อจากัดในการ
ผลิตรายการบรรยายนอกสถานที่ในสื่ อวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3053326

การรายงานพระราชพิธีและงานพิธี
3(2–2-5)
Royal and Public Ceremony Reporting
การศึกษาความหมาย ลักษณะ และขั้นตอนของพระราชพิธีและงานพิธีต่างๆเพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการเตรี ยม
บทเพื่อนาเสนอและรายงานในสื่ อประเภทต่างๆ อาทิ วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และสื่ ออื่นๆ
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3053327

การพูดภาษาอังกฤษสาหรับผู้ประกาศและผู้ดาเนินรายการ
3(2–2-5)
English Speaking for Announcers and Presenters
หลักการพูดภาษาอังกฤษในสื่ อประเภทต่างๆ อาทิ วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และสื่ ออื่นๆสาหรับ ผู ้
ประกาศและผูด้ าเนินรายการ เพื่อใช้ในการสื่ อสารภา ษาอังกฤษอย่างถูกต้องเหมาะสมโดยเน้นการฝึ กปฏิบตั ิประกาศและ
ดาเนินรายการในรู ปแบบต่างๆ
3053328

ผู้ประกาศภาษาท้ องถิ่น
3(2–2-5)
Dialect Announcers
การใช้เสี ยง และการออกเสี ยงอย่างถูกวิธีเป็ นภาษาท้องถิ่นในฐานะผูป้ ระกาศข่าว ผูร้ ายงานข่าว
ผู ้
ประกาศรายการและผูด้ าเนินรายการทาง วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ สื่ อออนไลน์ และสื่ ออื่นๆ โดยเน้นการฝึ กปฏิบตั ิ
ด้านการประกาศและดาเนินรายการในรู ปแบบต่างๆโดยใช้ภาษาท้องถิ่น
3053329

การรายงานข่ าวเชิงสืบสวน
3(2-2-5)
Investigative News Reporting
หลักการ แนวทาง ในการคิดประเด็นข่าว และพัฒนาประเด็นข่าว ตั้งแต่กระบวนการสื่ อข่าว การวางแผน
สื บค้นข่าว รวบรวมข้อมูลข่าว การวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าว รวมถึงฝึ กฝนเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก และการเขียนข่าวและการ
รายงานข่าวเชิงสื บสวนสอบสวน
3053330

การเขียนบทความและบทบรรณาธิการ
3(2-2-5)
Article and Editorial Writing
แนวคิดด้านเนื้อหาและกลวิธีทางภาษาของการเขียนบทความเห็นต่อประเด็นสาธารณะ บทวิจารณ์
บท
บรรณาธิการ ที่ใช้กนั อยูใ่ นสื่ อมวลชนปั จจุบนั โดยเน้นการรวบรวมข้อมูล การประมวลเนื้อหา การเรี ยบเรี ยง
การ
ถ่ายทอดความคิด และการเขียนแบบบรรยายอธิบายความ
3053331

ประเด็นศึกษาทางจริยธรรมวารสารศาสตร์
3(3-0-6)
Ethical Issues in Journalism
แนวคิด หลักการ แนวทางการศึกษา ประเด็นทางจริ ยธรรมด้านวารสารศาสตร์ รวมถึงการวิเคราะห์
การ
จัดการ และกระบวนการในการพิจารณาประเด็นปั ญหา ทางจริ ยธรรม จรรยาบรรณ ของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางวารสารศาสตร์
3053332

การสื่อสารข้ ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cross Cultural Communication
แนวคิด ทฤษฎีทางการสื่ อสาร และวัฒนธรรม โดยเน้นการศึกษาการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบของการ
สื่ อสารข้ามวัฒนธรรม รวมถึงศึกษาบทบาทของสื่ อมวลชนต่อ ประเด็นปรากฏการณ์ต่าง ๆ หรื อปั ญหาสาหรับการสื่ อสารข้าม
วัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
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3053333

ข่ าวพลเมือง
3(2–2-5)
Citizen Journalism
แนวคิด หลักการ ในการสร้างสรรค์ การสื่ อข่าวและการรายงานข่าวที่มีผลกระทบต่อสังคม ทั้งในเชิงบวกและ
เชิงลบ โดยสะท้อน ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง จากแนวคิด มุมมอง การนาเสนอข่าว ของประชาชนในฐานะผูร้ ายงานข่าวใน
พื้นที่อย่างใกล้ชิด และในฐานะนักข่าวพลเมือง
3053334

การรายงานข่ าวเชิงสร้ างสรรค์
3(2-2-5)
Creative News Reporting
การสร้างสรรค์ วิธีการรายงานข่าวในสถานการณ์พิเศษต่าง ๆ เปิ ดมุมมองใหม่ การวางแผน การจัดการ ข้อ
ควรคานึงถึงสาหรับการรายงานข่าวในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้ง การรายงานข่าวในสถานการณ์วกิ ฤต การ รายงานข่าวเชิง
อ่อนไหว
3053335

การรายงานข่ าวและผลิตรายการข่ าวสารทางวิทยุและโทรทัศน์
3(2-2-5)
Broadcast News Reporting and Production
หลักการ แนวคิด ในการสื่ อข่าวแต่ละประเภท และรายงานข่าววิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ ในรู ปแบบ
ต่าง ๆ กระบวนการผลิตรายการข่าว วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ หลักการสัมภาษณ์ในรายการข่าว การผลิตรายการ
สนทนาข่าว การผลิตรายการวิเคราะห์ข่าว และการผลิตสารคดีเชิงข่าวทางวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3053336

การรายงานข่ าวทางสื่อสังคมและสื่อใหม่
3(2-2-5)
Social Media and New Media Reporting
หลักการ แนวทาง ในการสื่ อข่าว วางแผนงานข่าว การบริ หารจัดการกองบรรณาธิการข่าว การรวบรวมข้อมูล
ข่าวสาร การจัดการเนื้อหาข่าว การรายงานข่าวประเภทต่าง ๆ สาหรับสื่ ออินเทอร์เน็ต สื่ อสังคมออนไลน์ และสื่ อใหม่
3053337

การอ่ านและพิเคราะห์ ผลงานทางวารสารศาสตร์
3(2-2-5)
Review Literary Journalism
หลักการ และแนวคิด ในการวิเคราะห์ และ การวิพากษ์ แนวคิด รู ปแบบ แ ละวิธีการ จากข่าว งานเขียนเชิง
วารสารศาสตร์ อื่น ๆ งานเขียนสร้างสรรค์รูปแบบต่าง ๆ ที่เสนอมุมมองทางวารสารศาสตร์
และหลักคิดของผูเ้ ขียนที่
หลากหลาย
3053338

การเขียนบันเทิงคดี
3(2-2-5)
Fiction Writing
หลักการ แนวคิด และการสร้างสรรค์ ด้านรู ปแบบ เนื้อหา กลวิธีทางภาษา การดาเนินเรื่ อง ของการเขียน
แนวบันเทิงคดี การสร้างสรรค์งานเขียนที่เน้นคุณค่าเชิงอารมณ์ และนาเสนอเป็ นงานเขียนทางนิตยสารได้อย่างมีอรรถรส
3053339

การเขียนสารคดี
3(2-2-5)
Feature Writing
หลักการ แนวคิด และการสร้างสรรค์ ด้านรู ปแบบ เนื้อหา กลวิธีทางภาษา การดาเนินเรื่ องของการเขียนแนว
สารคดี การสร้างสรรค์งานเขียนที่เน้นคุณค่าเชิงสาระความรู ้ และนาเสนอเป็ นงานเขียนได้อย่างมีอรรถรส
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3053340

การเขียนบทสารคดีโทรทัศน์
3(2-2-5)
Feature Script Writing for Television
แนวคิดด้านเนื้อหา และกลวิธีของการสื่ อความหมายด้วยภาพ การเขียนเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างกา รใช้ภาพ
และเสี ยง การลาดับเรื่ อง ในงานสารคดีสาหรับสื่ อวิทยุโทรทัศน์ รู ปแบบและวิธีการในการนาเสนอสารคดีทางวิทยุโทรทัศน์
3053341

หลักการถ่ ายภาพวารสารศาสตร์
3(2-2-5)
Principles of Photojournalism
แนวคิดภาพถ่ายกับการเสนอข้อเท็จจริ งแล ะความเป็ นจริ ง หลักวิธีการเล่าเรื่ อง เหตุการณ์ ด้วยภาพถ่าย แบบ
ภาพเดี่ยว และภาพชุด การใช้ภาพข่าว ทั้งการคิดเรื่ อง จับประเด็น คิดภาพ ปฏิบตั ิก ารถ่ายภาพ การเขียนคาหรื อข้อความ เสริ ม
ภาพถ่าย และจริ ยธรรมในงานภาพถ่ายวารสารศาสตร์
3053342

การสารวจพิเคราะห์ ผลงานภาพถ่ ายวารสารศาสตร์
3(2-2-5)
Advanced Photojournalism
การสารวจ และการวิพากษ์แนวคิด รู ปแบบ วิธีการถ่ายภาพจากผลงานภาพถ่ายวารสารศาสตร์ จากแนวคิด
และมุมมองที่หลากหลายทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ ความเป็ นผลงานร่ วมสมัย รวมถึงหลักคิด วิธีการถ่ายภาพของช่างภาพ
3053343

การถ่ ายภาพวารสารศาสตร์ ข้นั สู ง
3(2-2-5)
Survey of Photojournalism
แนวคิดภาพถ่ายกับการเสนอมุมมอง ความคิดเห็นต่อประเด็นสาธารณะ และภาพถ่ายเชิงสร้างสรรค์ หลัก
วิธีการถ่ายภาพแนววิพากษ์วิ จารณ์และสะท้อนประเด็นปั ญหาสังคม ภาพถ่ายเชิงสารคดี ภาพประกอบเรื่ อง หรื อข้อความ ทั้ง
การวิเคราะห์เรื่ อง การออกแบบภาพ ปฏิบตั ิการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ และการเขียนคาหรื อข้อความเสริ มภาพ หรื อใช้ร่วมกับ
ภาพ
3053344

การออกแบบหนังสือและนิตยสารทางสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจติ อล
3(2-2-5)
Print and Digital Magazine Design
การวิเคราะห์พฤติกรรมการรับหนังสื อ และนิตยสารทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ อดิจิตอล การออกแบบ รู ปแบบ
หนังสื อ และนิตยสารทั้งฉบับ อาทิ หน้าปก หน้าบรรณาธิการ เนื้อหาอื่น ๆ รวมทั้งกา รกาหนดสไตล์บุ๊ค และการใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปสาหรับการออกแบบจัดหน้าสาหรับหนังสื อและนิตยสารได้อย่างสอดคล้องกับคุณลักษณะของสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อ
ดิจิตอล
3053345

การออกแบบหนังสือพิมพ์ ทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจติ อล
3(2-2-5)
Print and Digital Newspaper Design
การวิเคราะห์พฤติกรรมการรับหนังสื อพิมพ์ ทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ อดิจิตอล การออกแบบหนังสื อพิมพ์ท้ งั
ฉบับ อาทิ หน้าแรก หน้าบรรณาธิการ และบทความ รวมทั้งการกาหนดสไตล์บุ๊ค และการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับการ
ออกแบบจัดหน้าสาหรับหนังสื อพิมพ์ได้อย่างสอดคล้องกับคุณลักษณะของสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อดิจิตอล
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3053346

การออกแบบเว็บไซต์ สาหรับงานวารสารศาสตร์
3(2-2-5)
Website Design for Journalism
หลักการและแนวคิดในการออกแบบเว็บไซต์ข่าว เทคนิคการสร้างเว็บ ไซต์ข่าว และการจัดการฐานข้อมูลทั้ง
เนื้อหาข่าว ภาพประกอบข่าว ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว รวมถึงเสี ยงประกอบข่าว และการเชื่อมโยง การใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปสาหรับการออกแบบจัดหน้า
3053347

การศึกษาสังคมในประเด็นเศรษฐกิจและการเมือง
3(2-2-5)
Social Study in Economic and Political Issues
แนวคิด และการวิเคราะห์การเกิดและดารงอยูข่ องปรากฏการณ์สงั คมในประเด็นทางเศรษฐกิจ และการเมือง
จากหลักคิด และมุมมองทางวารสารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์ รวมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
3053348

การศึกษาสังคมในประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Social Study in Social and Cultural Issues
แนวคิด และการวิเคราะห์ การเกิดและดารงอยูข่ องปรากฏการณ์สงั คมในประเด็นทางสังคม และวัฒนธรรม
จากหลักคิดและมุมมองทางวารสารศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และวัฒนธรรมศึกษา รวมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
3053349

การถ่ ายภาพยนตร์
3(2-2-5)
Cinematography
ทฤษฎีและหลักปฏิบตั ิเบื้องต้นในการถ่ายภาพยนตร์ การจัดแสง คุณสมบัติของฟิ ล์มและกล้องประเภทต่าง ๆที่
ใช้ในการถ่ายภาพยนตร์
3053350

การตัดต่ อในงานดิจติ อล
3(2-2-5)
Editing in Digital Studio
ความแตกต่างระหว่างกระ บวนการผลิตจากขั้นตอนการผลิตและถ่ายทา กับขั้นตอนหลังการผลิ ตงาน การ
ตัดต่อ การลงเสี ยง การตกแต่งแสงสี ในภาพยนตร์ การทดลองใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดั ต่อวีดิทศั น์และเทคนิคการใช้กล้อง
ทัว่ ไปในสตูดิโอและการฝึ กปฏิบตั ิงานจริ งในสตูดิโอ
3053351

สุ นทรียะแห่ งภาพยนตร์
3(3-0-6)
Film Aesthetics
ศึกษาภาพยนตร์ท้ งั ในฐานะที่เป็ นสื่ อเพื่อใช้ในการสื่ อสารความคิดและในฐานะที่เป็ นผลงานทางศิลปะ โดย
พิจารณาภาพกว้างทางประวัติศาสตร์และวิวฒั นาการของภาพยนตร์อนั เป็ นผลมาจากแน วโน้มทางศิลปะ ผลกระทบทางสังคม
ศึกษาประเภทของภาพยนตร์องค์ประกอบทางสุนทรี ยะในงานภาพยนตร์ ภาพ เสี ยงมุมกล้อง การเคลื่อนไหวที่ประกอบขึ้น
เป็ นภาษาของภาพยนตร์
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3053352

การเขียนบทภาพยนตร์ ข้นั สู ง
3(2-2-5)
Advanced Screenwriting
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่านมาก่ อน : การเขียนบทภาพยนตร์
หลักการเขียนบทภาพยนตร์ท้ งั ในด้านรู ปแบบโครงสร้างและองค์ประกอบของบทภาพยนตร์การสื่ อสาร
ความคิดอารมณ์ความรู ้สึกผ่านภาพและองค์ประกอบอื่นๆที่เน้นการเล่าเรื่ องในลักษณะของ Alternative Narrative หรื อ AntiClassical Narrative
3053353

การแสดงขั้นพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
Basic Training of Acting
หลักและทฤษฎีการแสดงสมัยใหม่ ฝึ กการแสดงเบื้องต้น การแสดงอย่างมีศิล ปะโดยมุ่งเน้นความจริ งในการ
แสดง การแก้ปัญหาทางการแสดง
3053354

การกากับนักแสดงในภาพยนตร์
3(2-2-5)
Film Directing
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่านมาก่ อน : การแสดงขั้นพืน้ ฐาน
หลักการแสดงที่ถูกต้อง หลักการกากับการแสดงการประเมินศักยภาพของนักแสดง การฝึ กนักแสดงให้คน้ พบ
ศักยภาพสูงสุดการตีความเพื่อเข้าถึงบท แก่นความคิดของเรื่ อง ตัวละคร และความต้องการของตัวละครตลอดจนการแก้ไข
ปั ญหาของนักแสดงเพื่อใช้ในการกากับนักแสดงสาหรับภาพยนตร์
3053355

การผลิตภาพยนตร์ 1
Film Production 1
ขั้นตอนและฝึ กกากับภาพยนตร์เงียบ การเขียนบท
การวางแผนการถ่ายทา
กระบวนการหลังการถ่ายทาอื่นๆเพื่อให้สาเร็ จเป็ นภาพยนตร์เงียบที่สมบูรณ์

3(2-2-5)
การถ่ายทา การตัดต่ อและ

3053356

การผลิตภาพยนตร์ 2
3(2-2-5)
Film Production 2
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่านมาก่ อน : การผลิตภาพยนตร์ 1
การสอดแทรกเนื้อหาสาระของภาพยนตร์และการนาเสนอความคิดที่เป็ นตรรกะ การใช้เทคนิคต่าง ๆในการ
สร้างภาพให้มีความน่าสนใจ เน้นการผลิตภาพยนตร์ที่มีการเล่าเรื่ องในลักษณะที่ เป็ น Classical Narrative หรื อ ภาพยนตร์
บันเทิง
3053357

การออกแบบดนตรีและเสียงประกอบ
3(2-2-5)
Sound Design
ประวัติ ทฤษฎี การฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบเสี ยงและเทคนิคพิเศษ เพลง แนวคิดการออกแบบเสี ยง การแก้ไข
การบันทึกเสี ยงแบบดิจิตอล เสี ยงและเทคโนโลยีดนตรี และการผลิตระบบเสี ยงดิจิตอล
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3053358

แอนิเมชั่นขั้นพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
Animation Basics
ความคิดสร้างสรรค์ของภาพเคลื่อนไหว กระบวนการและเทคนิคการเคลื่อนไหวผ่านการบรรยายการสาธิต
ประวัติศาสตร์ของศิลปะภาพ เคลื่อนไหว เน้นให้นกั ศึกษามีการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์พฒั นาแนวความคิดการ
เรี ยนรู ้ทกั ษะพื้นฐานของการสร้างภาพและรู ปแบบ
3053359

การออกแบบงาน 3 มิติ
3(2-2-5)
3-D Modeling
ความรู ้พ้นื ฐานการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์สามมิติ บรรยายสาธิตและฝึ กปฏิบตั ิตามด้วยมือ การ
สารวจทักษะพื้นฐานสาหรับการสร้างแบบจาลองรู ปหลายเหลี่ยมและยูวผี ิว การสร้างวัตถุรูปทรงเรขาคณิ ตง่ายๆให้เป็ นตัว
ละครที่เสมือนมีชีวติ จริ ง
3053360

การสร้ างตัวละครแอนิเมชั่น
3(2-2-5)
Character Animation
ตรวจสอบในเชิงลึกของภาพเคลื่อนไหวสามมิติ การพัฒนาของตัวละครที่เหมือนจริ งที่สร้างขึ้น การพัฒนา
ทักษะขั้นกลางสาหรับการแปลงน้ าหนักและเสื้ อผ้ากับภาพเคลื่อนไหว มุ่งเน้นไปที่การสร้างภาพเคลื่อนไหวที่เน้นการเปลี่ยน
รู ปและการเคลื่อนไหวที่เหมือนจริ ง
3053361

การแสดงภาพยนตร์
3(2-2-5)
Film Acting
หลักและทฤษฎีการแสดง การตีความเพื่อเข้าถึงบท แก่นความคิดของเรื่ อง ตัวละคร และความต้องการของ
ตัวละคร ตลอดจนการแก้ไขปั ญหาในการแสดง องค์ประกอบภาพยนตร์ มุมกล้อง ฝึ กการแสดงในงานภาพยนตร์
3053401

สัมมนาการสื่อสารมวลชน
3(2–2-5)
Mass Communication Seminar
แนวคิด กระบวนการ ในการสัมมนาประเด็นปั ญหาสาคัญทางสื่ อสารมวลชนที่กาลังอยูใ่ นความสนใจของ
สังคม ปั จจุบนั นาไปสู่การวิเคราะห์สถานการณ์สื่อสารมวลชนอย่างรอบด้าน
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3.2 ชื่ อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบ
หลักสู ตร สาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ที่
1

เลขประจาตัว
ตาแหน่ ง
ชื่อ-สกุล
ประชาชน
ทางวิชาการ
5-1007-00026-41-0 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นางสาวสุปราณี ศิริสวัสดิ์ชยั
(สาขาวิทยุโทรทัศน์)

2.

3-1024-01109-75-1

อาจารย์

นางสาวปรี ยาภรณ์ สื บสวัสดิ์

3.

3-7301-00855-54-5

อาจารย์

นายสรรพัชญ์ เจียระนานนท์

4.

3-1016-00793-14-6

อาจารย์

นางสาวมนัสวี พัวตระกูล

5.

3-1303-00075-07-7

อาจารย์

นางสาวณิ ชาภา แก้วประดับ

คุณวุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก
(สาขาวิชา),สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา,ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา
ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี ), มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ,
2554 (Ph.D.Candidate)
วม.(การบริ หารสื่ อสารมวลชน), ม.ธรรมศาสตร์, 2543
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู , มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2550
วบ.(สื่ อสารมวลชน), ม.ธรรมศาสตร์, 2537
วม.(การบริ หารสื่ อสารมวลชน), ม.ธรรมศาสตร์, 2550
ศศ.บ.(วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์),
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา , 2545
วม.(การบริ หารสื่ อสารมวลชน), ม.ธรรมศาสตร์, 2551
นศ.บ.(วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์), ม.รังสิ ต, 2547
M.P.(Professional Studies in Digital Media),
Northeastern University , 2553
นศ.บ.(ศิลปะการแสดง), ม.กรุ งเทพ, 2548
นศ.ม. วารสารสนเทศ (การหนังสื อพิมพ์), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2542
นศ.บ.(วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์), ม.รังสิ ต, 2537

หมายเหตุ : ประวัติ ภาระงานและผลงานทางวิชาการ ดูที่ภาคผนวก ก
3.2.2 อาจารย์ ประจา
ที่
1

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
(สาขาวารสารศาสตร์)
ดร.

ชื่อ-สกุล
นายจรัล มานตรี

2

นายไพฑูรย์ มากสุข

3

นายชาลี มหาบรรพต

คุณวุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก
(สาขาวิชา),สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา,ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา
ปร.ด.(สื่ อสารมวลชน), ม.ธรรมศาสตร์, 2554
วม.(วิจยั สื่ อสารมวลชน), ม.ธรรมศาสตร์ , 2536
วบ.(หนังสื อพิมพ์และสิ่ งพิมพ์) , ม.ธรรมศาสตร์, 2531
ปร.ด.(การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น), มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา,
2553
นศ.ม.(นิเทศศาสตร์พฒั นาการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534
กศ.บ.(สุขศึกษา), มศว.พลศึกษา, 2522
คม.(โสตทัศนศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529
กศ.บ.(ฟิ สิ กส์), มศว.บางเขน, 2521
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ที่

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล

4

นายวิรัชต์ แสงดาวฉาย

5

นายดรุ ษ ประดิษฐ์ทรง

คุณวุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก
(สาขาวิชา),สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา,ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา
นศ.ม.(นิเทศศาสตร์พฒั นาการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2531
สค.ม.(สังคมวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
นศ.ม.(นิเทศศาสตร์), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2532
กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา) , มศว.ประสานมิตร, 2526
กาลังศึกษาต่อปริ ญญาเอก (การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี),
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2554
นศ.ม.(นิเทศศาสตร์), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2550
ศศ.บ.(โสตทัศนศึกษา), ม.รามคาแหง, 2534

หมายเหตุ : ประวัติ ภาระงานและผลงานทางวิชาการ ดูที่ภาคผนวก ข
3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
ที่
1

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.

ชื่อ-สกุล
นายพนมสิ ทธิ์ สอนประจักษ์

2

อาจารย์

นางอุไรวรรณ เบญจมังคลารักษ์

3

อาจารย์

นางสาวจิราภรณ์ ควรเดชะคุปต์

4

อาจารย์

นายวิโรจน์ ศรี หิรัญ

5

อาจารย์

นายคณิ ศ บุณยพานิช

6

อาจารย์

นายอนุสรณ์ พงษ์ไพบูลย์

7

อาจารย์

นายวัฒนา คงวิทยาถาวร

8

อาจารย์

นายณัฐพงค์ แย้มเจริ ญ

คุณวุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก
(สาขาวิชา),สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา,ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา
ปร.ด.(สื่ อสารมวลชน), ม.ธรรมศาสตร์
วม.(การวิจยั สื่ อสารมวลชน), ม.ธรรมศาสตร์
นศ.บ.(นิเทศศาสตร์), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
วท.บ.(สถิติศาสตร์), ม.รามคาแหง
ค.บ.(สุขศึกษา) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วม.(การบริ หารสื่ อสารมวลชน), ม.ธรรมศาสตร์
นศ.บ.(วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์), ม.รังสิ ต
วม.(การบริ หารภาครัฐและเอกชน), ม.ธรรมศาสตร์
ศศ.บ.(วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์), มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นศม.(วารสารสนเทศ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นศ.บ.(วารสารศาสตร์), ม.กรุ งเทพ
วม.(การบริ หารสื่ อสารมวลชน), ม.ธรรมศาสตร์
ศศ.บ.(วารสารศาสตร์), มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นศ.ม.(การโฆษณา), ม.กรุ งเทพ
นศ.บ.(การโฆษณา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง , ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
วม.(การบริ หารสื่ อสารมวลชน), ม.ธรรมศาสตร์
นศ.บ.(สื่ อสารมวลชนและสื่ อการแสดง), ม.เกษมบัณฑิต
นศ.ม.(วาทวิทยาและสื่ อสารการแสดง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.บ.(ภาษาวรรณคดีไทยและศิลปะการละคร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : ประวัติ ภาระงานและผลงานทางวิชาการ ดูที่ภาคผนวก ค
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต มีความต้องการให้บณั ฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อน
เข้าสู่ การทางานจริ ง ดังนั้นในหลักสู ตรจึงมีรายวิชาการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์ เป็ นภาคบังคับ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต มีดงั นี้
1. ทักษะในการปฏิบตั ิงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจหลักการ ความจาเป็ นในการ
เรี ยนรู ้ทฤษฎีมากยิง่ ขึ้น
2. บูรณาการความรู ้ที่เรี ยนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาในการทางานจริ งได้อย่างเหมาะสม
3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
4. มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธ รรมองค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน
ประกอบการได้
5. มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ ามี)
ในการทาโครงงานหรื อวิจยั ในหลักสู ตรนี้มีอยูใ่ นรายวิชาการฝึ กประสบการ ณ์วชิ าชีพ ซึ่งเป็ นหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะทางภาษาไทยในระดับบุคคลและมีรายงานที่ตอ้ งนาส่ งตามรู ปแบบ
และระยะเวลาที่หลักสู ตรกาหนดอย่างเคร่ งครัด

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต นักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1.มีคุณธรรม จริ ยธรรม ซื่ อสัตย์ รับผิดชอบต่อ 1.ส่ งเสริ มและสอดแทรกด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ความ
ตัวเองและสังคม
ซื่อสัตย์ จรรยาบรรณวิชาชีพสื่ อสารมวลชน ความรับผิดชอบ
ต่อตัวเองและสังคมในรายวิชาและจัดกิจกรรมเสริ ม
2.มีความรู้ความสามารถด้านนิเทศศาสตร์และ 2.รายวิชาในหลักสู ตรเน้นทั้งความรู ้เชิงทฤษฎีและปฏิบตั ิโดย
มัลติมีเดียเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและ
อาชีพและการศึกษาต่อ
กาหนดให้มีการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและเขียนบัณฑิต
นิพนธ์ก่อนจบการศึกษา
3.มีทกั ษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์และ
3.จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มุ่งฝึ กการคิดวิเคราะห์ การ
สามารถแก้ไขปั ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ตอบคาถาม การอภิปราย การโต้แย้งและนาเสนอความคิด
อย่างเหมาะสม
อย่างมีเหตุผล
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คุณลักษณะพิเศษ
4.มีทกั ษะในการสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้
เพื่อพัฒนาตนเองในสังคมอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
4.ส่ งเสริ มให้นิสิตได้มีโอกาสจัดกิจกรรมฝึ กทักษะทางด้าน
นิเทศศาสตร์ ท้ งั ในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน รวมทั้งฝึ ก
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสอดคล้องกับยุค
สมัยมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องโดยผ่านแหล่งเรี ยนรู ้
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย
5.มีทกั ษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 5.จัดกิจกรรมกลุ่มในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อเป็ นการฝึ กให้
รับผิดชอบ
นักศึกษาได้สร้างภาวะผูน้ าและการเป็ นสมาชิกกลุ่มที่ดี
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธ์ การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
2.1.1 มีคุณธรรมจริ ยธรรมซื่อสัตย์
1.ให้รางวัลนิสิตที่ทาดี
1.ประเมินจากการทาความดีเพื่อ
สุ จริ ต
2.มอบใบประกาศเกียรติคุณ ประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นและต่อส่ วนรวม
นิสิต
2.ประเมินจากการทาความดีของ
3.สอดแทรกการสอนเรื่ อง
นิสิตที่ได้รับคายกย่องชมเชยจาก
คุณธรรมจริ ยธรรมในร ายวิชา สังคมและเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อผูอ้ ื่น
ต่างๆ อย่างเข้มข้น
3.ประเมินจากการเขียนแนวการ
สอน
2.1.2 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตั ิ
1.สอดแทรกการสอนเรื่ อง
1.การประเมินผลจากการเข้าร่ วม
และจรรยาบรรณวิชาชี พ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
กิจกรรมและสังเกตจากการปฏิบตั ิ
สื่ อสารมวลชน
สื่ อสารมวลชนในรายวิชา
2.ประเมินจากการเขียนแนวการ
ต่างๆ อย่างเข้มข้น
สอน
2.จัดกิจกรรมการสอนโดย
มุ่งเน้นเรื่ องธรรมเนียมปฏิบตั ิ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
สื่ อสารมวลชน
2.1.3 มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา
เน้นเรื่ องการปฏิบตั ิตาม
ประเมินผลจากการเข้าชั้นเรี ยนและ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
กฎระเบียบ การเข้าชั้นเรี ยน
จากงานที่ได้รับมอบหมายประสบ
การเข้าชั้นเรี ยน การ
ผลสาเร็ จ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ การ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย

49

ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2.1.4 มีความเสี ยสละและมีจิตสานึก
สาธารณะ

2.2

กลยุทธ์ การสอน
จัดกิจกรรมการสอนโดยเน้น
การเป็ นผูใ้ ห้ เคารพสิ ทธิของ
ผูอ้ ื่น มีจิตอาสาในการบาเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม

วิธีการวัดและประเมินผล
ประเมินจากการบาเพ็ญประโยชน์
เพื่อสังคม การมี จิตเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่
ต่อผูอ้ ื่น

ความรู้

ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
กลยุทธ์ การสอน
2.2.1 มีความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา 1.บรรยาย อภิปราย สัมมนา
ร่ วมกันระหว่างอาจารย์กบั นิสิต
2.บทบาทสมมติ สาธิ ต ตัวอย่าง
สถานการณ์จริ ง ทัศนศึกษา
ประเด็นปัญหา
3.วิเคราะห์ขอ้ มูลทางนิเทศ
ศาสตร์และมัลติมีเดียโดยใช้
ศาสตร์ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
4.เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญมาบรรยายใน
รายวิชาต่าง ๆ

2.2.2 มีความสามารถในการแสวงหา
ความรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

2.2.3 มีความสามารถในการจัดการ
ความรู ้ให้เป็ นหมวดหมู่

วิธีการวัดและประเมินผล
1.การสังเกต การแสดงความ
คิดเห็น การมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน
2.ผลของการแสดงบทบาทสมมติที่
ถูกต้องสอดคล้องกับสถานการณ์
3.ผลการวิ เคราะห์งานที่ได้รับ
มอบหมาย
4.สรุ ปผลการบรรยายของวิทยากร
และผูเ้ ชี่ยวชาญ
5.การทดสอบย่อยในรายวิชาที่
เรี ยน
6.การสอบกลางภาคเรี ยนและ
ปลายภาคเรี ยน
กาหนดประเด็นหัวข้อให้ผเู ้ รี ยน ผลการจัดนาเสนอในรู ปแบบ
ค้นคว้าและนามาเขียนรายง าน ต่าง ๆ
เพื่อนาเสนอผลการค้นคว้าใน
รู ปแบบต่าง ๆ
กาหนดให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้า ผลการจัดทารายงานที่แสดงการ
ข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ
วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
แล้วนามาวิเคราะห์จดั หมวด
ข้อมูลอย่างเป็ นระบบใน
รู ปแบบของการทารายงานทั้ง
เป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม
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ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2.2.4 มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริ ง

กลยุทธ์ การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
กาหนดประเด็นปั ญหาหรื อ
ผลการวิเคราะห์สังเคราะห์
สถานการณ์จริ งที่เกิดขึ้นและให้
ผูเ้ รี ยนแบ่งกลุ่มวิเคราะห์และ
สังเคราะห์แนวทางแก้ปัญหา
โดยใช้ศาสตร์ที่เรี ยนมา

2.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1มีความส ามารถวิเคราะห์อธิบาย
และปฏิบตั ิทางด้านนิเทศศาสตร์ได้

2.3.2มีความสามารถในการสร้าง
มโนทัศน์เชื่อมโยงความรู้ที่ได้ศึกษา
ค้นคว้าได้
2.3.3มีความสามารถในการคิดเชิง
สนับสนุนโต้แย้งอย่างมีเหตุผลรองรับ
2.3.4มีความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
2.3.5มีความสามารถบูรณาการศาสตร์
ด้านนิเทศศาสตร์ และมัลติมีเดียกับ
ศาสตร์ อื่น ๆ ได้สัมพันธ์กนั อย่าง
สอดคล้อง

กลยุทธ์ การสอน
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
เน้นให้ผเู้ รี ยนฝึ กวิเคราะห์
ผลงานทางนิเทศศาสตร์โดยใช้
ทฤษฎีต่าง ๆ อย่างบูรณาการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
ฝึ กฝนการประยุกต์แล
ะ
เชื่อมโยงความรู้ ความคิดที่ได้
ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ
จัดกิจกรรมกลุ่มที่เน้นให้ผเู ้ รี ยน
ได้ร่วมกันอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น
สร้างสถานการณ์และปัญหา
จาลองให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้และ
ฝึ กแก้ปัญหา
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนศึกษา
แสวงหาความรู้จากศาสตร์
อื่น ๆ เพื่อสร้างสรรค์องค์
ความรู ้ใหม่

วิธีการวัดและประเมินผล
ผลการวิเคราะห์หรื อรายงาน

รายงานการศึกษาค้นคว้า

ผลการแสดงความคิดเชิง
สนับสนุนหรื อ โต้แย้งจากกา ร
อภิปรายและโต้วาที
วิธีการแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยน

ผลงานหรื อองค์ความรู้
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2.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์
กลยุทธ์ การสอน
ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 มีความสามัคคีและสามารถ
1.กาหนดกลยุทธ์การสอน
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
แบ่งกลุ่มอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น
2.กาหนดให้เข้าร่ วมประชุม
และสัมมนากับหน่วยงานทั้ง
ภายในและนอกห้องเรี ยน
2.4.2 มีความสามารถในการบริ หาร
กาหนดให้ผเู ้ รี ยนแบ่งกลุ่มเพื่อ
จัดการและมีภาวะผูน้ า
ร่ วมกันจัดทาโครงการเกี่ยวกับ
รายวิชาที่เรี ยน ภาคเรี ยนละ 1
โครงการ

วิธีการวัดและประเมินผล
1.สังเกตพฤติกรรม
2.แบบสรุ ปรายงานผลการเข้าร่ วม
ประชุมสัมมนา

1.ผลสัมฤทธิ์ ของการจัดโครงการที่
ได้รับมอบหมาย
2.สังเกตพฤติกรรมในการจัดทา
โครงการแบบรายบุคคลและราย
กลุ่ม
3.การจัดทาโครงการโดยผูเ้ รี ยน
2.4.3 มีความสามารถใช้ทกั ษะทางด้าน 1.มอบหมายให้ผเู้ รี ยนเป็ น
1.แบบประเมินทักษะการพูดต่อ
นิเทศศาสตร์ ในการสื่ อสารได้อย่างมี พิธีกรในการจัดกิจกรรมต่างๆ หน้าชุมชน
ประสิ ทธิภาพ มีปฏิสัมพันธ์และ
ในสาขาวิชา
2.แบบรายงานผลการสัมภาษณ์
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2.กาหนดให้ผเู ้ รี ยนเก็บข้อมูล และการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ภาคสนามโดยใช้วธิ ีการ
3.การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วน
สัมภาษณ์และ การสังเกตแบบมี ร่ วมในชั้นเรี ยน
ส่ วนร่ วม
3.จัดกิจกรรมการเรี ยนโดยเน้น
ทักษะให้ผเู้ รี ยนแสดงความคิด
2.4.4 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ การมอบหมายงานและกิจกรรม 1.การประเมินคุณภาพจากผลงานที่
มอบหมายทั้งงา นรายบุคคลและงาน ในรายวิชา
ได้รับมอบหมาย
กลุ่ม
2.ประเมินการส่ งงานที่ตรงต่อเวลา
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2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการ
กลยุทธ์ การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 มีทกั ษะในการใช้ภาษาในการ
1.ให้ผเู้ รี ยนฝึ กการพูดสื่ อสาร 1.การประเมินผลการพูดระหว่าง
สื่ อสารระหว่างบุคคลและต่อหน้า
ระหว่างบุคคลและต่อหน้า
บุคคลและต่อหน้าชุมชนตาม
ชุมชนได้เป็ นอย่างดี
ชุมชน
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
2.สถานการณ์จาลองการพูดใน 2.ประเมินผลตามรู ปแบบและหลัก
รู ปแบบต่าง ๆ
วิธีการพูด
3.ฝึ กใช้ การประเมินผลการพูด
ในรู ปแบบต่างๆ และยอมรับฟัง
ผลการประเมิน เพื่อการ
ปรับปรุ งและพัฒนาการพูดของ
ผูเ้ รี ยน
2.5.2 มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยี
1.ให้ผเู้ รี ยนค้นคว้าด้วยตนเอง 1.การนาเสนอรายงานและอ้างอิง
สารสนเทศ
และนาเสนอผลการค้นคว้าโดย ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.ใบประกาศนียบัตรการอบรม
2.กาหนดให้ผเู ้ รี ยนเข้าอบรม
คอมพิวเตอร์
การใช้เทคโนโลยีจาก
หน่วยงานต่างๆ
2.5.3 มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
มอบหมายงานให้นิสิตใช้
การนาเสนอผลงานในชั้นเรี ยนและ
และตัวเลขเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศติดตาม ในวงวิชาการด้าน
การ
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน สื่ อสารมวลชน
การสื่ อสารมวลชน
2.5.4 มีความรู ้เท่าทันสื่ อและข้อมูล
1.มอบหมายงานให้นิสิตติดตาม 1.ประเมินผลงานของผูเ้ รี ยนที่
ข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสาร การใช้ภาษาผ่ าน ได้รับมอบหมาย
สื่ อและช่องทางต่าง ๆ
2.การทารายงานและการนาเสนอ
2.ให้ผเู้ รี ยนวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลงาน
ข่าวสารที่ได้รับอย่างมี
3.ตรวจชิ้นงานหรื อผลงานที่ได้รับ
วิจารณญาณ
มอบหมาย
3.ผูเ้ รี ยนประยุกต์ใช้ขอ้ มูล ที่
ได้รับอย่างสร้างสรรค์
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3. สรุ ปมาตรฐานผลการเรียนรู้ และแผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้จาแนกเป็ น 2 ส่ วน คือ มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป รวมทั้งวิชา
แกน (พื้นฐานคณะ) และมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้หมวดวิชาเฉพาะ สรุ ปได้ดงั นี้
3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปและกลุ่มวิชาแกน (พืน้ ฐานคณะ) จาแนกเป็ น 5 ด้าน ดังนี้
3.1.1 การพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
1) มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
2) มีความกตัญญูกตเวที
3) มีความมีระเบียบวินยั
4) มีความเสี ยสละ
5) มีความสามัคคี
3.1.2 ความรู้
1) มีความรอบรู ้ในเนื้อหาวิชา
2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้
3) มีความสามารถในการจัดการความรู ้ให้เป็ นหมวดหมู่
4) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่หรื อชีวติ จริ ง
3.1.3 ทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2) มีความสามารถในการสร้างมโนทัศน์
3) มีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล
4) มีความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
5) มีความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบต่อสังคม
2) มีความสามารถในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
3) มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่สมบูรณ์
4) มีความฉลาดทางอารมณ์
5) มีความสามารถในการบริ หารจัดการภาวะผูน้ า
3.1.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทกั ษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาร
2) มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและตัวเลขเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ
4) รู้เท่าทันสื่ อและข้อมูลข่าวสาร
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3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาเฉพาะ จาแนกเป็ น 5 ด้านดังนี้
3.2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
2) มีความกตัญญูกตเวที
3) มีความมีระเบียบวินยั
4) มีความเสี ยสละ
5) มีความสามัคคี
3.2.2 ด้ านความรู้
1) มีความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3) มีความสามารถในการจัดการความรู้ให้เป็ นหมวดหมู่
4) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริ ง
3.2.3 ด้ านทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถวิเคราะห์อธิบาย และปฏิบตั ิทางด้านนิเทศศาสตร์ได้
2) มีความสามารถในการสร้างมโนทัศน์เชื่อมโยงความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้าได้
3) มีความสามารถในการคิดเชิงสนับสนุนโต้แย้งอย่างมีเหตุผลรองรับ
3.2.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามัคคีและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
2) มีความสามารถในการบริ หารจัดการและมีภาวะผูน้ า
3) มีความสามารถใช้ทกั ษะทางด้านนิเทศศาสตร์ ในการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มีปฏิสัมพันธ์และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
3.2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทกั ษะในการใช้ภาษาในการสื่ อสารระหว่างบุคคลและต่อหน้าชุมชนได้เป็ นอย่างดี
2) มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและตัวเลขเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ
4) มีความรู ้เท่าทันสื่ อและข้อมูลข่าวสาร
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4. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ส่ ู รายวิชา (Curriculum mapping)
1.ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

2.ด้านความรู้

3. ด้านทักษะปัญญา

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา
1.1

1.2 1.3

1.4

1.5

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 4.5

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2

5.3

5.4



































1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการ


สื่ อสารและการ
สื บค้นสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ


สื่ อสาร
ภาษาและวัฒนธรรม
  
เพื่อนบ้าน
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
การพัฒนาพฤติกรรม
  
มนุษย์
สุนทรี ยนิยม

สังคมไทยและสังคม
  
โลก
ทรัพยากรธรรมชาติ
 ○
○
และสิ่ งแวดล้อม















































○





○















○



○



























○

○

○

○

○





○

○

○

○



○
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1.ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

2.ด้านความรู้

3. ด้านทักษะปัญญา

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา
1.1

1.2

1.3

1.4

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.5

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

4.5

5.1

5.2

5.3

5.4





































○

○

○

○



○

○

○



○





○

○







1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์เพื่อ
คุณภาพชีวิต





การคิดและการ

ตัดสิ นใจ
เทคโนโลยี
 ○
สารสนเทศบูรณาการ
2.หมวดวิชาเฉพาะ
2.1กลุ่มวิชาแกน (พืน้ ฐานคณะ)
หลักนิเทศศาสตร์
ภาษาไทยเพื่องาน
นิเทศศาสตร์
กฎหมายและ
จริ ยธรรมฯ
การวิจยั นิเทศศาสตร์
ศิลปะและงาน
กราฟิ กฯ
หลักการถ่ายภาพ
หลัก
วิทยุกระจายเสี ยงและ
วิทยุโทรทัศน์



○

○





○

○





○









○

○

○











○

○















○

○



○



○







○











○



○













○

○

○

○



○









○





○

○







○

○

○

○











○





○

○





○

○





○

○

○









○

○

○

○







○







○













○

○





○

○









○



○















○





○



○









○

○







○









○



○







○

○

○

○





○
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1.ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

2.ด้านความรู้

3. ด้านทักษะปัญญา

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา

หลักภาพยนตร์และ
มัลติมีเดีย
ข่าวและการสื บค้น
ข้อเท็จจริ ง
หลักวารสารศาสตร์
หลักประชาสัมพันธ์
และโฆษณา
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

1.1

1.2

1.3

1.4





○








1.5

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

○















○

○



○

○















○



○





○

○















○



○

























○

○





○





○















○

○











○

กลุ่มสร้ างสรรค์และผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง เอก (บังคับ) (เลือก)
การผลิตรายการวิทยุ
  ○

○
○
กระจายเสี ยง 1
การประกาศและการ
   
○
○
ดาเนินรายการ
การใช้ระบบ
เทคโนโลยี
 
○
○  
สารสนเทศในงาน
วิทยุกระจายเสี ยงฯ
การสร้างสรรค์
 ○
 
ผลงานด้าน
○ 
วิทยุกระจายเสี ยง
การบริ หารงานทาง
  ○

○
○
วิทยุกระจายเสี ยง

4.5

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2

5.3

5.4







○

○











○

○







○



○



○



○







○

○

○





○









○

○







○









○









○

○

○







○

○





○

○

















○

○

○





○
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1.ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

2.ด้านความรู้

3. ด้านทักษะปัญญา

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

การผลิตรายการวิทยุ
  ○

○
ฯ2
การพูดภาษาอังกฤษ
○
○  
○
สาหรับผูป้ ระกาศฯ
การผลิตรายการวิทยุ
 ○

○ 
ชุมชน
การผลิตรายการ

○
○  
สารคดีทางวิทยุฯ

ศิลปะการเล่าเรื่ อง
○   
สัมมนาการ

○  ○ 
สื่ อสารมวลชน
กลุ่มสร้ างสรรค์ และผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ เอก (บังคับ) (เลือก)
การผลิตรายการวิทยุ
   ○

โทรทัศน์ 1
การสร้างสรรค์
 ○  

ผลงานทางโทรทัศน์
การแต่งหน้าและ
   ○

เครื่ องแต่งกาย
การใช้ระบบ
 ○  

เทคโนโลยีฯในงาน
วิทยุกระจายเสี ยงฯ

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3 4.4

○





○





○

○

○





○







○

○













○

○





○

















○

○







○



○









○

○

○































4.5

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2

5.3

5.4

○









○

○

○





○



○



○

○







○



○







○



○







○

○

○







○

○



○

○









○



○



○









○











○



○







○









○





○









○





○



○





○









○
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1.ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

2.ด้านความรู้

3. ด้านทักษะปัญญา

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา
1.1

1.2

1.3

1.4

การผลิตรายการวิทยุ
○
○  
โทรทัศน์ 2
การผลิตสารคดีทาง
○   
วิทยุโทรทัศน์
การผลิตรายการข่าว
 ○  
ทางวิทยุโทรทัศน์
การประเมินคุณภาพ
   ○
รายการวิทยุโทรทัศน์
การบริ หารงาน
 ○  
โทรทัศน์เคเบิ้ลทีวี
ฉากและอุปกรณ์
   ○
ประกอบฉาก
กลุ่มผู้ประกาศและดาเนินรายการ เอก (บังคับ) (เลือก)

1.5

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

















○

○



○











○



○





○













○



○

















○















○

















4.5

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2

5.3

5.4



○















○

○



○







○



○















○





○







○

○



○





○







○

○

เทคนิคการเป็ นพิธีกร







○

















○





○











การแสดง 1



○

















○



○





○







○

○

วาทวิทยา

○

















○



○





○









○

○

เทคนิคการสัมภาษณ์

○



○













○

○

○





○

○



○

○

○



การบรรยายนอก
สถานที่







○















○



○
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1.ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

2.ด้านความรู้

3. ด้านทักษะปัญญา

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา
1.1

1.2

1.3

1.4

การรายงานพระราช
   
พิธีและงานพิธี
กลุ่มข่ าวและการเขียนเรื่อง เอก (บังคับ) (เลือก)
การรายงานข่าวทาง
สื่ อสังคมและสื่ อใหม่
การสื่ อสารข้าม
วัฒนธรรม
การรายงานข่าวเชิ ง
สื บสวน
การเขียนสร้างสรรค์
เชิงวารสารศาสตร์
การเขียนบทความ
และบทบรรณาธิการ
ประเด็นศึกษาทาง
จริ ยธรรมวารสาร
ศาสตร์
การรายงานข่าวเชิ ง
สร้างสรรค์
การรายงานข่าวและ
ผลิตรายการข่าวสาร
ทางวิทยุฯ

1.5

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

















○





○

4.5

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2

5.3

5.4



































○





○













○





















○

○



○



○





○







○















○



○

















○

















○



○





○









○







○

















○





○









○



○

















○









○









○

























○





○



































○





○
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1.ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

2.ด้านความรู้

3. ด้านทักษะปัญญา

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา

การอ่านและ
พิเคราะห์ผลงานทาง
วารสารศาสตร์
การเขียนบันเทิงคดี
การเขียนสารคดี
หลักการถ่ายภาพ
วารสารศาสตร์
การสารวจพิเคราะห์
ผลงานภาพถ่าย
วารสารศาสตร์
การถ่ายภาพวารสาร
ศาสตร์ข้นั สูง
การออกแบบหนังสื อ
และนิตยสารทาง
สิ่ งพิมพ์และสื่ อ
ดิจิตอล
การออกแบบ
หนังสื อพิมพ์ทาง
สิ่ งพิมพ์และสื่ อ
ดิจิตอล

1.1

1.2

1.3

1.4













1.5

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





















○

○





















○

○





















○



○





























○

















○





○







○























































4.5

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2

5.3

5.4









○

○







○

○

○











○





○







○

○





○



○

○





○

○





○









○

○









○

○









○







○

○



○





○

○
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1.ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

2.ด้านความรู้

3. ด้านทักษะปัญญา

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา
1.1

1.2

1.3

1.4

ออกแบบเว็บไซต์
   
สาหรับงานวารสาร
ศาสตร์
การออกแบบ
เว็บไซต์สาหรับงาน  ○  ○
วารสารศาสตร์
การศึกษาสังคมใน
 ○  
ประเด็นเศรษฐกิจ
และการเมือง
การศึกษาสังคมใน
   
ประเด็นทางสังคม
และวัฒนธรรม
กลุ่มภาพยนตร์ และมัลติมีเดีย เอก (บังคับ) (เลือก)
ทฤษฎีภาพยนตร์และ
วิจารณ์
พื้นฐานการผลิต
ภาพยนตร์
การเขียนบท
ภาพยนตร์

1.5

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













○



○





○







○



○



○

○









○







○

○









○







○

○

○

4.5

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2

5.3

5.4

○









○

○



○

○







○















○





○





















○



○





○

○









○







○





















○





○

○



○







○

















○



○

○

○







○
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1.ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

2.ด้านความรู้

3. ด้านทักษะปัญญา

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา

การถ่ายภาพยนตร์
การตัดต่อในงาน
ดิจิตอล
สุนทรี ยะแห่ ง
ภาพยนตร์
การเขียนบท
ภาพยนตร์ข้นั สูง
การแสดงขั้นพื้นฐาน
การกากับนักแสดง
ในภาพยนตร์
การผลิตภาพยนตร์ 1
การผลิตภาพยนตร์ 2
การออกแบบดนตรี
และเสี ยงประกอบ
แอนนิเมชัน่ ขั้น
พื้นฐาน
การออกแบบงาน 3
มิติ
การสร้างตัวละคร
แอนนิเมชัน่
การแสดงภาพยนตร์

1.1

1.2

1.3

1.4













1.5

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



















○









○











○



○





○





○













○



○















































































































○











○

○









○







○































4.5

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2

5.3

5.4

○







○



○



○





○









○

○



○

○









○

○

○

○



○





○

○







○

○







○

○





○



○











○



○





○



○

○





○

○

○

○

○

○

○



○



○

○

○



○









○
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1.ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

2.ด้านความรู้

3. ด้านทักษะปัญญา

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา
1.1

1.2

1.3

1.4













1.5
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3.5
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4.5

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2

5.3

5.4
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กลุ่มสัมพันธ์ กบั สาขา
การตลาดเพื่องาน
นิเทศศาสตร์
หลักประชาสัมพันธ์
และโฆษณา
โครงการออกแบบ
สร้างสรรค์และ
วิพากษ์
การสื่ อสารบูรณาการ
เพื่อการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพื่องาน
นิเทศศาสตร์ 2
จิตวิทยาเพื่อการ
สื่ อสารระหว่าง
บุคคล
เศรษฐศาสตร์เพื่อการ
ดาเนินชีวิต

หมายเหตุ :

สัญลักษณ์
สัญลักษณ์




หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต นักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็ จการศึกษาเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิต นักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนิสิตยังไม่ สาเร็จการศึกษา
กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบันและนาไปดาเนิกนารจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่ง
ผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
ทวนสอบในระดับรายวิชา ควรให้นกั ศึกษาประเมินการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็ นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ทวนสอบในระดับหลักสู ตร สามารถทาได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา ควรเน้นการทาวิจยั สัมฤทธิ ผลของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจยั ที่ได้ยอ้ นกลับมาปรับปรุ งกระบวนการการเรี ยน
การสอนและหลักสู ตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสู ตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล
โดยการวิจยั อาจจะดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) สภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่ นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลา
ในการหางานทา ความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถ ความมัน่ ใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) ตรวจสอบจากผูป้ ระกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรื อ การส่ งแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่างๆ เช่น
ปี ที่ 1 ปี ที่ 4 เป็ นต้น
(3) ประเมินตาแหน่ง และหรื อความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) ประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่ งแบบสอบถาม หรื อ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึง
พอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติดา้ นอื่น ๆ ขอ งบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริ ญญาที่
สู งขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(5) ประเมินจากนิสิตเก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู ้จากสาขาวิชาที่เรี ยน
รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสู ตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสู ตรให้ดียงิ่ ขึ้นด้วย
(6) ความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ที่ประเมินหลักสู ตร หรื อ เป็ นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรี ยน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาองค์ความรู ้ของนักศึกษา
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3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 นักศึกษามีสิทธิ์ ได้รับปริ ญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
3.1.1 เรี ยนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ในหลักสู ตร
3.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสู ตร ไม่ต่ากว่า 2.00
3.1.3 ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร ทั้งนี้ไม่นบั
ระยะเวลาการพักการศึกษาตามความที่ระบุไว้ในระเบียบแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
3.1.4 ไม่มีพนั ธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย
3.1.5 มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ แสดงความจานงขอสาเร็ จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
3.2.1 เป็ นนักศึกษาภาคการศึกษาสุ ดท้ายที่ลงทะเบียนครบตามหลักสู ตร
3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.2.3ให้นกั ศึกษาที่มีคุณส มบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยืน่ คาขอร้องแสดง
ความจานงขอสาเร็ จการศึกษาต่องาน
ทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัย กาหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
อนุมตั ิให้ปริ ญญา ในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดปฐมนิเทศแนะแนวการเป็ นครู แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู ้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย
สถาบัน คณะ ตลอดจนในหลักสู ตรที่สอน
1.2 กาหนดแนวทางให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั อย่าง
ต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจยั สายตรงในสาขาวิชาการสื่ อสารมวลชนเป็ นอันดับแรก
การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ
ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ ต่างประเทศ หรื อ
การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล
(1) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจยั สายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วจิ ยั ในแนวสื่ อสารมวลชนเป็
อันนดับแรก การสนับสนุน
ด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ
หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่น ๆ
(1) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู ้
และคุณธรรม
(2) มีการกระตุน้ อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาสื่ อสารมวลชน
(3) ส่ งเสริ มการทาวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ดา้ นสื่ อสารมวลชนเป็ นหลัก เพื่อพัฒนาการ
เรี ยนการสอน และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพสื่ อสารมวลชนเป็ นรอง
(4) จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจยั ด้านสื่ อสารมวลชน
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่ วมกลุ่มวิจยั ต่าง ๆ ของคณะ
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่ วมกิจกรรมบริ การวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร
ในการบริ หารหลักสู ตร จะมีคณะกรรมการประจาหลักสู ตร อันประกอบด้วยประธานหลักสู ตร หรื อ
หัวหน้าภาค และอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร
โดยมีคณบดีเป็ นผูก้ ากับดูแลและคอยให้คาแนะนา
ตลอดจนกาหนดนโยบายปฏิ บัติให้แก่ อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
คณะกรรมการประจาหลักสู ตร
สาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
1. ผศ. สุ ปราณี

ศิริสวัสดิ์ชยั

ประธาน

2. อาจารย์สรรพัชญ์

เจียระนานนท์

กรรมการ

3. อาจารย์มนัสวี

พัวตระกูล

กรรมการ

4. อาจารย์ณิชาภา

แก้วประดับ

กรรมการ

5. อาจารย์ปรี ยาภรณ์

สื บสวัสดิ์

กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร จะวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับผูบ้ ริ หารของคณะและอาจารย์
ผูส้ อน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
การดาเนินการ
1. พัฒนาหลักสู ตรให้
1. จัดให้หลักสู ตรสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
ทันสมัย โดยอาจารย์และ
ด้านเทคโนโลยีในระดับสากลหรื อระดับชาติ
นักศึกษาสามารถก้าวทัน (หากมีการกาหนด)
หรื อเป็ นผูน้ าในการสร้าง 2. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัยโดยมีการ
องค์ความรู ้ใหม่ ๆทางด้าน พิจารณาปรับปรุ งหลักสู ตรทุก 3 ปี
สื่ อสารมวลชน
3. จัดแนวทางการเรี ยนในวิชาเรี ยนให้มีท้ งั
2. กระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิด
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ และมีแนวทางการ
ความใฝ่ รู้ มีแนวทางการ
เรี ยนหรื อกิจกรรมประจาวิชา ให้นกั ศึกษาได้
เรี ยนที่สร้างทั้งความรู ้
ศึกษาความรู้ที่ทนั สมัยด้วยตนเอง จัดให้มี
ความสามารถในวิชาการ
ผูส้ นับสนุนการเรี ยนรู ้ และหรื อผูช้ ่วยสอน
และวิชาชีพที่ทนั สมัย
เพื่อกระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิดความใฝ่ รู ้

การประเมินผล
1.หลักสู ตรที่สามารถอ้างอิง
กับมาตรฐานที่กาหนดโดย
หน่วยงานวิชาชีพด้าน
สื่ อสารมวลชน
2.หลักสู ตรมีความทันสมัย
และมีการปรับปรุ งอย่าง
สม่าเสมอ
3.จานวนวิชาเรี ยนที่มี
ภาคปฏิบตั ิและวิชาเรี ยนที่มี
แนวทางให้นกั ศึกษาได้
ศึกษาค้นคว้าความรู ้ใหม่ได้
ด้วยตนเอง
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3. ตรวจสอบและปรับปรุ ง
หลักสู ตรให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐาน
ของหลักสู ตรอย่าง
สม่าเสมอ

การดาเนินการ
4. กาหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า
ปริ ญญาโทหรื อเป็ นผูม้ ีประสบการณ์หลายปี
มีจานวนคณาจารย์ประจาไม่นอ้ ยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน
5. สนับสนุนให้อาจารย์ผสู้ อนเป็ นผูน้ าในทาง
วิชาการ และหรื อ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ด้านนิเทศศาสตร์ หรื อในด้านที่เกี่ยวข้อง
6. ส่ งเสริ มอาจารย์ประจาหลักสู ตรให้ไปดูงาน
ในหลักสู ตรหรื อวิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
และต่างประเทศ
7. มีการประเมินหลักสู ตรโดยคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อยทุก 4 ปี
8. จัดฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา อาจารย์
อุปกรณ์ เครื่ องมือวิจยั งบประมาณ ความ
ร่ วมมือกับต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการทุก
ภาคการศึกษาเพื่อเป็ นข้อมูลในการประเมิน
ของคณะกรรมการ
10.ประเมินความพึงพอใจของหลักสู ตรและการ
เรี ยนการสอน โดยบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา

การประเมินผล
4.จานวนและรายชื่อ
ผูส้ นับสนุนและผูช้ ่วยสอน
5.จานวนและรายชื่อ
คณาจารย์ประจา ประวัติ
อาจารย์ดา้ นคุณวุฒิ
ประสบการณ์ และการ
พัฒนาอบรมของอาจารย์
6.จานวนบุคลากร
ผูส้ นับสนุนการเรี ยนรู้ และ
บันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรี ยนรู้
7.ผลการประเมินการเรี ยน
การสอน อาจารย์ผสู้ อน และ
การสนับสนุนการเรี ยนรู้ของ
ผูส้ นับสนุนการเรี ยนรู้โดย
นักศึกษา
8.ฐานข้อมูลอาจารย์และ
นิสิตเสนอผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์และ
นิสิต
9.ประเมินผลโดย
คณะกรรมการที่
ประกอบด้วยอาจารย์ภายใน
คณะฯทุก 2 ปี
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอก ทุก ๆ 4 ปี
และบัณฑิตผูส้ าเร็ จการศึกษา
ทุก ๆ 2 ปี
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะวิทยาการจัดการจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้ อตารา สื่ อ
การเรี ยนการสอนโสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจนปรับปรุ งสิ่ งก่อสร้าง ห้องปฏิบตั ิการ
นิเทศศาสตร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
คณะวิทยาการจัดการมีความพร้อมด้านหนังสื อ ตารา และการสื บค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสานัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสื อด้านการบริ หารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐาน
ข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่ วนระดับสาขาวิชาให้
มีหนังสื อ ตาราเฉพาะทาง และมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนอย่างพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ประสานงานกับสานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้ อหนังสื อ และตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริ การให้อาจารย์
และนักศึกษาได้คน้ คว้า และให้ประกอบการเรี ยนการสอน ในการประสานการจัดซื้ อหนังสื อนั้น อาจารย์ผสู ้ อน
แต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสื อ ตลอดจนสื่ ออื่น ๆ ที่จาเป็ น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษ
ที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสื อ สาหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้ อ
หนังสื อด้วย
ในส่ วนของคณะวิทยาการจัดการจะมีหอ้ งสมุดย่อย เพื่อบริ การหนังสื อ ตารา หรื อวารสารเฉพาะทาง
และคณะวิทยาการจัดการจะต้องจัดสื่ อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่ อง
โปรเจคเตอร์ เป็ นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุดของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่ งจะประสานงานการจัดซื้ อจัดหาหนังสื อเพื่อเข้า
หอสมุดกลาง และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสื อ ตารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ดา้ นโสตทัศนู ปกรณ์
ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อ
ของอาจารย์ดว้ ย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
เป้าหมาย
จัดให้มีหอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
ระบบเครื อข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์การ
ทดลอง ทรัพยากร สื่ อและช่องทาง
การเรี ยนรู้ ที่เพียบพร้อมเพื่อ
สนับสนุนทั้งการศึกษาในห้องเรี ยน
นอกห้องเรี ยน และเพื่อการเรี ยนรู้

การดาเนินการ
1. จัดให้มีหอ้ งเรี ยนที่มีความพร้อม
ในการใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ทั้งในด้านการสอนการบันทึกเพื่อ
เตรี ยมจัดสร้างสื่ อสาหรับการ
ทบทวนการเรี ยน

การประเมินผล
1.รวบรวมจัดทาสถิติจานวน
เครื่ องมืออุปกรณ์ ต่อหัวนักศึกษา
ชัว่ โมงการใช้งานห้องปฏิบตั ิการ
และเครื่ องมือ ความเร็ วของระบบ
เครื อข่ายต่อหัวนักศึกษา
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ได้ดว้ ยตนเองอย่างเพียงพอและมี
ประสิ ทธิภาพ

การดาเนินการ
1. จัดเตรี ยมห้องปฏิบตั ิการด้าน
นิเทศศาสตร์ที่มีเครื่ องมือ
ทันสมัยและเป็ นเครื่ องมือวิชาชีพ
ในระดับสากล เพื่อให้นกั ศึกษา
สามารถฝึ กปฏิบตั ิเพื่อสร้างความ
พร้ อมในการปฏิบตั ิงานใน
วิชาชีพ
2. จัดให้มีเครื อข่ายและ
ห้องปฏิบตั ิการด้านนิเทศศาสตร์
ที่มีท้ งั เครื่ องคอมพิวเตอร์ และ
พื้นที่ที่นกั ศึกษาสามารถศึกษา
ทดลองหาความรู ้เพิม่ เติมได้ดว้ ย
ตนเอง ด้วยจานวนและ
ประสิ ทธิภาพที่เหมาะสม
เพียงพอ
3. จัดให้มีหอ้ งสมุดให้บริ การทั้ง
หนังสื อ ตารา และสื่ อดิจิตอลเพื่อ
การเรี ยนรู ้ท้ งั ห้องสมุดทาง
กายภาพและทางระบบเสมือน
4. จัดให้มีสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์
เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถผลิต
รายการวิทยุและโทรทัศน์ได้
อย่างมืออาชีพ

การประเมินผล
2.จานวนนักศึกษาลงเรี ยนใน
รายวิชาเรี ยนที่มีการฝึ กปฏิบตั ิดว้ ย
อุปกรณ์ต่าง ๆ
3.สถิติของจานวนหนังสื อตาราและ
สื่ อดิจิตอล ที่มีให้บริ การและสถิติ
การใช้งานหนังสื อตารา สื่ อดิจิตอล
4.ผลสารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริ การ
ทรัพยากรเพื่อการเรี ยนรู้และการ
ปฏิบตั ิการ

3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทลัยาย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวฒ
ุ ิ
การศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไปในสาขานิเทศศาสตร์ สื่ อสารมวลชนหรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

72

3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และผูส้ อน จะต้องประชุมร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการสอน
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรี ยมไว้สาหรับการปรับปรุ ง
หลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตร และได้บณั ฑิตเป็ นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
คณาจารย์พิเศษในสาขาวิชาการสื่ อสารมวลชนเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ตรงด้านสื่ อสารมวลชนไม่นอ้ ยกว่า
5 ปี หรื อมีวฒ
ุ ิการศึกษาไม่นอ้ ยกว่าระดับปริ ญญาโทในสาขาวิชาการสื่ อสารมวลชนหรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุนเป็ นผูมี้ วฒ
ุ ิการศึกษาไม่นอ้ ยกว่าระดับปริ ญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่
รับผิดชอบและมีความรู ้ดา้ นนิเทศศาสตร์ สื่ อสารมวลชน หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ การปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสู ตร และจะต้องสามารถบริ การให้อาจารย์สามารถ
ใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่ งจาเป็ นต้องให้มีการฝึ กอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรี ยมห้องปฏิบตั ิการ ในวิชา
ที่มีการฝึ กปฏิบตั ิ
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานิสิต นักศึกษา
การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการและอืน่ ๆ แก่นักศึกษา
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาใน
การเรี ยน สามารถปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทาหน้าที่อาจารย์
ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษา และทุกคนต้องกาหนดชัว่ โมงให้คาปรึ กษา(Office Hours) เพื่อให้นกั ศึกษาเข้า
ปรึ กษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึ กษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึ กษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นกั ศึกษา
การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
กรณี ที่นกั ศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยืน่ คาร้อง
ขอดูกระดาษคาตอบ ในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
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6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
สาหรับความต้องการกาลังคนสาขาวิชาการสื่ อสารมวลชนนั้น คาดว่ามีความต้องการกาลังคนในด้านนี้ และ
ได้กาหนดระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตของผู ้ ประกอ บการโดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ ดี-ดีมาก ทั้งนี้ คณะ
วิทยาการจัดการ โดยความร่ วมมือจากมหาวิทยาลัยจัดการสารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผูใ้ ช้
บัณฑิต เพื่อนาข้อมูล มาใช้ประกอบการปรับปรุ งหลักสู ตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจยั อันเกี่ยวเนื่องกับการ
ประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้กาหนดดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน ดังนี้
7.1 มีการจัดรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ .2 สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งช าติ
หรื อมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา
7.2 อาจารย์ประจาหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการวางแผนติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสู ตร
7.3 มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ . 3
และ มคอ. 4 ก่อนการเปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
7.4 มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
7.5 มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี
การศึกษา
7.6 มีการพัฒนา ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู้
จากผลการดาเนินการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.7 ปี ที่แล้ว
7.7 มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ ของนิสิตตามมาตร ฐานผลการเรี ยนรู ้ที่กาหนดใน มคอ .3 และมคอ. 4
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7.8 อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อคาแนะนาด้านการจัดการเรี ยนการสอน
7.9 อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ / หรื อวิชาชีพอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
7.10 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนได้รับ การพัฒนาทางวิชาการและ / หรื อวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
50 ต่อปี
7.11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี สุ ดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีคุณภาพต่อหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
7.12 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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แผนติดตามประเมินผลการดาเนินงานในแต่ ละปี
ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
1.อาจารย์ประจาหลักสู ตรอย่างน้อ ยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการประชุมเพื่อ





วางแผน ติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสู ตร
2.มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติหรื อมาตรฐานคุณวุฒสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3.มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี )
ตามแบบ มคอ .3 และ มคอ .4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4.จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5.จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสู ตรตามแบบ มคอ .7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา













































































10.จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน(ถ้ามี)ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี





11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0





6.มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่กาหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่
ละปี การศึกษา
7.มีการพัฒนา /ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อการ
ประเมินผลการเรี ยนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ .7 ปี
ที่แล้ว
8.อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อคาแนะนาด้านการจัดการ
เรี ยนการสอน
9.อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ /หรื อวิชาชีพอย่างน้อย
ปี ละหนึ่งครั้ง
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ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน
12.ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงหลักสู ตร
1. การประเมินและประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยคณะผูส้ อนหรื อระดับภาควิชาและ /หรื อการ
ปรึ กษาหารื อกับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสู ตรหรื อวิธีการสอน ส่ วนหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประ เมิน
การสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรี ยนของนักศึกษา
ด้านกระบวนการนาผลการประเมินไป ปรับปรุ ง สามารถทาโดยรวบรวมปัญหาและ ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุ งและกาหนดประธานหลักสู ตรและคณะผูส้ อนนาไปปรับปรุ งและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
(1) ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
(2) การสังเกตการณ์ของผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร ประธานหลักสู ตร และ/หรื อคณะผูส้ อน
(3) ภาพรวมของหลักสู ตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
(4) การทดสอบผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสู ตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจากนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ ผูใ้ ช้บณั ฑิต
และผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสู ตรและจัดการเรี ยนการส อนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญา
ตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สื่ อสารมวลชน และตัวบ่งชี้เพิ่มเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกัน
คุณภาพภายใน(IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใ้ ช้บณั ฑิต ผูท้ รงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร ประธานหลักสู ตร
4.3 เสนอการปรับปรุ งหลักสู ตร และแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
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ภาคผนวก

77

ภาคผนวก ก
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
1.
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
สั งกัด

ประวัติการศึกษา
ปัจจุบนั
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2537

นางสาวสุ ปราณี ศิริสวัสดิ์ชยั
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (กาลังศึกษา)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริ หารสื่ อสารมวลชน
คณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วารสารศาสตรบัณฑิต สาขาสื่ อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์)
คณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
พิธีกร ผูป้ ระกาศ การจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยง
ผลงานทางวิชาการ
หนังสื อ/ ตารา/ เอกสารคาสอน/ เอกสารประกอบการสอน
1. หลักวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ (เอกสารประกอบการสอน)
2. การผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง (ตารา)
ประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี
วิชา ‚การพูดในสื่ อวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ ‛
วิชา ‚การผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยงขั้นต้น‛
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วิชา ‚การผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยงขั้นสู ง‛
วิชา ‚การใช้หอ้ งปฏิบตั ิการวิทยุกระจายเสี ยง‛
วิชา ‚การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ข้ นั ต้น ‛
วิชา ‚การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ข้ นั สู ง‛
วิชา ‚การใช้หอ้ งปฏิบตั ิการวิทยุโทรทัศน์ ‛
วิชา ‚หลักนิเทศศาสตร์ ‛
วิชา ‚หลักการสื่ อสารมวลชน‛
วิชา ‚มนุษยสัมพันธ์ในงานนิเทศศาสตร์ ‛
วิชา ‚การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อการสื่ อสาร‛
วิชา "การผลิตและการจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยงเพื่อการประชาสัมพันธ์ "
วิชา "การจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ "
วิชา "การสื่ อข่าววิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์"
วิชา "การบริ หารงานวิทยุและโทรทัศน์"
วิชา “การสัมมนาวิทยุ-โทรทัศน์”
วิชา "หลักการประชาสัมพันธ์"
วิชา “เทคนิคการเป็ นพิธีกร”
วิชา “โครงการพิเศษวิทยุ-โทรทัศน์”
ประสบการณ์ด้านงานสอนอืน่ ๆ
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ภาระงานสอนทีจ่ ะมีในหลักสู ตรนี้
วิชา “เทคนิคการเป็ นพิธีกร”
วิชา “การประกาศและการดาเนินรายการ”
วิชา “เทคนิคการจัดรายการทางวิทยุและโทรทัศน์ ”
วิชา “การใช้เสี ยงเพื่องานพากย์”
วิชา “ข่าวและการรายงานข่าว”
วิชา “การบรรยายนอกสถานที่”
วิชา “การประกาศภาษาท้องถิ่น”
วิชา “สัมมนาการสื่ อสารมวลชน”
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2.
ชื่ อ- นามสกุล

นางสาวปรี ยาภรณ์ สื บสวัสดิ์

ตาแหน่ งทางวิชาการ

อาจารย์

สั งกัด

สาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2544

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารสื่ อสารมวลชน
คณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์กราฟิ ก ผูป้ ระกาศและผูด้ าเนินรายการ
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย
ปรี ยาภรณ์ สื บสวัสดิ์. ‚พฤติกรรมการเปิ ดรับและความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุ งเทพมหานครที่มีต่อวัฒนธรรมผ่านสื่ อละครโทรทัศน์เกาหลี .‛ กรุ งเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
2550
สิ งห์ สิ งขจรและคณะ. “พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารการเมืองจากสื่ อมวลชนและการมีส่วนร่ วม
ทางการเมืองของสตรี กรณี ศึกษากรุ งเทพมหานคร.” กรุ งเทพมหานคร: สถาบันวิจนั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2552
ผลงานบทความ
ปรี ยาภรณ์ สื บสวัสดิ์ (2555). “หลากหลายวัฒนธรรมในเบลเยีย่ ม”. ทีทศั น์ วัฒนธรรม ปี ที่ 11
(2555):187.
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ประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2550 - ปัจจุบนั

อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ภาระงานสอนทีจ่ ะมีในหลักสู ตรนี้
- หลักวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
- มนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพ
- การเขียนบทวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
- การผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง 1
- การประกาศและการดาเนินรายการ
- การผลิตรายการละครวิทยุกระจายเสี ยง
- การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 1
- เทคนิคการจัดรายการทางวิทยุและโทรทัศน์ ”
- การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
- การสร้างสรรค์ผลงงานด้านวิทยุกระจายเสี ยง
- การสร้างสรรค์ผลงงานด้านวิทยุโทรทัศน์
- การบริ หารงานทางวิทยุกระจายเสี ยง
- การบริ หารงานทางวิทยุโทรทัศน์
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3.
ชื่อ- นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
สั งกัด
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2546

นายสรรพัชญ์ เจียระนานนท์
อาจารย์
สาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารสื่ อสารมวลชน
คณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
นิเทศศาสตร์ วิทยุ-โทรทัศน์ การแสดง พิธีกร ละคร
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย
สิ งห์ สิ งขจรและคณะ. “พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารการเมืองจากสื่ อมวลชนและการมีส่วนร่ วม
ทางการเมืองของสตรี กรณี ศึกษากรุ งเทพมหานคร.” กรุ งเทพมหานคร: สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2552
ผลงานบทความ
สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ (2554). “ซารางเฮโย ที่เกาหลีใต้”. ทีทศั น์ วัฒนธรรม ปี ที่ 10 (2554):157.
ประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี
ภาระงานสอนทีจ่ ะมีในหลักสู ตรนี้
- หลักและทฤษฎีนิเทศศาสตร์
- หลักวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
- การผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง 1
- การประกาศและการดาเนินรายการ
- การผลิตรายการละครวิทยุกระจายเสี ยง
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-

การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 1
การผลิตรายการข่าวทางวิทยุโทรทัศน์
การแสดง
การกากับการแสดง

ประสบการณ์สอนอืน่ ๆ
อาจารย์พิเศษ วิชาหลักนิเทศศาสตร์ , การพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ ,
ฉากและวัสดุประกอบฉากวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2554
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4.
ชื่อ- นามสกุล

นางสาวมนัสวี พัวตระกูล

ตาแหน่ งทางวิชาการ

อาจารย์

สั งกัด

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2551- 2553
พ.ศ. 2544 - 2548

Master of Professional Studies in Digital Media (M.P.)
Northeastern University
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
ศิลปะการแสดง การเขียนบท ภาพยนตร์ Digital Media
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย
Manussawee Puatrakul. (2010). The Effect of Mass Media which Convince and Effect People in
Change of Their Ethics, Morals and Honesty Behavior Master of Professional Studies in Digital Media
Northeastern University,Boston,Massachusetts,USA.
มนัสวี พัวตระกูล . (2547). โครงการสารนิพนธ์การเขียนบท บทภาพยนตร์ดดั แปลงเรื่ อง นิกกับพิม.
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
ผลงานบทความ
มนัสวี พัวตระกูล (2555). “กาลครั้งหนึ่ง..กับชีวติ นักเรี ยนนอก (กรอบ)”. ทีทศั น์ วัฒนธรรม ปี ที่ 11
(2555):207.
ประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2550 - ปัจจุบนั

อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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ภาระงานสอนทีจ่ ะมีในหลักสู ตรนี้
- ทฤษฎีภาพยนตร์และวิจารณ์
- พื้นฐานการผลิตภาพยนตร์
- ศิลปะการเล่าเรื่ อง
- การเขียนบทภาพยนตร์
- การถ่ายภาพยนตร์
- การตัดต่อในงานดิจิตอล
- สุ นทรี ยแห่งภาพยนตร์
- การเขียนบทภาพยนตร์ ข้ นั สู ง
- การแสดงขั้นพื้นฐาน
- การกากับนักแสดงในภาพยนตร์
- การผลิตภาพยนตร์ 1
- การผลิตภาพยนตร์ 2
- การออกแบบดนตรี และเสี ยงประกอบ
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5.
ชื่อ- นามสกุล

นางสาวณิ ชาภา แก้วประดับ

ตาแหน่ งทางวิชาการ

อาจารย์

สั งกัด

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2540 - 2542
พ.ศ. 2533 - 2537

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)
สาขาวิชาวารสารสนเทศ (การหนังสื อพิมพ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
วารสารศาสตร์ (การหนังสื อพิมพ์) วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต เรื่ องการขยายขอบเขตงานข่าวของผูห้ ญิงในวิชาชีพวารสารศาสตร์
โดยทุนสนับสนุนส่ วนหนึ่งจาก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บทบาทของสื่ อวิทยุโทรทัศน์ในการนาเสนอข่าวสารในสถานการณ์วกิ ฤต
การสร้างจิตสานึกสาธารณะของสถานีวทิ ยุร่วมด้วยช่วยกัน 96.0 เมกกะเฮิรตซ์
ผลงานบทความ
บทความวิจัย
การบริ หารจัดการการนาเสนอข่าวสารในสถานการณ์วกิ ฤตของวิทยุโทรทัศน์ไทย. บทความ
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ ประจาปี 2549. กรุ งเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์,
2549.
บทความเรื่ องบทบาทสื่ อมวลชนในการสร้างจิตสานึกสาธารณะ: กรณี ศึกษา สถานีวทิ ยุร่วม
ด้วยช่วยกัน เอฟ เอ็ม 97.0 เมกกะเฮิรตซ์. บทความการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิ ตย์ ประจาปี
2551. กรุ งเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์, 2551.
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บทความทางวิชาการ
บทความเรื่ อง ‘ผูห้ ญิงกับงานข่าว ทางรอดหรื อทางตันกันแน่ ?’. สื่ อมวลชนปริ ทศั น์ ปี ที่ 1
ฉบับที่ 2ประจาเดือนกันยายน - ตุลาคม 2543. กรุ งเทพมหานคร: สถาบันพัฒนาวิชาชีพสื่ อมวลชน สมาคม
นักข่าวนักหนังสื อพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2543.
บทความเรื่ อง ‘การให้ความสาคัญต่อข่าวการเมืองในหนังสื อพิมพ์ธุรกิจ : ศึกษากรณี
หนังสื อพิมพ์กรุ งเทพธุ รกิจ’. สื่ อมวลชนปริ ทศั น์ ปี ที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจาเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2544.
กรุ งเทพมหานคร: สถาบันพัฒนาวิชาชี พสื่ อมวลชน สมาคมนักข่าวนักหนังสื อพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2543.
บทความเรื่ อง ‘เรื่ องเล่าของคนชายขอบ’. วันสื่ อสารแห่งชาติ 4 สิ งหาคม 2546. กรุ งเทพมหานคร:คณะกรรมการ
จัดงานวันสื่ อสารแห่งชาติ , 2546.
บทความเรื่ อง ‘การอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง การรายงานข่าว HIV/AIDS’. รายงานประจาปี
2548 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย. กรุ งเทพมหานคร: สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, 2548.
บทความเรื่ อง การสื่ อสารผ่านการเล่าเรื่ องกลยุทธ์จาก Private สู่ Public. วันสื่ อสารแห่งชาติ 4
สิ งหาคม 2549. กรุ งเทพมหานคร: คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. พ.ศ.2549.
ประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2542
-

พ.ศ.2544 - 2545

-

พ.ศ.2545 - 2553

อาจารย์ประจาภาควิชาหนังสื อพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อาจารย์ประจาและผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์

ภาระงานสอนทีจ่ ะมีในหลักสู ตรนี้
- หลักและทฤษฎีการสื่ อสาร
- ข่าวและการสื บค้นข้อเท็จจริ ง
- หลักการรายงานข่าวและการเขียนข่าว
- ข่าวพลเมือง
- การรายงานข่าวเชิงสื บสวน
- การรายงานข่าวทางสื่ อสังคมและสื่ อใหม่
- การรายงานข่าวและผลิตรายการข่าวสารทางวิทยุและโทรทัศน์
- กฎหมายและจริ ยธรรมสื่ อสารมวลชน
- ประเด็นศึกษาทางจริ ยธรรมวารสารศาสตร์
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- การสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม
- การศึกษาสังคมในประเด็นทางเศรษฐกิจและการเมือง
- การศึกษาสังคมในประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม
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ภาคผนวก ข
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ผ้ สู อน
1.
ชื่อ- นามสกุล

นายจรัล มานตรี

ตาแหน่ งทางวิชาการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.

สั งกัด

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2531

ปร.ด. สื่ อสารมวลชนบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วม. วิจยั สื่ อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วบ. หนังสื อพิมพ์และสิ่ งพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
วารสารศาสตร์ หนังสื อพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย
จรัล มานตรี . (2538). ความสัมพันธ์ของการเปิ ดรับ ความพึงพอใจในการอ่านนิตยสารประเภท
อาชญากรรมกับทัศนคติต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่ นในชุมชนแออัด : กรณี ศึกษานิตยสารอาชญากรรม และ
191 กับวัยรุ่ นในชุมชนแออัดคลองเตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงานบทความ
เรื่ องสั้น เจ้าชายกบของผม : นิตยสารสกุลไทย ฉบับที่ 2674
เรื่ องสั้น แม่ของผม : นิตยสารสกุลไทย ฉบับที่ 2776
เรื่ องสั้น คางดงามที่สุดในโลก : หนังสื อ เขียนความดีที่หวั ใจ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพ (สสส.)
อิสรภาพของสื่ อภายใต้ทุนนิยม การแทรกแซงและครอบงาสื่ อนิตยสารโดยอาณาจักรทุน : มหาวิทยาลัย
เที่ยงคืน
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ประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2534 - ปัจจุบนั

อาจารย์ประจาภาควิชานิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

ภาระงานสอนทีจ่ ะมีในหลักสู ตรนี้
- การเขียนบทความและบทบรรณาธิการ
- หลักวารสารศาสตร์
- ประเด็นศึกษาทางจริ ยธรรมวารสารศาสตร์
- การเขียนบันเทิงคดี
- การเขียนสารคดี
- การศึกษาสังคมในประเด็นทางเศรษฐกิจและการเมือง
- การศึกษาสังคมในประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม
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2.
ชื่อ- นามสกุล

นายไพฑูรย์ มากสุ ข

ตาแหน่ งทางวิชาการ

อาจารย์ ดร.

สั งกัด

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2522

ปร.ด.บัณฑิต การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นศ.ม นิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศ.บ พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พลศึกษา

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
วิทยุกระจายเสี ยง และวิทยุโทรทัศน์
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย
ไพฑูรย์ มากสุ ข . (2553). Nultural Identity : Authenticity and Globalization ‚Lessons from West and
East‛ เรื่ อง The Radio Online and Community Broadcast for the Enhancement of Community Developmental
Process
ไพฑูรย์ มากสุ ข. (2553). การพัฒนารู ปแบบการสานักข่าวชุมชนทางอินเตอร์ เน็ตร่ วมกับวิทยุชุมชนเพื่อ
ความเข้มแข็งของชุมชนฝั่งธนบุรี
ผลงานบทความ
Nultural Identity : Authenticity and Globalization ‚Lessons from West and East‛ เรื่ อง The Radio
Online and Community Broadcast for the Enhancement of Community Developmental Process
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ประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2536 - ปัจจุบนั

อาจารย์ประจาภาควิชานิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

ภาระงานสอนทีจ่ ะมีในหลักสู ตรนี้
- หลักการถ่ายภาพ
- หลักและทฤษฎีนิเทศศาสตร์
- หลักวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
- หลักภาพยนตร์และมัลติมีเดีย
- การวิจยั นิเทศศาสตร์
- การผลิตรายการวิทยุ 1
- การสร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยุกระจายเสี ยง
- การบริ หารงานทางวิทยุกระจายเสี ยง
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3.
ชื่อ- นามสกุล

นายชาลี มหาบรรพต

ตาแหน่ งทางวิชาการ

อาจารย์

สั งกัด

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2521

คม.บัณฑิต โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศ.บ ฟิ สิ กส์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒบางเขน

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
การสื่ อสารด้วยภาพ วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย
ผลงานบทความ
ประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2532 - ปัจจุบนั

อาจารย์ประจาวิชาศิลปะการสื่ อสารและการประชาสัมพันธ์
วค.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาจารย์ประจาภาควิชานิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

ภาระงานสอนทีจ่ ะมีในหลักสู ตรนี้
- หลักการถ่ายภาพ
- หลักและทฤษฎีนิเทศศาสตร์
- หลักวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
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- การผลิตรายการวิทยุ 1
- การสร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยุกระจายเสี ยง
- การบริ หารงานทางวิทยุกระจายเสี ยง
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4.
ชื่อ- นามสกุล

นายวิรัชต์ แสงดาวฉาย

ตาแหน่ งทางวิชาการ

อาจารย์

สั งกัด

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2526

ป.บัณฑิต การวิจยั ทางสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สค.ม สังคมวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นศ.ม นิเทศศาตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นศ.บ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
กศ.บ เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
ข่าวในงานสื่ อมวลชน การสื่ อสารด้วยภาพ การถ่ายภาพเชิงวารสารศาสตร์ สื่ อมวลชนกับสังคม
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย
วิรัชต์ แสงดาวฉาย . (2531). ภาพพจน์พลเอกเปรม ติณสู ลานนท์ในหนังสื อพิมพ์ไทย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
วิรัชต์ แสงดาวฉาย. (2545). ประชาสังคม เวทีสาธารณะกับกระบวนการกลายเป็ นประเด็นสาธารณะ
ศึกษากรณี โครงการก่อสร้างโรงบาบัดน้ าเสี ยคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานบทความ
เมื่อนักศึกษาหญิงพูดคาหยาบ : การใช้ภาษาเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของวัยรุ่ นในวารสารวิชาการคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2553 หน้า 143 159
ทบทวนการสอนนิเทศศาสตร์ อย่าสอนแต่เทคนิคงานอาชีพ ในวันนักข่าว 5 มีนาคม 2541 สมาคม
นักข่าวแห่งประเทศไทย 2541 หน้า 93 - 95
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ค่านิยมการเสนอตัว : การนาพาตัวเองเข้ามีส่วนร่ วมทางสังคม ในสารัตถคดี วารสารวิชาการคณะ
วิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี 1 ฉบับที่ 1 มกราคม 2545 หน้า 129 - 134
ประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2532 - ปัจจุบนั

อาจารย์ประจาวิชาศิลปะการสื่ อสารและการประชาสัมพันธ์
วค.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาจารย์ประจาภาควิชานิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

ภาระงานสอนทีจ่ ะมีในหลักสู ตรนี้
- หลักการถ่ายภาพ
- หลักวารสารศาสตร์
- ข่าวและการสื บค้นข้อเท็จจริ ง
- หลักการรายงานข่าวและการเขียนข่าว
- ข่าวพลเมือง
- ประเด็นศึกษาทางจริ ยธรรมวารสารศาสตร์
- การสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม
- การศึกษาสังคมในประเด็นทางเศรษฐกิจและการเมือง
- การศึกษาสังคมในประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม
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5.
ชื่อ- นามสกุล

นายดรุ ษ ประดิษฐ์ทรง

ตาแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์ประจาสาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สั งกัด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2534

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
ผลงานทางวิชาการ
วิทยานิพนธ์
ดรุ ษ ประดิษฐ์ทรง . ‚พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อและการนาสารธรรมะไปใช้ในชีวติ ประจาวันของ
ผูต้ อ้ งขังในเรื อนจากลางคลองเปรม.‛ กรุ งเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2550
สิ งห์ สิ งห์ขจร ดรุ ษ ประดิษฐ์ทรงและคณะ. “พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารการเมืองจากสื่ อมวลชนและ
การมีส่วนร่ วมทางการเมืองของสตรี กรณี ศึกษากรุ งเทพมหานคร.” กรุ งเทพมหานคร: สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2552
ตารา/เอกสารประกอบการสอน
การเขียนบทวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ผลงานวิจัย
ผลงานบทความ
ดรุ ษ ประดิษฐ์ทรง. เรือ…วัฒนธรรมสั ญจรทางนา้ ทีก่ าลังจางหาย. ทีทศั น์วฒั นธรรมประจาปี
2555
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บทความวิจัย
บทความทางวิชาการ
ประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2554 – 2550

อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ภาระงานสอนทีจ่ ะมีในหลักสู ตรนี้
หลักการถ่ายภาพ
หลักการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
การเขียนบทวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 1
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 2
การสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยุโทรทัศน์
การบริ หารงานทางวิทยุโทรทัศน์
การผลิตรายการสารคดีทางวิทยุโทรทัศน์
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ภาคผนวก ค
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พเิ ศษ
1.
ชื่อ-นามสกุล

นายพนมสิ ทธิ์ สอนประจักษ์

ตาแหน่ ง

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2534

ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สื่ อสารมวลชนบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่ อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ครุ ศาสตรบัณฑิต (สุ ขศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
นิเทศศาสตร์ สื่ อสารมวลชน
ผลงานทางวิชาการ
การวิจยั นิเทศศาสตร์
หลักการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
ประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2538 - ปัจจุบนั
อาจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิ ษณุโลก
ภาระการสอนในหลักสู ตรนี้
- การวิจยั นิเทศศาสตร์
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2.
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวอุไรวรรณ เบญจมังคลารักษ์

ตาแหน่ ง

อาจารย์

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2544

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริ หารสื่ อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ ) มหาวิทยาลัยรังสิ ต

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
นิเทศศาสตร์ สื่ อสารมวลชน การประกาศและพิธีการ
ผลงานทางวิชาการ
หลักนิเทศศาสตร์
ภาษาไทยกับวัฒนธรรม
ประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2546 - 2547
อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกฯ
ภาระการสอนในหลักสู ตรนี้
- การประกาศและการดาเนินรายการ
- การใช้เสี ยงเพื่องานพากย์
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3.
ชื่อ-นามสกุล

นายวิโรจน์ ศรี หิรัญ

ตาแหน่ ง

อาจารย์

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2545
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การหนังสื อพิมพ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2542
นิเทศศาสตรบัณฑิต (วารสารศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
วารสารศาสตร์ หนังสื อพิมพ์ สื่ อสารมวลชน
ผลงานทางวิชาการ
หลักวารสารศาสตร์
ถ่ายภาพวารสารศาสตร์
ประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2547 - ปัจจุบนั
อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ภาระการสอนในหลักสู ตรนี้
- หลักการรายงานข่าวและเขียนข่าว
- การอ่านและพิเคราะห์ผลงานทางวารสารศาสตร์
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4.
ชื่อ-นามสกุล

นายคณิ ศ บุณยพานิศ

ตาแหน่ ง

อาจารย์

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2536

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริ หารสื่ อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต (วารสารศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
วารสารศาสตร์ สื่ อสารมวลชน
ผลงานทางวิชาการ
การบรรณาธิ การข่าว
ประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2537
กองบรรณาธิการ นิตยสารดีไลน์
พ.ศ. 2538 - 2539
นักข่าว สานักข่าวไอเอ็นเอ็น
พ.ศ. 2539 - ปัจจุบนั
กองบรรณาธิ การข่าว สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
บรรณาธิ การข่าว สถานีโทรทัศน์ TPBS
ภาระการสอนในหลักสู ตรนี้
- ข่าวพลเมือง
- การเขียนบทสารคดีทางโทรทัศน์
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5.
ชื่อ-นามสกุล

นายอนุสรณ์ พงษ์ไพบูลย์

ตาแหน่ ง

อาจารย์

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2536

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
การโฆษณา
ผลงานทางวิชาการ
ประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2542 - ปัจจุบนั
อาจารย์ประจาสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ภาระการสอนในหลักสู ตรนี้
- หลักการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
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6.
ชื่อ-นามสกุล

นายวิทยา คงวิทยาถาวร

ตาแหน่ ง

อาจารย์

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2539

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริ หารสื่ อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่ อสารมวลชนและสื่ อสารการแสดง)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ การแสดง
ผลงานทางวิชาการ
การผลิตรายการโทรทัศน์ 1 และ 2
การกากับรายการโทรทัศน์ 1 และ 2
ประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2539 - ปัจจุบนั
อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ภาระการสอนในหลักสู ตรนี้
- การกากับการแสดง
- การแสดง 1 และ การแสดง 2
- การรายงานข่าวทางสื่ อสังคมและสื่ อใหม่
- การเขียนบทสารคดีทางโทรทัศน์
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7.
ชื่อ-นามสกุล

นายณัฐพงศ์ แย้มเจริ ญ

ตาแหน่ ง

อาจารย์

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2542

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (วาทวิทยาและสื่ อสารการแสดง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาวรรณคดีไทย / ศิลปะการละคร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
นิเทศศาสตร์ การแสดงและการละคร
ผลงานทางวิชาการ
การเขียนทางสื่ อจินตคดี
การแสดงและการละคร
การผลิตสื่ อและประชาสัมพันธ์
ประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบนั
อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ภาระการสอนในหลักสู ตรนี้
- การแสดง 1 และ การแสดง 2
- การพูดภาษาอังกฤษสาหรับผูป้ ระกาศและดาเนินรายการ
- เทคนิคการเป็ นพิธีกร
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8.
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวปรวัน แพทยานนท์

ตาแหน่ ง

อาจารย์

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2545

M.S.(Theatre), Illionis State University สหรัฐอเมริ กา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ ไทย)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
การแสดงและการละคร
ผลงานทางวิชาการ
การแสดงและการละคร
ประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2547 - ปัจจุบนั
อาจารย์ประจาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแสดง
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาระการสอนในหลักสู ตรนี้
- การกากับการแสดง
- การแสดง 1 และ การแสดง 2
- การพูดภาษาอังกฤษสาหรับผูป้ ระกาศและดาเนินรายการ
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9.
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวรจนา พึ่งสุ ข

ตาแหน่ ง

-

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2543

ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศิลปศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคาแหง

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
สื่ อสารมวลชน เทคโนโลยี
ผลงานทางวิชาการ
การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
Media for PR 1 และ PR 2
ประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2547 - ปัจจุบนั
อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ภาระการสอนในหลักสู ตรนี้
- การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิทยุโทรทัศน์
- การผลิตรายการวิทยุทางอินเทอร์เน็ต
- ศิลปะและกราฟิ กสาหรับงานนิเทศศาสตร์
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10.
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวจารุ วรรณ ปวราจารย์

ตาแหน่ ง

อาจารย์

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2539

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ผลงานทางวิชาการ
การสื่ อสารการตลาด
หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2544 - ปัจจุบนั
อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ภาระการสอนในหลักสู ตรนี้
- หลักการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
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11.
ชื่ อ-นามสกุล

นางสาวจรรยา ตันเจริ ญ

ตาแหน่ ง

อาจารย์

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2535

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคาแหง

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ผลงานทางวิชาการ
การสื่ อสารการตลาด
หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบนั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด บริ ษทั มัลติพลัสโซลูชนั่ จากัด
ภาระการสอนในหลักสู ตรนี้
- หลักการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
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12.
ชื่อ-นามสกุล

นางบุศริ นทร์ ชื่นศิลป์ (หนุนภักดี )

ตาแหน่ ง

อาจารย์

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2532

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
อักษรศาสตรบัณฑิต (ไทย - อังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ผลงานทางวิชาการ
การโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสัมพันธ์
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
ประสบการณ์สอนระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2536 - ปัจจุบนั
อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ภาระการสอนในหลักสู ตรนี้
- หลักการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
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13.
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวกฤติยา รุ จิโชค

ตาแหน่ ง

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2531

ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (การสื่ อสารระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การหนังสื อพิมพ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคาแหง

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
วารสารศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ
การสื่ อข่าวเบื้องต้น
การบรรณาธิกรณ์หนังสื อพิมพ์และนิตยสาร
ประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2540 - ปัจจุบนั
อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ภาระการสอนในหลักสู ตรนี้
- การเขียนบทความและบทบรรณาธิการ
- การรายงานข่าวเชิ งสร้างสรรค์
- ข่าวพลเมือง
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ภาคผนวก ง
เอกสารสรุ ปการปรับปรุ งแก้ ไขหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
--------------------------------------------------------สาระในการปรับปรุ งแก้ไข
1.กาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตร 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ./
2552 ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปั ญญา ด้านทักษะสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบและด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศ
2.การปรับปรุ งโครงสร้างหลักสู ตรและรายวิชา
หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน แยกเป็ นกลุ่มวิชาเน้นเฉพาะด้าน 5 ด้าน คือ
- กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุ
- กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์
- กลุ่มผูป้ ระกาศและการแสดง
- กลุ่มข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์
- กลุ่มภาพยนตร์ และมัลติมีเดีย
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 131 หน่วยกิต จาแนกตามโครงสร้างหลักสู ตร ดังนี้
2.1 หมวดวิชาเฉพาะ เดิมไม่นอ้ ยกว่า 89 หน่วยกิต หน่วยกิตใหม่คือ ไม่นอ้ ยกว่า 95 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาแกนนิเทศศาสตร์ จานวนหน่วยกิตเดิม คือ 21 หน่วยกิต จานวนหน่วยกิตใหม่
คือ 21 หน่วยกิต แต่มีรายวิชาที่เรี ยนรวมกัน ได้แก่
3050101
หลักนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
3050102
ภาษาไทยเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
3050103
กฎหมายและจริ ยธรรมสาหรับงานนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6)
3050104
การวิจยั นิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
3050105
กราฟิ กสาหรับงานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
3050106
หลักการถ่ายภาพ
3(2-2-5)
3050107
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1
3(2-2-5)
หมายเหตุ : เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ ปรับชื่อเป็ นกลุ่มวิชาแกนนิเทศศาสตร์ และคาอธิบายรายวิชาใหม่มี 5
รายวิชา คือ
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3050101
หลักนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
3050102
ภาษาไทยเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
3050103
กฎหมายและจริ ยธรรมสาหรับงานนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6)
3050106
หลักการถ่ายภาพ
3(2-2-5)
3050107
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1
3(2-2-5)
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นวิชาชีพ 9 หน่วยกิต ปรับเป็ นวิชาสัมพันธ์กบั สาขา จานวน18 หน่วยกิต บังคับ 9
หน่วยกิต และ เลือกไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
3050108
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 2
3(3-0-6)
3053001
การตลาดเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
3053002
โครงการออกแบบสร้างสรรค์และวิพากษ์
3(2-2-5)
3053003
การสื่ อสารบูรณาการเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
3053004
จิตวิทยาเพื่อการสื่ อสารระหว่างบุคคล
3(3-0-6)
3053005
เศรษฐศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวติ
3(3-0-6)
3053006
มนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
2.1.3 วิชาเฉพาะด้าน จานวนหน่วยกิตเดิม ไม่นอ้ ยกว่า 45 หน่วยกิต จานวนหน่วยกิตใหม่คือ
74 หน่วยกิต
2.2 หมวดวิชาเอกเลือก จานวนหน่วยกิตเดิม คือ 18 หน่วยกิต จานวนหน่วยกิตใหม่คือ 21 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตเพิ่มขึ้น 3 หน่วยกิต
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบโครงสร้ างหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (พ.ศ.2551) กับหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน(พ.ศ.2554)
หมวดวิชา
โครงสร้ างเดิม(พ.ศ.2549)
โครงสร้ างใหม่ (พ.ศ.2554)
1.หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1.1วิชาเอกบังคับ
18 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
1.2วิชาเอกเลือก
12 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
1.3วิชาเลือกทัว่ ไป
12 หน่วยกิต
1.4วิชาโท
21 หน่วยกิต
1.5วิชาสัมพันธ์กบั สาขา 18 หน่วยกิต
1.6วิชาฝึ กประสบการณ์ฯ 5 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต

113

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบรายวิชาตามโครงสร้ างหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน (พ.ศ.
2551) กับหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่ อสารมวลชน (พ.ศ.2554)
หลักสู ตรเดิม (พ.ศ.2551)
1.หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานนิเทศศาสตร์
3021101 หลักและทฤษฎีการสื่ อสาร
3021102 ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
3021103 การถ่ายภาพเบื้องต้น
3021201 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
3021202 สื่ อและเทคโนโลยีการสื่ อสาร
3021203 ศิลปะและงานกราฟิ กสาหรับงานนิเทศศาสตร์
3021204 การตลาดเพื่องานนิเทศศาสตร์
3021301 การวิจยั นิเทศศาสตร์
3021302 กฎหมายและจริ ยธรรมสื่ อสารมวลชน
3021401 การสื่ อสารบูรณาการเพื่อการพัฒนา
1.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่นอ้ ยกว่า 45 หน่วยกิต
1.2.1 แขนงวิชาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
รายวิชาเอกบังคับ 18 หน่วยกิต
3025101 หลักการวิทยุและโทรทัศน์
3025201 การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์
3025202 ข่าวในสื่ อวิทยุและโทรทัศน์
3025203 การประกาศและดาเนินรายการทางวิทยุฯ
3025204 การผลิตรายการวิทยุ 1
3025301 การผลิตรายการโทรทัศน์ 1

หลักสู ตรใหม่ (พ.ศ.2554)
1.หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 วิชาแกนนิเทศศาสตร์
3050101 หลักนิเทศศาสตร์
3050102 ภาษาไทยเพื่องานนิเทศศาสตร์
3050103 กฎหมายและจริ ยธรรมสาหรับงานนิเทศศาสตร์
3050104 การวิจยั นิเทศศาสตร์
3050105 กราฟิ กสาหรับงานนิเทศศาสตร์
3050106 หลักการถ่ายภาพ
3050107 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1

1.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่นอ้ ยกว่า 74 หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนกลุ่มเน้นเฉพาะด้านกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดจาก5 กลุ่ม
1.2.1 กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุ
รายวิชาเอกบังคับ 21 หน่วยกิต
3053101 หลักวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3053102 หลักวารสารศาสตร์
3053103 หลักภาพยนตร์และมัลติมีเดีย4
305310 หลักประชาสัมพันธ์และโฆษณา
3053201 การเขียนบทวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3053202 การประกาศและการดาเนินรายการ
3053203 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง 1
3053204 การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงาน
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3053301 การสร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยุกระจายเสี ยง
3053302 การบริ หารงานทางวิทยุกระจายเสี ยง
1.2.2 กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์
รายวิชาเอกบังคับ 21 หน่วยกิต
3053101 หลักวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3053102 หลักวารสารศาสตร์
3053103 หลักภาพยนตร์และมัลติมีเดีย4
305310 หลักประชาสัมพันธ์และโฆษณา
3053201 การเขียนบทวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์

3051201
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1.2.2 แขนงวิชาวารสารศาสตร์
รายวิชาเอกบังคับ 18 หน่วยกิต
3024101 หลักวารสารศาสตร์
3024201 การสื่ อข่าวเบื้องต้น
3024202 การสื่ อข่าวขั้นสูง
3024203 การเขียนบทความเห็นและบทบรรณาธิการ
3024301 การปฏิบตั ิงานแบบบูรณาการวารสารศาสตร์1

3053202 การประกาศและการดาเนินรายการ
3053204 การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงาน
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3053205 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 1
3053310 การสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยุโทรทัศน์
3053311 การบริ หารงานทางวิทยุโทรทัศน์
1.2.3 กลุ่มผูป้ ระกาศและการแสดง
รายวิชาเอกบังคับ 21 หน่วยกิต
3053101 หลักวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3053102 หลักวารสารศาสตร์
3053103 หลักภาพยนตร์และมัลติมีเดีย4
305310 หลักประชาสัมพันธ์และโฆษณา
3053202 การประกาศและการดาเนินรายการ
3053207 เทคนิคการเป็ นพิธีกร
3053208 การแสดง 1
3053209 หลักการรายงานข่าวและการเขียนข่าว
3053317 การกากับการแสดง
3053318 เทคนิคการจัดรายการ
1.2.4 กลุ่มภาพยนตร์และมัลติมีเดีย
3053101 หลักวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3053102 หลักวารสารศาสตร์
3053103 หลักภาพยนตร์และมัลติมีเดีย4
305310 หลักประชาสัมพันธ์และโฆษณา
3053212 ทฤษฎีภาพยนตร์และวิจารณ์
3053213 ศิลปะการเล่าเรื่ อง
3053214 พื้นฐานการผลิตภาพยนตร์
3053215 การเขียนบทภาพยนตร์
3053349 การถ่ายภาพยนตร์
3053350 การตัดต่อในงานดิจิตอล
1.2.5 กลุ่มข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์
รายวิชาเอกบังคับ 21 หน่วยกิต
3053101 หลักวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3053102 หลักวารสารศาสตร์
3053103 หลักภาพยนตร์และมัลติมีเดีย4
305310 หลักประชาสัมพันธ์และโฆษณา
3053209 หลักการรายงานข่าวและการเขียนข่าว
3053210 ข่าวและการสื บค้นข้อเท็จจริ ง
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3053211 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
3053329 การรายงานข่าวเชิงสื บสวน
3053330 การเขียนบทความและบทบรรณาธิการ
3053331 ประเด็นศึกษาทางจริ ยธรรมวารสารศาสตร์
1.3 รายวิชาเอกเลือก แต่ละกลุ่มไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
1.3.1 รายวิชาเอกเลือก แต่ละกลุ่มไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
กลุ่มทักษะด้านวิทยุ
กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุ
3025315 การผลิตรายการวิทยุ 2
3053209 หลักการรายงานข่าวและการเขียนข่าว
3025316 การใช้หอ้ งปฏิบตั ิการวิทยุ
3053213 ศิลปะการเล่าเรื่ อง
3025317 การผลิตรายการวิทยุชุมชน
3053303 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง 2
3025318 การผลิตรายการวิทยุทางอินเตอร์เน็ต
3053305 การผลิตรายการวิทยุชุมชน
3025319 เทคนิคการจัดรายการเพลง
3053306 การผลิตรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสี ยง
3025320 การผลิตรายการละครวิทยุ
3053307 การผลิตรายการละครวิทยุกระจายเสี ยง
3025321 การผลิตรายการสารคดีทางวิทยุ
3053308 การผลิตรายการวิทยุทางอินเทอร์เน็ต
3025322 การผลิตรายการวิทยุสาหรับเด็ก
3053309 การใช้ดนตรี และเสี ยงประกอบ
3025323 การผลิตรายการวิทยุสาหรับผูห้ ญิง
3053323 การใช้เสี ยงเพื่องานพากย์
3025324 การผลิตรายการวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์
3053327 การพูดภาษาอังกฤษสาหรับผูป้ ระกาศและผู ้
3025325 รายการบรรยายนอกสถานที่
ดาเนินรายการ
3025327 เทคนิคการผลิตสปอตวิทยุ
3053328 ผูป้ ระกาศภาษาท้องถิ่น
3025328 การจัดผังรายการวิทยุ
3053333 ข่าวพลเมือง
3053401 สัมมนาการสื่ อสารมวลชน
กลุ่มทักษะด้านโทรทัศน์
กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์
3025302 การผลิตรายการโทรทัศน์ 2
3053208 การแสดง 1
3025303 การใช้หอ้ งปฏิบตั ิการโทรทัศน์
3053213 ศิลปะการเล่าเรื่ อง
3025304 การผลิตกราฟิ กเพื่องานโทรทัศน์
3053312 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 2
3025305 การแต่งหน้าและเครื่ องแต่งกาย
3053313 การผลิตรายการสารคดีทางวิทยุโทรทัศน์
3025306 ฉากและวัสดุประกอบ
3053314 การผลิตรายการข่าวทางวิทยุโทรทัศน์
3025307 การผลิตรายการมิวสิ ควีดิโอ
3053315 การบริ หารงานเคเบิ้ลทีวี
3025308 การผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน์
3053316 การประเมินคุณภาพรายการวิทยุและโทรทัศน์
3025309 การแสดง
3053321 การแต่งหน้าและเครื่ องแต่งกาย
3025310 การกากับการแสดง
3053322 ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก
3025311 การเขียนบทละครโทรทัศน์
3053327 การพูดภาษาอังกฤษสาหรับผูป้ ระกาศและผู ้
3025312 การเขียนบทและผลิตรายการสารคดีในโทรทัศน์ ดาเนินรายการ
3025313 การจัดผังรายการโทรทัศน์
3053328 ผูป้ ระกาศภาษาท้องถิ่น
3025314 การวิจารณ์งานโทรทัศน์
3053309 การใช้ดนตรี และเสี ยงประกอบ
กลุ่มบูรณาการความรู ้ทางวิทยุและโทรทัศน์
3053333 ข่าวพลเมือง
3025205 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิทยุและโทรทัศน์
3053401 สัมมนาการสื่ อสารมวลชน
3025206 ดนตรี และเสี ยงประกอบในงานวิทยุและโทรทัศน์ กลุ่มผูป้ ระกาศและการแสดง
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3025207 ภาษาอังกฤษสาหรับงานวิทยุและโทรทัศน์
3025328 การวิจารณ์งานวิทยุและโทรทัศน์
3025329 เทคนิคการเป็ นพิธีกร
3025330 การบรรยายรายการกีฬา
3025331 การใช้เสี ยงเพื่องานพากย์
3025332 ศิลปะการแปล
3025401 การจัดระบบงานด้านวิทยุและโทรทัศน์
3025402 การบริ หารงานด้านวิทยุและโทรทัศน์
3025403 สัมมนาวิทยุและโทรทัศน์
3025404 การวิจยั ทางวิทยุและโทรทัศน์
3025405 โครงการพิเศษด้านวิทยุและโทรทัศน์
3025406 การศึกษารายบุคคลด้านวิทยุและโทรทัศน์
3025407 การสร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยุและโทรทัศน์
3025408 ศิลปะการถ่ายทอดงานผ่านสื่ อวิทยุและโทรทัศน์
3025409 เทคนิคการสัมภาษณ์
1.3.2 แขนงวิชาวารสารศาสตร์
รายวิชาเอกบังคับ 18 หน่วยกิต
3024101 หลักวารสารศาสตร์
3024201 การสื่ อข่าวเบื้องต้น
3024202 การสื่ อข่าวขั้นสูง
3024203 การเขียนบทความเห็นและบทบรรณาธิการ
3024301 การปฏิบตั ิงานแบบบูรณาการวารสารศาสตร์1
รายวิชาเอกเลือก แต่ละกลุ่มไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
กลุ่มหลักพื้นฐานการสื่ อสารสังคม เลือกเรี ยน 3 หน่วยกิต
3024204 ทฤษฎีการสื่ อสารมวลชน
3024205 ความรู ้พ้นื ฐานการสื่ อสารสังคมและวัฒนธรรม
3024302 ความรู ้พ้นื ฐานการสื่ อสารวิทยาศาสตร์ฯ
3024303 ความรู ้พ้นื ฐานการสื่ อสารการเมือง
3024304 ความรู ้พ้นื ฐานเศรษฐศาสตร์การเมืองฯ
กลุ่มทักษะและสื่ อวารสารศาสตร์ เลือกเรี ยน 9 หน่วยกิต
3024206 การผลิตงานสิ่ งพิมพ์
3024207 การออกแบบสิ่ งพิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
3024305 การถ่ายภาพวารสารศาสตร์
3024306 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั
3024307 การเขียนเพื่องานนิตยสาร
3024308 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
3024309 การสื่ อข่าววิทยุและโทรทัศน์

3053213 ศิลปะการเล่าเรื่ อง
3053319 การแสดง 2
3053320 วาทวิทยา
3053321 การแต่งหน้าและเครื่ องแต่งกาย
3053322 ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก
3053323 การใช้เสี ยงเพื่องานพากย์
3053324 เทคนิคการสัมภาษณ์
3053325 การบรรยายนอกสถานที่
3053326 การรายงานพระราชพิธีและงานพิธี
3053327 การพูดภาษาอังกฤษสาหรับผูป้ ระกาศและผู ้
ดาเนินรายการ
3053328 ผูป้ ระกาศภาษาท้องถิ่น
3053332 การสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม
3053336 การรายงานข่าวทางสื่ อสังคมและสื่ อใหม่
3053401 สัมมนาการสื่ อสารมวลชน
กลุ่มข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์
3053202 การประกาศและการดาเนินรายการ
3053211 ทฤษฎีภาพยนตร์และวิจารณ์
3053328 ผูป้ ระกาศภาษาท้องถิ่น
3053213 ศิลปะการเล่าเรื่ อง
3053332 การสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม
3053333 ข่าวพลเมือง
3053334 การรายงานข่าวเชิงสร้างสรรค์
3053335 การรายงานข่าวและผลิตรายการข่าวสารทางวิทยุ
และโทรทัศน์
3053336 การรายงานข่าวทางสื่ อสังคมและสื่ อใหม่
3053337 การอ่านและพิเคราะห์ผลงานทางวารสารศาสตร์
3053338 การเขียนบันเทิงคดี
3053339 การเขียนสารคดี
3053340 การเขียนบทสารคดีทางโทรทัศน์
3053341 หลักการถ่ายภาพวารสารศาสตร์
3053342 การสารวจพิเคราะห์ผลงานภาพถ่ายวารสาร
ศาสตร์
3053343 การถ่ายภาพวารสารศาสตร์ข้ นั สูง
3053344 การออกแบบหนังสื อและนิตยสารทางสิ่ งพิมพ์
และสื่ อดิจิตอล
3053345 การออกแบบหนังสื อพิมพ์ทางสิ่ งพิมพ์และสื่ อ

117

3024310 การผลิตรายการข่าววิทยุและโทรทัศน์
3024311 การผลิตงานวารสารศาสตร์ทางสื่ อออนไลน์
3024312 ระบบสารสนเทศเพื่องานวารสารศาสตร์
3024404 การสื่ อข่าวเศรษฐกิจและการเมือง
3024405 การสื่ อข่าวสังคมและวัฒนธรรม
3024406 การสื่ อข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3024407 วารสารศาสตร์เชิงวิจยั
3024408 หนังสื อพิมพ์ชุมชน
3024409 การแปลข่าวและการเขียนข่าวภาษาอังกฤษ
3024410 การเขียนเรื่ องทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มบูรณาการความรู ้ทางวารสารศาสตร์
3024401 การปฏิบตั ิงานแบบบูรณาการวารสารศาสตร์ 2
3024402 โครงการวารสารเชิงทดลอง
3024403 โครงการศึกษาวารสารศาสตร์เชิงวิพากษ์

2. กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 9 หน่วยกิต
3000101 หลักการบริ หาร
3029001 สารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร์
3029002 จิตวิทยาเพื่องานนิเทศศาสตร์
3029003 มนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพ
3029004 การใช้ภาษาอังกฤษขั้นต้นฯ
3029005 การใช้ภาษาอังกฤษขั้นกลางฯ
3029006 การใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูงสาหรับนักนิเทศศาสตร์
3029007 เสริ มสร้างทุนปั ญญาสู่อาชีพนิเทศศาสตร์
3029008 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวติ
3029009 ศิลปะการดาเนินชีวติ

ดิจิตอล
3053346 การออกแบบเว็บไซต์สาหรับงานวารสารศาสตร์
3053347 การศึกษาสังคมในประเด็นทางเศรษฐกิจและ
การเมือง
3053348 การศึกษาสังคมในประเด็นทางสังคมและ
วัฒนธรรม
3053401 สัมมนาการสื่ อสารมวลชน
กลุ่มภาพยนตร์และมัลติมีเดีย
3053321 การแต่งหน้าและเครื่ องแต่งกาย
3053322 ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก
3053327 การพูดภาษาอังกฤษสาหรับผูป้ ระกาศและดาเนิน
รายการ
3053328 ผูป้ ระกาศภาษาท้องถิ่น
3053351 สุนทรี ยะแห่งภาพยนตร์
3053352 การเขียนบทภาพยนตร์ข้ นั สูง
3053353 การแสดงขั้นพื้นฐาน
3053354 การกากับนักแสดงในภาพยนตร์
3053355 การผลิตภาพยนตร์ 1
3053356 การผลิตภาพยนตร์ 2
3053357 การออกแบบดนตรี และเสี ยงประกอบ
3053358 แอนิเมชัน่ ขั้นพื้นฐาน
3053359 การออกแบบงาน 3 มิติ
3053360 การสร้างตัวละครแอนิเมชัน่
3053361 การแสดงภาพยนตร์
3053401 สัมมนาการสื่ อสารมวลชน
1.3.2 รายวิชาโทเลือก แต่ละกลุ่มไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาสัมพันธ์กบั สาขา 18 หน่วยกิต
1.4.1 รายวิชาบังคับเลือก 9 หน่วยกิต
3050108 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 2
3053001 การตลาดเพื่องานนิเทศศาสตร์
3053002 โครงการออกแบบสร้างสรรค์และวิพากษ์
1.4.2 รายวิชาเลือกไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
3053003 การสื่ อสารบูรณาการเพื่อการพัฒนา
3053004 จิตวิทยาเพื่อการสื่ อสารระหว่างบุคคล
3053005 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวติ
3053006 มนุษย์สมั พันธ์และบุคลิกภาพ
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3. กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ 5 หน่วยกิต

1.5 วิชาการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ 5 หน่วยกิต

ตารางที่ 3 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
3.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1.มีคุณธรรม จริ ยธรรม ซื่อสัตย์
1.ส่ งเสริ มและสอดแทรกด้านคุณธรรม จริ ยธ รรม ความซื่อสัตย์
รับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม
จรรยาบรรณวิชาชีพสื่ อสารมวลชน ความรับผิดชอบต่อตัวเองและ
สังคมในรายวิชาและจัดกิจกรรมเสริ ม
2.มีความรู้ความสามารถด้านนิเทศ
2.รายวิชาในหลักสู ตรเน้นทั้งความรู ้เชิงทฤษฎีและปฏิ บตั ิโดยจัด
ศาสตร์และมัลติมีเดียเพื่อนาไป
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและกาหนดให้มี
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและ การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและเขียนบัณฑิตนิพนธ์ก่อนจบ
การศึกษาต่อ
การศึกษา
3.มีทกั ษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ 3.จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มุ่งฝึ กการคิด วิเคราะห์ การตอบ
และสามารถแก้ไขปั ญหาใน
คาถาม การอภิปราย การโต้แย้งและนาเสนอความคิดอย่างมี
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เหตุผล
4.มี ทักษะในการสื่ อสาร และการใช้ 4.ส่ งเสริ มให้นิสิตได้มีโอกาสจัดกิจกรรมฝึ กทักษะทางด้านนิเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหา ศาสตร์ ท้ งั ในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยนรวมทั้งฝึ กทักษะการใช้
ความรู ้เพื่อพัฒนาตนเองในสังคมอย่าง เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสอดคล้องกับยุคสมัยมีการจัด
ต่อเนื่อง
อบรมอย่างต่อเนื่องโดยผ่านแหล่งเรี ยนรู ้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลาย
5.มีทกั ษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5.จัดกิจกรรมกลุ่มในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อเป็ นการฝึ กให้นกั ศึกษาได้
และความรับผิดชอบ
สร้างภาวะผูน้ าและการเป็ นสมาชิกกลุ่มที่ดี
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3.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
3.2.1.คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธ์ การสอน
3.2.1มีคุณธรรมจริ ยธรรมซื่อสัตย์สุจริ ต 1.ให้รางวัลนิสิตที่ทาดี
2.มอบใบประกาศเกียรติคุณ
นิสิต
3.สอดแทรกการสอนเรื่ อง
คุณธรรมจริ ยธรรมในรายวิชา
ต่างๆ อย่างเข้มข้น

3.2.2ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตั ิและ
จรรยาบรรณวิชาชีพสื่ อสารมวลชน

3.2.3มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

3.2.4มีความเสี ยสละและมีจิตสานึก
สาธารณะ

1. สอดแทรกการสอนเรื่ อง
จรรยาบรรณวิชาชีพ
สื่ อสารมวลชนในรายวิชา
ต่างๆ อย่างเข้มข้น
2.จัดกิจกรรมการสอนโดย
มุ่งเน้นเรื่ องธรรมเนียมปฏิบตั ิ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
สื่ อสารมวลชน
เน้นเรื่ องการปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบ การเข้าชั้นเรี ยน
การเข้าชั้นเรี ยน การ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ การ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย
จัดกิจกรรมการสอนโดยเน้น
การเป็ นผูใ้ ห้ เคารพสิ ทธิของ
ผูอ้ ื่น มีจิตอาสาในการบาเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม

วิธีการวัดและประเมินผล
1.ประเมินจากการทาความดี
เพื่อประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นและต่อ
ส่ วนรวม
2.ประเมินจากการทาความดี
ของนิสิตที่ได้รับคายกย่อง
ชมเชยจากสังคมและเป็ น
แบบอย่างที่ดีต่อผูอ้ ื่น
3.ประเมินจากการเขียนแนว
การสอน
1.การประเมินผลจากการเข้า
ร่ วมกิจกรรมและสังเกตจาก
การปฏิบตั ิ
2.ประเมินจากการเขียนแนว
การสอน

ประเมินผลจากการเข้าชั้นเรี ยน
และจากงานที่ได้รับมอบหมาย
ประสบผลสาเร็ จ

ประเมินจากการบาเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม การ มีจิต
เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ต่อผูอ้ ื่น
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3.2.2 ความรู้
ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
3.2.1มีความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา

3.2.2มีความสามารถในการแสวงหา
ความรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

3.2.3มีความสามารถในการจัดการ
ความรู ้ให้เป็ นหมวดหมู่

3.2.4มีความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้ในสถานการณ์จริ ง

กลยุทธ์ การสอน
1.บรรยาย อภิปราย สัมมนา
ร่ วมกันระหว่างอาจารย์กบั
นิสิต
2.บทบาทสมมุติ สาธิต
ตัวอย่าง สถานการณ์จริ ง ทัศน
ศึกษา ประเด็นปัญหา
3.วิเคราะห์ขอ้ มูลทางนิเทศ
ศาสตร์และมัลติมีเดียโดยใช้
ศาสตร์ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
4.เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญมาบรรยายใน
รายวิชาต่าง ๆ

วิธีการวัดและประเมินผล
1.การสังเกต การแสดงความ
คิดเห็น การมีส่วนร่ วมของ
ผูเ้ รี ยน
2.ผลของการแสดงบทบาท
สมมุติที่ถูกต้องสอดคล้องกับ
สถานการณ์
3.ผลการวิเคราะห์งานที่ได้รับ
มอบหมาย
4.สรุ ปผลการบรรยายของ
วิทยากรและผูเ้ ชี่ยวชาญ
5.การทดสอบย่อยในรายวิชาที่
เรี ยน
6.การสอบกลางภาคเรี ยนและ
ปลายภาคเรี ยน
กาหนดประเด็นหัวข้อให้
ผลการจัดนาเสนอในรู ปแบบ
ผูเ้ รี ยนค้นคว้าและนามาเขีย น ต่าง ๆ
รายงาน เพื่อนาเสนอผลการ
ค้นคว้าในรู ปแบบต่าง ๆ
กาหนดให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้า ผลการจัดทารายงานที่แสดง
ข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ การวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
แล้วนามาวิเคราะห์จดั หมวด
ข้อมูลอย่างเป็ นระบบใน
รู ปแบบของการทารายงานทั้ง
เป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม
กาหนดประเด็นปั ญหาหรื อ
ผลการวิเคราะห์สังเคราะห์
สถานการณ์จริ งที่เกิดขึ้นและ
ให้ผเู ้ รี ยนแบ่งกลุ่มวิเคราะห์
และสังเคราะห์แนวทาง
แก้ปัญหาโดยใช้ศาสตร์ ที่เรี ยน
มา
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3. 2.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
3.2.1มีความสามารถวิเคราะห์อธิบาย และ
ปฏิบตั ิ ทางด้านนิเทศศาสตร์ได้

กลยุทธ์ การสอน
จัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนที่เน้นให้ผเู้ รี ยนฝึ ก
วิเคราะห์ผลงานทางนิเทศ
ศาสตร์ โดยใช้ทฤษฎีต่าง ๆ
อย่างบูรณาการ

วิธีการวัดและประเมินผล
ผลการวิเคราะห์/รายงาน

จัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนที่ฝึกฝนการประยุกต์
และเชื่อมโยงความรู้
ความคิดที่ได้
ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ
3.2.3มีความสามารถในการคิดเชิง
จัดกิจกรรมกลุ่มที่เน้นให้
สนับสนุนโต้แย้งอย่างมีเหตุผลรองรับ
ผูเ้ รี ยนได้ร่วมกันอภิปราย
และแสดงความคิดเห็น
3.2.4มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง สร้างสถานการณ์แ
ละ
สร้างสรรค์
ปัญหาจาลองให้ผเู้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้และฝึ กแก้ปัญหา
3.2.5มีความสามารถบูรณาการศาสตร์ดา้ น ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนศึกษา
นิเทศศาสตร์ และมัลติมีเดียกับศาสตร์ อื่น ๆ แสวงหาความรู้จากศาสตร์
ได้สัมพันธ์กนั อย่างสอดคล้อง
อื่น ๆ เพื่อสร้างสรรค์องค์
ความรู ้ใหม่

รายงานการศึกษาค้นคว้า

3.2.2มีความสามารถในการสร้างมโนทัศน์
เชื่อมโยงความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้าได้

ผลการแสดงความคิดเชิง
สนับสนุน /โต้แย้งจากการ
อภิปรายและโต้วาที
วิธีการแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยน

ผลงาน/องค์ความรู้

3.2.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3.2.1มีความสามัคคีและสามารถทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้

กลยุทธ์ การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1.กาหนดกลยุทธ์กา รสอน 1.สังเกตพฤติกรรม
แบ่งกลุ่มอภิปรายแสดงความ 2.แบบสรุ ปรายงานผลการเข้า
คิดเห็น
ร่ วมประชุมสัมมนา
2.กาหนดให้เข้าร่ วมประชุม
และสัมมนากับหน่วยงานทั้ง
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ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

กลยุทธ์ การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1.ผลสัมฤทธิ์ ของการจัด
โครงการที่ได้รับมอบหมาย
2.สังเกตพฤติกรรมในการ
จัดทาโครงการแบบรายบุคคล
และรายกลุ่ม
3.การจัดทาโครงการโดย
ผูเ้ รี ยน
3.2.3มีความสามารถใช้ทกั ษะทางด้าน 1.มอบหมายให้ผเู้ รี ยนเป็ น
1.แบบประเมินทักษะการพูด
นิเทศศาสตร์ ในการสื่ อสารได้อย่างมี
พิธีกรในการจัดกิจกรรมต่างๆ ต่อหน้าชุมชน
ประสิ ทธิภาพ มีปฏิสัมพันธ์และมนุษย ในสาขาวิชา
2.แบบรายงานผลการสัมภาษณ์
สัมพันธ์ที่ดี
2.กาหนดให้ผเู ้ รี ยนเก็บข้อมูล และการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ภาคสนามโดยใช้วธิ ีการ
3.การสังเกตพฤติกรรมการมี
สัมภาษณ์และการสังเกตแบบ ส่ วนร่ วมในชั้นเรี ยน
มีส่วนร่ วม
3.จัดกิจกรรมการเรี ยนโดย
เน้นทักษะให้ผเู้ รี ยนแสดง
ความคิด
3.2.4มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
การมอบหมายงานและ
1.การประเมินคุณภาพจาก
มอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม กิจกรรมในรายวิชา
ผลงานที่ได้รับมอบหมาย
2.ประเมินการส่ งงานที่ตรงต่อ
เวลา
3.2.2มีควา มสามารถในการบริ หาร
จัดการและมีภาวะผูน้ า

ภายในและนอกห้องเรี ยน
กาหนดให้ผเู ้ รี ยนแบ่งกลุ่มเพื่อ
ร่ วมกันจัดทาโครงการ
เกี่ยวกับรายวิชาที่เรี ยน ภาค
เรี ยนละ 1 โครงการ

3.2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์
กลยุทธ์ การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2.1มีทกั ษะในการใช้ภาษาในการ
1.ให้ผเู้ รี ยนฝึ กการพูดสื่ อสาร 1.การประเมินผลการพูด
สื่ อสารระหว่างบุคคลและต่อหน้าชุมชน ระหว่างบุคคลและต่อหน้า
ระหว่างบุคคลและต่อหน้ า
ได้เป็ นอย่างดี
ชุมชน
ชุมชนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
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ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์ การสอน

2.สถานการณ์จาลองการพูดใน
รู ปแบบต่าง ๆ
3.ฝึ กใช้การประเมินผลการพูด
ในรู ปแบบต่างๆ และยอมรับ
ฟังผลการประเมิน เพื่อการ
ปรับปรุ งและพัฒนาการพูด
ของผูเ้ รี ยน
3.2.2มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยี
1.ให้ผเู้ รี ยนค้นคว้าด้วยตนเอง
สารสนเทศ
และนาเสนอผลการค้นคว้า
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.กาหนดให้ผเู ้ รี ยนเข้าอบรม
การใช้เทคโนโลยีจาก
หน่วยงานต่างๆ
3.2.3มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและ มอบหมายงานให้นิสิตใช้
ตัวเลขเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
ภาษาและวรรณกรรมไทย
3.2.4มีความรู ้เท่าทันสื่ อและข้อมูล
1.มอบหมายงานให้นิสิต
ข่าวสาร
ติดตามข้อมูลข่าวสาร การใช้
ภาษาผ่านสื่ อและช่องทางต่าง
ๆ
2.ให้ผเู้ รี ยนวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข่าวสารที่ได้รับอย่างมี
วิจารณญาณ
3.ผูเ้ รี ยนประยุกต์ใช้ขอ้ มูล
ข่าวสารที่ ได้รับอย่าง
สร้างสรรค์

วิธีการวัดและประเมินผล

2.ประเมินผลตามรู ปแบบและ
หลักวิธีการพูด

1.การนา เสนอรายงานและ
อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
2.ใบประกาศนียบัตรการอบรม
คอมพิวเตอร์
การนาเสนอผลงานในชั้นเรี ยน
และในวงวิชาการด้านภาษา
และวรรณกรรมไทย
1.ประเมินผลงานของผูเ้ รี ยนที่
ได้รับมอบหมาย
2.การทารายงานและการ
นาเสนอผลงาน
3.ตรวจชิ้นงานหรื อผลงานที่
ได้รับมอบหมาย
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3.2.6 ด้ านอัตลักษณ์
ผลการเรียนรู้ ด้านอัตลักษณ์
3.2.1สามารถนากระบวนการ TRENDS
MODEL ซึ่งสนับสนุน ปรัชญาของ
มหาวิทยาลัย ‚สร้างองค์ความรู้ระดับ
สากล ขยายผลสู่ ทอ้ งถิ่นและนานาชาติ ‛
หรื อ World’s Local University ไป
ปรับใช้ในการทางาน

3.2.2มีความตระหนักในคุณค่า
ศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ การสอน
1. มอบหมายให้ผเู้ รี ยนนา
ความรู้ที่ได้รับในห้องเรี ยนไป
วางแผนทากิจกรรมในท้องถิ่น
/ ชุมชน
2. มอบหมายให้ผเู้ รี ยน ทางาน
วิจยั ด้านนิเทศศาสตร์ โดยนา
ความรู ้ใหม่ที่ได้รับจากการทา
โครงการในชุมชนไปเป็ นพื้น
ฐานความรู้
1.จัดกิจกรรมด้านศิลป วัฒน
ธรรมเพื่อให้นิสิตเข้าร่ วม
กิจกรรม
2.สอดแทรกการสอนโดยเน้น
ให้ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม

วิธีการวัดและประเมินผล
1. โครงการ / กิจกรรมที่จดั ขึ้น
โดยนาความรู้ที่ได้รับไปปรับ
ใช้ในท้องถิ่น / ชุมชน
2. นาความรู ้ใหม่ที่คน้ พบจาก
การทากิจกรรมในชุมชน มา
ทาผลงานวิจยั ด้านนิเทศ
ศาสตร์

1.ประเมินผลจากจานวนนิสิต
ที่เข้าร่ วมกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในแต่ละครั้ง
2.ประเมินผลจาก
แบบสอบถามนิสิตที่เข้ าร่ วม
กิจกรรม
3.ประเมินจากการเขียนแนว
สอน
3.2.3 มีความสามารถในการนาความรู้ มอบหมายให้ผเู้ รี ยนทารายงาน ประเมินผลจากรายงานหรื อ
ไปปรับประยุกต์ใช้กบั งานด้านนิเทศ
หรื อชิ้นงานโดยนาศาสตร์ ที่
ชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย
ศาสตร์
เรี ยนไปปรับประยุกต์ใช้
3.2.4 มีความรู้ดา้ นนิเ ทศศาสตร์และ ให้ผเู้ รี ยนเชื่อมโยงความรู้ดา้ น รายงานของผูเ้ รี ยน
วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
นิเทศศาสตร์ เข้ากับวัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อน
3.2.5
มีความรักและศรัทธาต่อ
ให้ผเู้ รี ยนศึกษ าประวั ติความ ชิ้นงานของผูเ้ รี ยน
มหาวิทยาลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา เป็ นมาของมหาวิทยาลัยและ
ศรี สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และความเป็ น สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี
ชาวม่วงขาว
สุ ริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค ) และ
ชาวม่วงขาวโดยสอดแทรกใน
เนื้อหาวิชา
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบรายวิชาของหลักสู ตรเดิม (พ.ศ.2551) กับหลักสู ตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ.2555)
หลักสู ตรเดิมปี 2551
หลักสู ตรปรับปรุงปี 2555
3021101 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร 3(3–0-6)
3050101 หลักนิเทศศาสตร์ 3(3–0-6)
Principles and Theory of Communication
Principles of Communication
แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับการสื่ อสารใน ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ ยวกับการสื่ อสาร ความหมาย
สังคม วิเคราะห์กระบวนการสื่ อสารระดับต่าง องค์ประกอบ กระบวนการสื่ อสาร บทบาทและ
ๆ ในเชิงพฤติกรรมการสื่ อสาร รวมทั้งการสื่ อสาร หน้าที่ของการสื่ อสาร ประวัติและวิวฒั นาการของ
ภายในบุคคล การสื่ อสารระหว่างบุคคล และการ การสื่ อสาร โครงสร้างและระบบการสื่ อสาร
สื่ อสารมวลชน ความแตกต่างระหว่างความจริ ง ทฤษฎีการสื่ อสารที่ควรรู ้ และการนาพลวัตของ
กับความคิดเห็น จรรยาบรรณและจริ ยธรรมของ ทฤษฎีมาใช้ในการอธิบายผลสะท้อนจาก
สื่ อมวลชน ตลอดจนบทบาทและอิทธิพลของการ สื่ อมวลชนที่มีต่อบุคคลและสังคมบนพื้นฐา นของ
สื่ อสารทีมีผลต่อการพัฒนาสังคม
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพนิเทศ
ศาสตร์
3021102 ภาษาเพือ่ งานนิเทศศาสตร์ 3(2–2-5)
3050102 ภาษาไทยเพือ่ งานนิเทศศาสตร์ 3(2–2-5)
Language for Communication Arts
Thai Language for Communication Arts
ศิลปะการใช้ภาษาในการสื่ อสารทั้งวัจนภาษา
ศิลปะการใช้ภาษาในการสื่ อความหมายทั้งวัจ
และอวัจนภาษา เพื่อให้เกิดการสื่ อความหมาย
นภาษาและอวัจนภาษา ฝึ กทักษะการใช้ภาษา ทั้ง
การโน้มน้ าวชักจูงอย่างมีประสิ ทธิภาพ ฝึ ก
การฟัง การพูด กา รอ่าน และการเขียน เพื่อ
ทักษะ ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
ประยุกต์ใช้ในการสื่ อสารทุกรู ปแบบในงานนิเทศ
ศาสตร์อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3021201 ภาษาอังกฤษเพือ่ งานนิเทศศาสตร์
3050107 ภาษาอังกฤษเพือ่ งานนิเทศศาสตร์ 1
3(3–0-6) English for Communication Arts
3(2–2-5) English for Communication Arts
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเ
ขียน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาอังกฤษสาหรับนักนิเทศศาสตร์ การแสดง ภาษาอังกฤษสาหรับนักนิเทศศาสตร์ การแสดง
ความคิดเห็น การสรุ ป การเขียนรายงาน การโน้ม ความคิดเห็น การสรุ ป การเขียนรายงาน การ
น้าวใจผูร้ ับสาร การพัฒนาเทคนิคการนาเสนอ
พัฒนาเทคนิคการนาเสนองาน ศึกษาศัพท์และ
งาน ศึกษาศัพท์และสานวนเฉพาะทางนิเทศ
สานวนเฉพาะทางนิเทศศาสตร์ในสาขาต่างๆ เช่น
ศาสตร์ในสาขาต่างๆ เช่น วารสารศาสตร์ การ
วารสารศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การโฆษณา วิทยุกระจายเสี ยง
วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และเทคโนโลยี
วิทยุโทรทัศน์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ

สิ่งทีป่ รับปรุง
- เลขรหัสรายวิชา
- คาอธิบายรายวิชา

- เลขรหัสรายวิชา
- ชื่อวิชา
- คาอธิบายรายวิชา

- เลขรหัสรายวิชา
- ชื่อวิชา
- คาอธิบายรายวิชา

126

หลักสู ตรเดิมปี 2551
3021302 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3(3–0-6)
Laws and Ethics of Mass Communication
สิ ทธิและเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นและ
การแสดงออกของมนุษย์ ปรัชญา
กฎหมาย
กฎหมายเกี่ยวกับหนังสื อพิมพ์และสิ่ งพิมพ์ใน
ประเทศไทย กฎหมายสื่ อสารมวลชน และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จริ ยธรร
มและ
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
สื่ อสารมวลชน ความเป็ นธรรมและความเป็ น
กลางในงานนิเทศศาสตร์ จิตวิญญาณของนัก
นิเทศศาสตร์
3021204 การตลาดเพือ่ งานนิเทศศาสตร์
3(3–0-6) Marketing for Communication Arts
แนวความคิด ปรัชญาทางการตลาด การวิเคราะห์
ปั จจัยภายในและภายนอกองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมทางการตลาด การวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน ปั ญหาและโอกาส พัฒนาทักษะในการ
วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดและ
พฤติกรรมผู ้ บริ โภค การนาผลการวิจยั ด้าน
การตลาดไปประยุกต์ใช้ในงานนิเทศศาสตร์
3021301 การวิจยั นิเทศศาสตร์ 3(2–2-5)
Research in Communication Arts
ระเบียบวิธีวจิ ยั และสถิติเบื้องต้นที่จาเป็ นสาหรับ
การวิจยั นิเทศศาสตร์
ศึกษาถึงความหมาย
บทบาท กระบวนการ ชนิด คุณลักษณะของการ
วิจยั ภาษาที่ใช้ในการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
วิธีการเขียนเค้าโครง แบบสอบถาม
การสุ่ม
ตัวอย่าง การจัดตารางข้อมูล การวิเคราะห์ และ
การเขียนรายงานการวิจยั อันเป็ นประโยชน์ต่อ
วิชาชีพนิเทศศาสตร์ จรรยาบรรณของนักวิจยั

หลักสู ตรปรับปรุงปี 2555
สิ่งทีป่ รับปรุง
3050103 กฎหมายและจริยธรรมสาหรับงานนิเทศ - เลขรหัสรายวิชา
- ชื่อวิชา
ศาสตร์ 3(3–0-6)
Laws and Ethics for Communication Arts - คาอธิบายรายวิชา
ปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สิ ทธิและเสรี ภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกของ
มนุษย์ ความสาคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
งานนิเทศศาสตร์ จริ ยธรรมจรรยาบรรณ และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม สาหรับงานนิเทศศาสตร์

3053001 การตลาดเพือ่ การนิเทศศาสตร์ 3(3–0-6)
Marketing Communication
แนวคิด ปรัชญา ความหมาย ความสาคัญ บทบาท
หน้าที่ของการตลาดและการสื่ อสารการตลาด
บทบาทส่วนประสมทางการตลาดในการสื่ อสาร
กับผูบ้ ริ โ ภค พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การวางแผน
กิจกรรมการส่งเสริ มการตลาด การวางแผน
การตลาด การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
บริ หารความเสี่ ยง อย่างมีจริ ยธรรม
3050104 การวิจยั นิเทศศาสตร์ 3(2–2-5)
Research in Communication Arts
กระบวนการแสวงหาความรู ้ หลักการวิจยั
ความสาคัญของงานวิจยั ทางนิเทศศาสตร์ ระเบียบ
วิธีวจิ ยั ประเภทของการวิจยั การกาหนดปั ญหาใน
การวิจยั การสารวจวรรณกรรมข้อมูล การใช้สถิติ
เบื้องต้น การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล
และการวิเคราะห์ขอ้ มูล การนาเสนอผลการวิจยั
การฝึ กปฏิบตั ิเขียนโครงการวิจยั เบื้องต้นทางนิเทศ
ศาสตร์

- เลขรหัสรายวิชา
- ชื่อวิชา
- คาอธิบายรายวิชา

- เลขรหัสรายวิชา
- ชื่อวิชา
- คาอธิบายรายวิชา
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หลักสู ตรเดิมปี 2551
3021401 การสื่อสาร บูรณาการเพือ่ งานนิเทศ
ศาสตร์ 3(2–2-5) Integrated Communication
for Communication Arts
ความสาคัญและความจาเป็ นของระบบการ
สื่ อสาร วิเคราะห์และเลือกใช้สื่ออย่างรู ้เท่าทัน นา
กระบวนการสื่ อสาร เทคนิควิธีการสื่ อสาร
รู ปแบบต่าง ๆ มาใช้เป็ นเครื่ องมือในการทางาน
พัฒนาและผลิตสื่ อผสม รวมถึงสามารถวิเคราะห์
และนาสื่ อประเภทต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
สื่ อสารได้อย่างเหมาะสม อันจะนาไปสู่การ
สื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพในยุคโลกาภิวตั น์
3012203 ศิลปะและงานกราฟิ กสาหรับงานนิเทศ
ศาสตร์ 3(2–2-5) Arts and graphic for
Communication Arts
ความหมาย ของศิลปะและกราฟิ ก ความสัมพันธ์
ของศิลปะกับงานกราฟิ ก ควา มรู ้พ้นื ฐานทาง
ศิลปะและการออกแบบ องค์ประกอบของการ
ออกแบบ การจัดองค์ประกอบของการออกแบบ
ปฏิบตั ิการออกแบบและผลิตวัสดุกราฟิ กประเภท
ต่างๆ โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ รู ปแบบเพื่อ
หาและนาไปใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน
นิเทศศาสตร์
3021103 การถ่ ายภาพเบือ้ งต้ น 3(2–2-5)
Basic Photography
การใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพ แสงกับการถ่ายภาพ
คุณลักษณะของภาพถ่าย การรับรู ้ภาพ
และสร้างความหมายจากภาพ การสร้างภาพจาก
วิธีการถ่ายแ ละอุปกรณ์เสริ มต่างๆ การจัด
องค์ประกอบภาพ การอัดขยายภาพจากฟิ ล์มและ
การพิมพ์ ภาพระบบดิจิตอล การจัดแสดงและ
นาเสนอผลงานภาพถ่าย มารยาทและจริ ยธรรม
ในการถ่ายภาพ

หลักสู ตรปรับปรุงปี 2555
สิ่งทีป่ รับปรุง
3053003 การสื่อสารบูรณาการเ พือ่ การพัฒนา - เลขรหัสรายวิชา
- ชื่อวิชา
3(2–2-5)
- คาอธิบายรายวิชา
Integrated Development Communication
หลักทฤษฎีและวิธีการสื่ อสารเพื่อการพัฒนา การ
วิเคราะห์สารและการเลือกใช้สื่อ ฝึ กปฏิบตั ิผลิตสื่ อ
เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่ วม
อย่างมีประสิ ทธิภาพ การบูรณาการรู ปแบบการ
สื่ อสาร ในการวางแผน การบริ หารงาน เพื่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

- เลขรหัสรายวิชา
3050105 กราฟิ กสาหรับงานนิเทศศาสตร์
3(2–2-5) Graphic Design for Communication - คาอธิบายรายวิชา
Arts
ความหมาย ความสาคัญของศิลปะและกราฟิ กใน
งานนิเทศศาสตร์ องค์ประกอบศิลป์ หลักการ
ออกแบบ ทฤษฎีสี ความคิดสร้างสรรค์ในการ
สื่ อสารด้วยกราฟิ กอย่างมีจริ ยธรรม ฝึ กปฎิบตั ิการ
ออกแบบกราฟิ ก ประยุกต์งานกราฟิ กเพื่อการ
สื่ อสารแล ะใช้ร่วมกับสื่ อประเภทต่างๆ อย่าง
เหมาะสม
- เลขรหัสรายวิชา
3050106 หลักการถ่ ายภาพ 3(2-2-5)
- ชื่อวิชา
Principles of Photography
ความหมายและบทบาท ของภาพถ่ายในงานนิเทศ - คาอธิบายรายวิชา
ศาสตร์ การสื่ อสารด้วยภาพถ่าย กล้ องถ่ายภาพ
ระบบดิจิทลั ประเภทต่างๆกลไกในการทางานของ
กล้องดิจิ ทัลประเภทภาพสะท้อนเลนส์เดี่ยวและ
อุปกรณ์เสริ มที่จาเป็ น องค์ประกอบภาพและ
หลักการจัดภาพถ่ายตามวัตถุประสงค์เฉพาะงาน
ฝึ กปฏิบตั ิและเตรี ยมความพร้อมถ่ายภาพทั้งในและ
นอกสถานที่ จริ ยธรรมของช่างภาพ การวิเคราะห์
และ วิจารณ์ภาพ
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3025101 หลักการวิทยุและโทรทัศน์ 3(3–0-6)
Principles of Broadcasting
ประวัติ วิวฒั นาการ และลักษ
ณะของ
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ รวมทั้ง
โครงสร้างระบบ บทบาท และอิทธิพลของ
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ที่มีต่อผูร้ ับ
สารในปั จจุบนั ตลอดจนศึกษาความรู ้พ้นื ฐาน
ด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ
โทรทัศน์

หลักสู ตรปรับปรุงปี 2555
สิ่งทีป่ รับปรุง
3053101 หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ - เลขรหัสรายวิชา
- ชื่อวิชา
3(3-0-6) Principles of Broadcasting
- คาอธิบายรายวิชา
ประวัติ วิวฒั นาการ และลักษณะของ
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ รวมทั้ง
โครงสร้างระบบ บทบาท และอิทธิพลของ
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ที่มีต่อผูร้ ับสาร
ในปั จจุบนั ตลอดจน ศึกษา

3053103 หลักภาพยนตร์ และมัลติมเี ดีย 3(3-0-6) -รายวิชาเพิ่มใหม่
Principles of Film and Multimedia
ประวัติ วิวฒั นาการภาพยนตร์และมัลติมีเดีย
ความรู ้เบื้องต้นทางด้านภาพยนตร์และสื่ อดิจิตอล
ในสังคมโลกปั จจุบนั ลักษณะการสร้างสรรค์งาน
อิท ธิพลของสื่ อภาพยนตร์และมัลติมีเดียที่มีต่อ
สังคม วัฒนธรรม
-รายวิชาเพิ่มใหม่
3053104 หลักประชาสัมพันธ์ และโฆษณา
Principles of Public Relations and Advertising
ความหมาย ความสาคัญ วิวฒั นาการ หลักการ
บทบาทหน้าที่ กระบวนการและเทคนิคในการ
ประชาสัมพันธ์ และการโฆษณา ผลกระทบของ
การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ที่มีต่อ
กลุ่มเป้ าหมาย สังคม และเศรษฐกิจ โครงสร้าง
และลักษณะงานขององค์การประเภทต่าง ๆ การ
บริ หารงาน บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณของการประชาสัมพันธ์
และการโฆษณา
3053210 ข่ าวและการสืบค้ นข้ อเท็จจริง
News and Applied Fact-findings
ความหมาย และความเป็ นข่าวในงานสื่ อมวลชน
ข่าวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ข่าวกับความเป็ นจริ งของสถานการณ์ปัจจุบนั การ
รู ้เท่าทันข่าว และการใช้ประโยชน์จากข่าวใน
ชีวติ ประจาวัน หลักและวิธีการสื บค้นข้อมูล การ
จาแนกและการจัดลาดับความสัมพันธ์ของ
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3024101 หลักวารสารศาสตร์ 3(3–0-6)
Principles of Journalism
ความหมาย ปรัชญาพื้นฐานทางวารสารศาสตร์
แนวคิดและและพัฒนาการของวารสารศาสตร์
กระบวนการของงานวารสารศาสตร์
จรรยาบรรณและจริ ยธรรมของนักวารสารศาสตร์

3029005 การใช้ ภาษาอังกฤษขั้นกลางสาหรับนัก
นิเทศศาสตร์ 3(3-0-6)
Intermediat Interaction for Communications
ฝึ กทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตร์ เช่น การสัมภาษณ์
การเป็ นผูป้ ระกาศ การเป็ นพิธีกร การนาเสนอ
ผลงานและการบรรยายสรุ ป
ศึกษาวิธีการ
แสดงออกของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ
3029002 จิตวิทยาเพือ่ งานนิเทศศาสตร์ 3(3–0-6)
Psychology for Communication Arts
ความหมาย วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา
พันธุกรรมและสิ่ งแวดล้อม
ผลและวิธี
การศึกษาที่เกี่ยวข้องในปั จจุบนั พัฒนาการของ
มนุษย์ การรู ้สึกและการรับรู ้ เชาวน์ปัญญาความ
ฉลาดทางอารมณ์ การเรี ยนรู ้ กระบวนการคิด
การจาและลืม การจูงใจ บุคลิกภาพและการ
ปรับตัว สุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคมของ

หลักสู ตรปรับปรุงปี 2555
ข้อเท็จจริ ง
3053102 หลักวารสารศาสตร์
Principles of Journalism
มิติของความหมายและความเป็ นวารสารศาสตร์
หลักคิด และมุมมองทางวารสารศาสตร์ จุดยืนและ
จิตวิญญาณวารสารศาสตร์ แนวปฏิบตั ิและธรรม
เนียมในงานอาชีพวารสารศาสตร์ ศึกษาประวัติ
วารสารศาสตร์ไทยเชิงวิพากษ์
3053002 โครงการออกแบบสร้ างสรรค์ และวิพากษ์
3(2-2-5)
Special Project
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
นิ เทศศาสตร์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการจัดทา
โครงการหรื อสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อพัฒนาเนื้อหาและนาเสนอแนวทางใหม่ๆ
รวมถึงผลงานในเชิงวิพากษ์ผา่ นคาแนะนาโดย
อาจารย์ประจาและ/ผูท้ รงคุณวุฒิ
3050108 ภาษาอังกฤษเพือ่ งานนิเทศศาสตร์ 2
3(3-0-6)
English for Communication Arts 2
ฝึ กทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อใช้
ในการประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตร์ เช่น การ
สัมภาษณ์ การเป็ นผูป้ ระกาศ การเป็ นพิธีกร การ
นาเสนอผลงาน การเขียนข่าว การรายงานข่าว กา ร
แปลข่าว การโน้มน้าวใจผูร้ ับสาร
และการใช้
สานวนภาษาในสถานการณ์ต่างๆ
3050115 จิตวิทยาเพือ่ การสื่อสารระหว่ างบุคคล
3(3–0-6) Psychology for Interpersonal
Communication
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบของ
จิตวิทยา การสื่ อสารระหว่างบุคคลคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนา
การประยุกต์ใช้จิตวิทยาในชีวติ ประจาวันและการ
ฝึ กปฏิบตั ิการสื่ อสารระหว่างบุคคลในด้านต่าง ๆ
อาทิ การพูด การแต่งกาย อิริยาบถ มารยาท

สิ่งทีป่ รับปรุง
-รายวิชาเพิ่มใหม่
- เลขรหัสรายวิชา
- ชื่อวิชา
- คาอธิบายรายวิชา

-รายวิชาเพิ่มใหม่

- เลขรหัสรายวิชา
- ชื่อวิชา
- คาอธิบายรายวิชา

- เลขรหัสรายวิชา
- ชื่อวิชา
- คาอธิบายรายวิชา
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บุคคลและกลุ่มต่างๆ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ใน
พฤติกรรมทางสังคม ความฉลาดทางอารมณ์ การ
งานนิเทศศาสตร์
พัฒนาภาวะผูน้ าการแสดงออกอย่างเหมาะสม
3029008 เศรษฐศาสตร์ เพือ่ การดาเนินชีวติ
3053005 เศรษฐศาสตร์ เพือ่ การดาเนินชีวติ
3(3-0-6)
3(3-0-6)
Economic for living
Economic for living
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวติ ประจาวัน สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวติ ประจาวัน
เพื่อประกอบธุรกิจ การจัดหาและใช้ทรัพยากร เพื่อประกอบธุรกิจ การจัดหาและใช้ทรัพยากร
การบริ โภค การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การ การบริ โภค การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การ
ภาษีอากร การค้า การลงทุน ปั ญหาเศรษฐกิจและ ภาษีอากร การค้า การลงทุน ปั ญหาเศรษฐกิจและ
แนวทางการแก้ไขปั ญหา
แนวทางการแก้ไขปั ญหา
3025201 การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์ 3(2-2-5) 3053201 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
Script Writing for Broadcasting
โทรทัศน์ 3(2–2-5)
วิชาที่ ต้องสอบผ่ านมาก่ อน : หลักการวิทยุและ Script Writing for Broadcasting
โทรทัศน์
วิชาที่ ต้องสอบผ่ านมาก่ อน :หลักวิทยุกระจายเสี ยง
การใช้จินตนาการในการ เขียนบทเพื่อ ถ่ายทอด และวิทยุโทรทัศน์
แนวคิด รู ปแบบ และเรื่ องราวให้เหมาะสมกับ การใช้จินตนาการในการ เขียนบทเพื่อ ถ่ายทอด
รายการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
แนวคิด รู ปแบบ และเรื่ องราวให้เหมาะสมกับ
ประเภทต่างๆ โดยเน้นการค้นคว้าหาข้อมูล เรี ยบ รายการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
เรี ยงข้อมูล และใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมในการ ประเภทต่างๆ โดยเน้นการค้นคว้า หาข้อมูล เรี ยบ
สื่ อความหมายให้แก่ผรู ้ ับสาร
เรี ยงข้อมูล และใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมในการ
สื่ อความหมายให้แก่ผรู ้ ับสาร
3025204 การผลิตรายการวิทยุ 1 3(2–2-5)
3051101 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 1
Radio Program Production 1
3(2–2-5)
วิชาที่ ต้องสอบผ่ านมาก่ อน : การเขียนบทวิทยุ Radio Program Production 1
และโทรทัศน์
วิชาที่ ต้องสอบผ่ านมาก่ อ น : การเขียนบท
องค์ประกอบ ประเภทรายการ และกระบวนการ วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
ผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยงประเภทต่าง ๆ เช่น องค์ประกอบ ประเภทรายการ และกระบวนการ
รายการข่าว รายการสารคดี รายการสัมภาษณ์
ผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยงประเภทต่าง ๆ
รายการนิตยสารทางอากาศ เป็ นต้น ตลอดจน
เช่น รายการข่าว รายการสารคดี รายการ
ศึกษาเกี่ยวกับบุคลากรฝ่ ายต่างๆในกระบวนการ สัมภาษณ์ รายการนิตยสารทางอากาศ เป็ นต้น
ผลิตรายการ วิทยุ และ การใช้ อุปกรณ์ใน ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับบุคลากรฝ่ ายต่างๆใน
ห้องปฏิบตั ิการ โดยเน้นการฝึ กปฏิบตั ิการผลิต กระบวนการผลิตรายการวิทยุและการใช้อุปกรณ์
รายการวิทยุกระจายเสี ยงรู ปแบบต่างๆ
ในห้องปฏิบตั ิการ

สิ่งทีป่ รับปรุง

- เลขรหัสรายวิชา

- เลขรหัสรายวิชา
- ชื่อวิชา

- เลขรหัสรายวิชา
- ชื่อวิชา
- คาอธิบายรายวิชา
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หลักสู ตรปรับปรุงปี 2555
3053204 การใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงาน
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3(2–2-5)
Broadcasting Information Technology
วิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ปในงาน
วิทยุกระจายเสี ยงให้สามารถผลิตรายการได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ อาทิ การตัดต่อ
เสี ยงด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป การบันทึกและตัดต่อ
เสี ยงด้วยระบบดิจิตอลในงานวิทยุกระจายเสี ยง
เป็ นต้น
3053301 การสร้ างสรรค์ ผลงานด้ าน
วิทยุกระจายเสียง 3(2–2-5)
Radio Creative Presentation
การ คิดสร้างสรรค์ผลงานต่างๆด้าน
วิท ยุ กระจายเสี ยง เพื่อ การ สื่ อสารได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ รวมถึงการใช้ภาษา สัญลักษณ์แทน
ความหมายในผลงานได้อย่างสร้างสรรค์
3053302 การบริหารงานทางวิทยุกระจายเสียง
3(2–2-5)
Radio Organization Administration
หลักการบริ หารงานสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง ใน
ด้านการบริ หารงานบุคคล การจัดองค์กร การเงิน
และงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนปั ญหา
ด้านการบริ หารงานของสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง
3025315 การผลิตรายการวิทยุ 2 3(2–2-5)
3053303 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 2
Radio Program Production 2
3(2–2-5)
วิชาที่ ต้องสอบผ่ านมาก่ อน : การผลิตรายการวิทยุ Radio Program Production 2
1
วิชาที่ ต้องสอบผ่ านมาก่ อน : การผลิตรายการ
การวางแผนผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง การ วิทยุกระจายเสี ยง 1
จัดผังรายการ ฝึ กทักษะการผลิตรายการ
การวางแผนผลิตรายการวิ ทยุกระจายเสี ยง การจัด
วิทยุกระจายเสี ยงในรู ปแบบการผลิตที่ซบั ซ้อน ผังรายการ ฝึ กทักษะการผลิตรายการ
อาทิ รายการสารคดี ละครวิทยุ เป็ นต้น และ วิทยุกระจายเสี ยงในรู ปแบบการผ ลิตที่ซบั ซ้อน
แก้ปัญหาในการผลิตรายการที่เกิดขึ้นให้มี
อาทิ รายการสารคดี ละครวิทยุ เป็ นต้น และ
ประสิ ทธิภาพ ตลอดจนการฝึ กปฏิบตั ิการผลิต แก้ปัญหาในการผลิตรายการที่เกิดขึ้นให้มี
รายการวิทยุกระจายเสี ยง
ประสิ ทธิภาพ

สิ่งทีป่ รับปรุง
-รายวิชาเพิ่มใหม่

-รายวิชาเพิ่มใหม่

-รายวิชาเพิ่มใหม่

- เลขรหัสรายวิชา
- ชื่อวิชา
- คาอธิบายรายวิชา
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3025317 การผลิตรายการวิทยุชุมชน 3(2–2-5)
Communities Radio Program Production
วิชาที่ ต้องสอบผ่ านมาก่ อน : การเขียนบทวิทยุ
และโทรทัศน์
กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยงใน
ชุมชน ในด้านการวางแผนรายการ การนาเสนอ
รายการ การดาเนินรายการ และการประเมินผล
โดยเน้นการดาเนินรายการเพื่ อให้เกิดประโยชน์
แก่ผฟู ้ ังในชุมชน ตลอดจนฝึ กปฏิบตั ิการผลิต
รายการวิทยุชุมชน
3025321 การผลิตรายการสารคดีทางวิทยุ
3(2–2-5)
Radio Documentary Production
รู ปแบบ ประเภท ของรายกา
รสารคดีทาง
วิทยุกระจายเสี ยง บทบาทและความสาคัญของ
รายการสารคดีทางวิทยุในการนาเสนอในรายการ
วิทยุกระจายเสี ยง ปั จจัยที่สาคัญในการผลิต
รายการสารคดี องค์ประกอบและเนื้อหาของ
รายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสี ยง เทคนิคใน
การจัดและผลิตรายการสารคดีทางวิทยุประเภท
ต่างๆฝึ กปฏิ บัติในการจัดรายการสารคดีทาง
วิทยุกระจายเสี ยง
3025320 การผลิตรายการละครวิทยุ 3(2–2-5)
Radio Drama Production
องค์ประกอบที่สาคัญของรายการละคร
วิทยุกระจายเสี ยง บทบาทของละครวิทยุที่มี
ความสาคัญในการจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยง
เทคนิคในการแสดงละครวิทยุ การเขียนบท
ละครวิทยุ ฝึ กปฏิบตั ิในการจัดรายการละครวิทยุ
ประเภทต่างๆ

หลักสู ตรปรับปรุงปี 2555
สิ่งทีป่ รับปรุง
- เลขรหัสรายวิชา
3051107 การผลิตรายการวิทยุชุมชน 3(2–2-5)
Communities Radio Program Production
วิชาที่ ต้องสอบผ่ านมาก่ อน : การเขียนบท
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระ จายเสี ยงใน
ชุมชน ในด้านการวางแผนรายการ การนาเสนอ
รายการ การดาเนินรายการ การประเมินผลและ
การดาเนินรายการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผฟู ้ ังใ น
ชุมชน
- เลขรหัสรายวิชา
3053306 การผลิตรายการสารคดีทาง
- ชื่อวิชา
วิทยุกระจายเสียง (2–2-5)
- คาอธิบายรายวิชา
Radio Documentary Production
เทคนิค วิธีการ และกระบวนการผลิตรายการสารคดี
ประเภทต่าง ๆ ทางวิทยุกระจายเสี ยง
การสร้างสรรค์รูปแบบงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ปั จจัยที่สาคัญในการผลิตรายการ
สารคดี องค์ประกอบและเนื้อหาของรายการสาร
คดีทางวิทยุกระจายเสี ยง

3053307 การผลิตรายการละครวิทยุ กระจายเสียง - เลขรหัสรายวิชา
- ชื่อวิชา
3(2–2-5)
- คาอธิบายรายวิชา
Radio Drama Production
องค์ประกอบที่สาคัญขอ
งรายการละคร
วิทยุกระจายเสี ยง บทบาทของละครวิทยุที่มี
ความสาคัญในการจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยง
เทคนิคในการแสดงละครวิทยุ การเขียนบทละคร
วิทยุ
ฝึ กปฏิบตั ิในการจัดรายการละครวิทยุ
ประเภทต่างๆ
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3025318 การผลิตรายการวิทยุทางอินเตอร์ เน็ต
3(2–2-5)
Internet Radio Production
การวิเคราะห์องค์ประกอบของการสื่ อสารทาง
อินเตอร์เน็ต ศึกษาองค์ประกอบของ
กลุ่มเป้ าหมายของผูร้ ับข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต
เทคนิค อุปกรณ์ โปรแกรมต่างๆที่ใช้ในการผลิต
รายการวิทยุทางอินเตอร์เน็ต การประเมินผลใน
การจัดรายการวิทยุทางอินเตอร์เน็ต ฝึ กปฏิบตั ิใน
การจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยงทาง
อินเตอร์เน็ต
3025206 ดนตรีและเสียงประกอบในงานวิทยุและ
โทรทัศน์ 3(2–2-5)
Music and Sound Effects for Broadcasting
คุณลักษณะ ประเภท บทบาท และอิทธิพลของ
ดนตรี และเสี ยงประกอบในงานวิทยุกระจายเสี ยง
และวิทยุโทรทัศน์ และสามารถเลือกใช้ด นตรี
และเสี ยงประกอบเพื่อสื่ อความหมายให้
เหมาะสมกับรู ปแบบและการนาเสนอรายการ
ประเภทต่างๆ

หลักสู ตรปรับปรุงปี 2555
สิ่งทีป่ รับปรุง
- เลขรหัสรายวิชา
3053308 การผลิตรายการวิทยุทางอินเตอร์ เน็ต
3(2–2-5)
Internet Radio Production
การวิเคราะห์องค์ประ กอบของการสื่ อสารทาง
อินเตอร์เน็ต ศึกษาองค์ประกอบของ
กลุ่มเป้ าหมายของผูร้ ับข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต
เทคนิค อุปกรณ์ โปรแกรมต่างๆที่ใช้ในการผลิต
รายการวิทยุทางอินเตอร์เน็ต การประเมินผลใน
การจัดรายการวิทยุทางอินเตอร์เน็ต ฝึ กปฏิบตั ิใน
การจัดและผลิตรายการวิทยุกระจา ยเสี ยงทาง
อินเตอร์เน็ต
3053309 การใช้ ดนตรีและเสียงประกอบ 3(2–2-5) - เลขรหัสรายวิชา
- ชื่อวิชา
Music and Sound Effects
คุณลักษณะ ประเภท บทบาท และอิทธิพลของ
ดนตรี และเสี ยงประกอบในงานวิทยุ และสามาร ถ
เลือกใช้ดนตรี และเสี ยงปร
ะกอบเพื่อสื่ อ
ความหมายให้เหมาะสมกับรู ปแบบและการ
นาเสนอรายการประเภทต่างๆ

-รายวิชาเพิม่ ใหม่
3053401 สัมมนาสื่อสารมวลชน 3(2–2-5)
Mass Communication Seminar
แนวคิด กระบวนการ ในการสัมมนาประเด็น
ปั ญหาสาคัญทางสื่ อสารมวลชนที่กาลังอยูใ่ นความ
สนใจของสัง คม ปั จจุบนั นาไปสู่การวิเคราะห์
สถานการณ์สื่อสารมวลชนอย่างรอบด้าน
3025301 การผลิตรายการโทรทัศน์ 1 3(2–2-5) 3051201 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 1 3(2–2-5) - เลขรหัสรายวิชา
- คาอธิบายรายวิชา
Television Program Production 1
Television Program Production 1
วิชาที่ ต้องสอบผ่ านมาก่ อน : การเขียนบทวิทยุ วิชาที่ ต้องสอบ ผ่ านมาก่ อน : การเขียนบท
และโทรทัศน์
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
รู ปแบบการนาเสนอรายการ บุคลากรฝ่ ายต่างๆ องค์ประกอบ ประเภทรายการ และกระบวนการ
และกระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ เช่น รายการ
ประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการสื่ อความหมายด้วย ข่าว รายการสารคดี รายการสัมภาษณ์ รายการ
ภาพและเสี ยง การทางานในห้องปฏิบตั ิการ โดย นิตยสารทางอากาศ เป็ นต้น ตลอดจนศึกษา
เน้นการฝึ กปฏิบตั ิการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ เกี่ยวกับบุคลากรฝ่ ายต่างๆในกระบวนการผลิต
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รู ปแบบต่างๆทั้งในและนอกสถานที่

3025302 การผลิตรายการโทรทัศน์ 2 3(2–2-5)
Television Program Production 2
วิชาที่ ต้องสอบผ่ านมาก่ อน : การผลิตรายการ
โทรทัศน์ 1
การวางแผนผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ วิเคราะห์
คู่แข่งในการจัดทาผังรายการ การประ เมินผล
รายการ แก้ปัญหาในการผลิตรายการที่เกิดขึ้นให้
มีประสิ ทธิภาพ ตลอดจนการฝึ กปฏิบตั ิการผลิต
รายการวิทยุโทรทัศน์และสอดคล้องกับเนื้อหา

หลักสู ตรปรับปรุงปี 2555
รายการโทรทัศน์และการใช้อุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบตั ิการโทรทัศน์ โดยเน้นการฝึ ก
ปฏิบตั ิการผลิตรายการโทรทัศน์รูปแบบต่างๆ
3053310 การสร้ างสรรค์ ผลงานทางโทรทัศน์
3(2–2-5)
Creative Presentation through Broadcasting
การคิดสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ด้านโทรทัศน์ เพื่อ
การสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมถึงการใช้
ภาษา สัญลักษณ์แทนความหมายในผลงานได้
อย่างสร้างสรรค์
3053311 การบริหารงานทางวิทยุโทรทัศน์
3(2–2-5)
Television Administration
ศึกษาการบริ หารด้านวิทยุโทรทัศน์ขององค์กร
สื่ อมวลชนต่างๆ การวางแผนบุคลากร การผลิต
รายการ การอานวยการ การวางแผนรู ปแบบ
รายการ กลยุทธ์ทางการตลาด การบริ หารการขาย
เวลา การควบคุมการเงินและงบประมาณ ตลอดจน
วิธีการขยายกลุ่มผูช้ มและผูฟ้ ัง
3053312 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 2 3(2–2-5)
Television Program Production 2
การวางแผนผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ กลยุทธ์
การวางผังรายการในลักษณะของการเป็ นผูผ้ ลิต
รายการโทรทัศน์ ฝึ กทักษะการผลิตรายการ
โทรทัศน์ในรู ปแบบการผลิตที่ซบั ซ้อน อาทิ
รายการสารคดี ละครโทรทัศน์ และแก้ปัญหาใน
การผลิตรายการที่เกิดขึ้นให้มีประสิ ทธิภาพ
องค์ประกอบและเนื้อหาของรายการสารคดีทาง
โทรทัศน์ เทคนิคในการจัดและผลิตรายการสาร
คดีทางโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ ฝึ กปฏิบตั ิในการ
จัดรายการสารคดีทางโทรทัศน์

สิ่งทีป่ รับปรุง

-รายวิชาเพิ่มใหม่

-รายวิชาเพิ่มใหม่

- เลขรหัสรายวิชา
- ชื่อวิชา
- คาอธิบายรายวิชา
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3053314 การผลิตรายการข่ าวทางวิทยุโทรทัศน์
3(2–2-5)
News Program Production
ศึกษาหลักการเขียนข่าวทางโทรทัศน์ หลักการ
พิจารณาถึงความสาคัญ คุณค่า และคุณสมบัติของ
ข่าว การเขียนและการบรรณาธิกรณ์ตน้ ฉบับข่าว
การจัดและตระเตรี ยมต้นฉบับข่าว รู ปแบบของการ
รายงานข่าวประเภทต่างๆ ตลอดจนการฝึ กปฏิบตั ิ
3053315 การบริหารงานเคเบิล้ ทีวี 3(2–2-5)
Cable Television Management
ศึกษาหลักการการบริ หารงานโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวี
การวางแผนบุคคลากร การผลิตรายการ การ
อานวยการ การวางแผนรู ปแบบรายการ กลยุทธ์ทาง
การตลาด การบริ หารการขายเวลา การควบคุม
การเงินและงบประมาณ ตลอดจนวิธีการขยายกลุ่ม
ผูช้ ม
3053316 การประเมินคุณภาพรายการวิทยุโทรทัศน์
Broadcast Evaluation 3(2–2-5)
ศึกษาหลักการการประเมินคุณภาพรายการโทรทัศน์
วิธีการประเมินคุณภาพรวมทั้งประเมินความนิยม
ของผูช้ ม เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุ งรายการให้
เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด
3053207 เทคนิคการเป็ นพิธีกร 3(2–2-5)
Techniques for Master of Ceremony
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ บทบาทหน้าที่
คุณสมบัติของการเป็ นพิธีกรในโอกาสต่างๆและ
การเป็ นพิธีกรในรายการวิทยุและโทรทัศน์ ฝึ กฝน
ทักษะการพูด การใช้เสี ยง และการออกเสี ยงอย่าง
ถูกต้อง บุคลิกภาพที่เหมาะสม เทคนิคการ
สัมภาษณ์ รวมถึงการใช้ภาษาที่ถูกต้องในการเป็ น
พิธีกรในโอกาสต่างๆ โดยเรี ยนรู ้ท้ งั ทฤษฎีและ
การฝึ กปฏิบตั ิจริ งในสถานการณ์ต่างๆ

สิ่งทีป่ รับปรุง
-รายวิชาเพิ่มใหม่

-รายวิชาเพิ่มใหม่

-รายวิชาเพิม่ ใหม่

-รายวิชาเพิ่มใหม่
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3025203 การประกาศและดาเนินรายการทาง
วิทยุและโทรทัศน์ 3(2–2-5)
Announcing and Presentation on
Broadcasting
การใช้เสี ยง และการออกเสี ยงอย่างถูกวิธีใน
ฐานะผูป้ ระกาศข่าว
ผูป้ ระกาศรายการและผู ้
ดาเนินรายการทางวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ
โทรทัศน์ โดยเน้นการฝึ กปฏิบตั ิดา้ นการประกาศ
และดาเนินรายการในรู ปแบบต่างๆ
3025309 การแสดง 3(2–2-5)
Acting
หลักการพูด การออกเสี ยง การหายใ จ และการ
เปล่งเสี ยงที่ถูกต้อง ฝึ กการใช้อวัจน ภาษาในการ
สื่ อความหมายในการแสดง อาทิ การแสดง
ท่าทาง สี หน้า การเคลื่อนไหว การกาหนดทิศทาง
ในสื่ อวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์
และการแสดงละครเวที
3025310 การกากับการแสดง 3(2–2-5)
Directing
หลักในการ กากับการแสดงขั้นพื้นฐาน ทฤษฎี
แนวคิดในการกากับการแสดง วิธีการ เทคนิค
ปั จจัยและองค์ประกอบศิลป์ รวมทั้งวิเคราะห์
ศึกษาบท เพื่อให้บรรลุผลในการกากับการแสดง
โดยเน้นการกากับละครแนวสมจริ ง

หลักสู ตรปรับปรุงปี 2555
สิ่งทีป่ รับปรุง
- เลขรหัสรายวิชา
3053202 การประกาศและการดาเนินรายการ
- ชื่อวิชา
3(2–2-5)
Announcing and Presentation
การใช้เสี ยง และการออกเสี ยงอย่างถูกวิธีในฐานะ
ผูป้ ระกาศข่าว ผูร้ ายงานข่าว ผูป้ ระกาศรายการและ
ผูด้ าเนิ นรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ สื่ อออนไลน์
และสื่ ออื่นๆ โดยเน้นการฝึ กปฏิบตั ิดา้ นการ
ประกาศและดาเนินรายการในรู ปแบบต่างๆ
- เลขรหัสรายวิชา
3053208 การแสดง 1 3(2-2-5)
- ชื่อวิชา
Acting 1
หลักและวิธีการเป็ นนักแสดงที่ดี การฝึ กสมาธิ การ - คาอธิบายรายวิชา
สร้างสรรค์อารมณ์ ความรู ้สึก การเคลื่อนไหวของ
ร่ างกาย การใช้พลังเสี ยงเพื่อการแสดง และการ
สวมบทบาทของนักแสดงตามบทบาทที่ได้รับ
มอบหมาย
3053317 การกากับการแสดง 3(2–2-5)
Directing
หลักในการกากับการแสดงขั้นพื้นฐาน ทฤษฎี
แนวคิดในการกากับการแสดง วิธีการ เทคนิค
ปั จจัยและองค์ประกอบศิลป์
หน้าที่ความ
รับผิดชอบของผูก้ ากับการแสดง รวมทั้งวิเคราะห์
ศึกษาบท เพื่อให้บรรลุผลในการกากับการแสดง
3053318 เทคนิคการจัดรายการ 3(2–2-5)
Techniques For Broadcasting Program
การใช้เสี ยง การออกเสี ยง การคิดสร้างสรรค์ใน
การจัดรายการประเภทต่างๆ อาทิ รายการเพลง
รายการสารคดี รายการสนทนา รายการละคร
การบรรยายกีฬา เป็ นต้น เพื่อนาเสนอในสื่ อวิทยุ
และโทรทัศน์ โดยใช้เทคนิคการใช้เสี ยงบรรยาย
เสี ยงเพลง และเสี ยงประกอบต่างๆเพื่อ ให้การจัด
รายการบรรลุตามวัตถุประสงค์

- เลขรหัสรายวิชา
- ชื่อวิชา
- คาอธิบายรายวิชา

-รายวิชาเพิ่มใหม่
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3051306 การแสดง 2 3(2–2-5)
Acting 2
หลักและวิธีการแสดงที่ถูกต้อง การเป็ นนักแสดงที่
สามารถสวมบทบาทได้อย่างสมจริ ง มุ่งเน้น
แนวคิดเกี่ยวกับความจริ งในการแสดง ความจริ งใจ
ของนักแสดง การพัฒนาแก้ไขปั ญหาด้านการ
แสดงของนักแสดงแต่ละคน
3053320 วาทวิทยา 3(2–2-5)
Speech of Communication
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ ประเภท
และหลักเกณฑ์ในการพูด หลักการฟังที่ถูกต้อง
มารยาทของผู ้ พูดและผูฟ้ ัง เทคนิคการพูดใน
รู ปแบบต่างๆให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวันและใช้ในการ
ประกอบอาชีพด้านสื่ อสารมวลชนอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ โดยเน้นฝึ กฝนทักษะการพูดใน
สถานการณ์จริ ง
3025305 การแต่ งหน้ าและเครื่องแต่ งกาย
3053321 การแต่ งหน้ าและเครื่องแต่ งกาย 3(2–2-5)
3(2–2-5)
Make – up and Costumes
หลักการแต่งหน้าและการออกแบบเครื่ องแต่งกาย
Make – up and Costumes
ผูป้ ระกาศ ผูด้ าเนินรายการและ ผูแ้ สดง ฯลฯ
หลักการแต่งหน้าและการออกแบบเครื่ องแต่ง
กายผูป้ ระกาศ ผูด้ าเนินรายการ และผูแ้ สดง ฯลฯ เทคนิคพิเศษในการแต่งหน้าและแต่งกายให้
เหมาะสมกับบทบาท เนื้อเรื่ อง และยุ คสมัย โดย
เทคนิคพิเศษในการแต่งหน้าและแต่งกายให้
เหมาะสมกับบทบาท เนื้อเรื่ อง และยุคสมัย โดย ฝึ กปฏิบตั ิแต่งหน้าและออกแบบเครื่ องแต่งกายผู ้
ฝึ กปฏิบตั ิแต่งหน้าและออกแบบเครื่ องแต่งกายผู ้ แสดงภาพยนตร์หรื อวิทยุโทรทัศน์
แสดงภาพยนตร์หรื อวิทยุโทรทัศน์
3025306 ฉากและวัสดุประกอบ 3(2–2-5)
3051309 ฉากและอุปกรณ์ ประกอบฉาก 3(2–2-5)
Scenery and Property
Scenery and Property
งานพื้นฐานเกี่ยวกับฉากและวัสดุประกอบฉากที่ งานพื้นฐานเกี่ยวกับฉากและวัสดุประกอบฉากที่
ใช้กบั งานผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ละครเวที ใช้กบั งานผลิตรายการวิ ทยุโทรทัศน์ ละคร เวที
หลักการออกแบบ การเลือกวัสดุ ฝึ กปฏิบตั ิจดั
หลักการออกแบ บ การเลือกวัสดุ ฝึ กปฏิบตั ิจดั
ฉาก สร้างฉาก และการจัดหาวัสดุประกอบฉาก ฉาก สร้างฉาก และการจัดหาวัสดุประกอบฉาก
ให้เหมาะสมกับรู ปแบบการนาเสนอและเนื้อหา ให้ เหมาะสมกับรู ปแบบการนาเสนอและเนื้อหา
ของเรื่ อง
ของเรื่ อง

สิ่งทีป่ รับปรุง
-รายวิชาเพิ่มใหม่

- เลขรหัสรายวิชา
- คาอธิบายรายวิชา

- เลขรหัสรายวิชา

- เลขรหัสรายวิชา
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3025331 การใช้ เสียงเพือ่ งานพากย์ 3(2–2-5)
Voice and Diction
การออกแบบการใช้เสี ยงในโทนเสี ยงต่าง ๆ ให้
เข้ากับบุคลิกของตัวละคร เน้นการฝึ กพากย์ละคร
วิทยุโดยใช้เสี ยงและอารมณ์ให้กลมกลืนกับบท
ละคร

หลักสู ตรปรับปรุงปี 2555
สิ่งทีป่ รับปรุง
- เลขรหัสรายวิชา
3053323 การใช้ เสียงเพือ่ งานพากย์ 3(2–2-5)
Voice and Diction
การออกแบบการใช้เสี ยงในโทนเสี ยงต่าง ๆ ให้เข้า
กับบุคลิกของตัวละคร เน้นการฝึ กพากย์ละครวิทยุ
โดยใช้เสี ยงและอารมณ์ให้กลมกลืนกับบทละคร

3053324 เทคนิคการสัมภาษณ์ 3(2–2-5)
Interview Techniques
หลักการ วิธีการ และรู ปแบบของการสัมภาษณ์
ทางวิทยุและโทรทัศน์ การใช้ภาษาในการ
สัมภาษณ์ การตั้งคาถาม การเตรี ยมความพร้อม
ในการสัมภาษณ์ประเภทต่างๆ และจริ ยธรรมของ
ผูส้ มั ภาษณ์ ฝึ กปฏิบตั ิการนาเสนอรายการ
สัมภาษณ์ผา่ นสื่ อวิทยุและโทรทัศน์ได้
3025325 รายการบรรยายนอกสถานที่ 3(2–2-5) 3053325 การบรรยายนอกสถานที่ 3(2–2-5)
Commentary Programs
Commentary Programs
การวางแผนการผลิตรายการบรรยายนอกสถานที่ การวางแผนการผลิตการบรรยายนอกสถานที่ ฝึ ก
ฝึ กปฏิบตั ิในการหาข้อมูลเพื่อประกอบการ
ปฏิบตั ิในการหาข้อมูลเพื่อประกอบการบรรยาย
บรรยาย
ลักษณะของการผลิตรายการ
ลักษณะของการผลิตรายการ องค์ประกอบ
องค์ประกอบสถานการณ์
การออกแบบ สถานการณ์ การออกแบบโครงสร้าง
โครงสร้างประกอบการถ่ายทา อุปสรรคและ ประกอบการถ่ายทา อุปสรรคและข้อจากัดในการ
ข้อจากัดในการผลิตรายการ บรรยายนอกสถานที่ ผลิตรายการบรรยายนอกส
ถานที่ในสื่ อ
ในสื่ อวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3053326 การรายงานพระราชพิธีและงานพิธี
3(2–2-5)
Royal and Public Ceremony Reporting
การศึกษาความหมาย ลักษณะ และขั้นตอนของ
พระราชพิธีและงานพิธีต่างๆเพื่อใช้เป็ นข้อมูลใน
การเตรี ยมบทเพื่อนาเสนอและรายงานในสื่ อ
ประเภทต่างๆ อาทิ วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุ
โทรทัศน์ และสื่ ออื่นๆ

-รายวิชาเพิ่มใหม่

- เลขรหัสรายวิชา
- ชื่อวิชา

-รายวิชาเพิ่มใหม่
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3053327 การพูดภาษาอังกฤษสาหรับผู้ประกาศ
และดาเนินรายการ 3(2–2-5)
English Speaking for Announcers and
Presenters
หลักการพูดภาษาอังกฤษในสื่ อประเภทต่างๆ อาทิ
วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และสื่ ออื่นๆ
สาหรับผูป้ ระกาศและผูด้ าเนินรายการ เพื่อใช้ใน
การสื่ อสารภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องเหมาะสมโดย
เน้นการฝึ กปฏิบตั ิประกาศและดาเนินร ายการใน
รู ปแบบต่างๆ
3053328 ผู้ประกาศภาษาท้ องถิ่น 3(2–2-5)
การใช้เสี ยง และการออกเสี ยงอย่างถูกวิธีเป็ น
ภาษาท้องถิ่นในฐานะผูป้ ระกาศข่าว ผูร้ ายงานข่าว
ผูป้ ระกาศรายการและผูด้ าเนินรายการทางวิทยุ
โทรทัศน์ สื่ อออนไลน์ และสื่ ออื่นๆ โดยเน้นการ
ฝึ กปฏิบตั ิดา้ นการประกาศและดาเนินรายการใน
รู ปแบบต่างๆโดยใช้ภาษาท้องถิ่น
3024202 การสื่อข่ าวขั้นสู ง 3(2–2-5)
3053329 การรายงานข่ าวเชิงสืบสวน 3(2-2-5)
Advanced News Reporting
Investigative News Reporting
วิชาที่ ต้องสอบผ่ านมาก่ อน : การสื่ อข่ าวเบือ้ งต้ น หลักการ แนวทาง ใน การคิด ประเด็นข่าว และ
การสื่ อข่าวเชิงสื บสวน ข่าวแบบอธิบายความ
พัฒนาประเด็นข่าว ตั้งแต่กระบวนการสื่ อข่าว การ
สารคดีเชิงข่าว ฝึ กทักษะในการหาข้อมูลข่าวเชิง วางแผนสื บค้น ข่าว รวบรวม ข้อมูลข่าว การ
ลึก และ วิเคราะห์ขอ้ มูลข่าว และการทาข่าวเป็ น วิเคราะห์ขอ้ มูลข่าว รวมถึงฝึ กฝนเทคนิค การ
กลุ่ม จรรยาบรรณและจริ ยธรรมของการสื่ อข่าว สัมภาษณ์เชิงลึก และการเขียนข่าวและการรายงาน
ข่าวเชิงสื บสวนสอบสวน
3024308 การเขียนสร้ างสรรค์ เชิงวารสารศาสตร์ 3053330 การเขียนสร้ างสรรค์ เชิงวารสารศาสตร์
3(2–2-5)
3(2-2-5)
Creative Writing in Journalis
Creative Writing in Journalism
แนวคิดด้านเนื้อหาและกลวิธีทางภาษาของการ หลักการ แนวคิด และการสร้างสรรค์ งานเขียนเชิง
บทเล่าเรื่ องในรู ปแบบต่างๆ เช่น การเขียนสารคดี วารสารศาสตร์ ทั้ง ด้านเนื้อหาและกลวิธีทางภาษา
การเขียนบทร้อยกรอง การเขียนสัมภาษณ์ การ
ของการบอกเล่าเรื่ องราว ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น
ประยุกต์การเขียนเชิงวรรณกรรมสาหรับการเล่า การเขียนบทร้อยกรอง การเขียนบท สัมภาษณ์ การ
เรื่ องทางวารสารศาสตร์
ประยุกต์การเขียนเชิงวรรณกรรมสาหรับการเล่า
เรื่ องทางวารสารศาสตร์

สิ่งทีป่ รับปรุง
-รายวิชาเพิ่มใหม่

-รายวิชาเพิ่มใหม่

- เลขรหัสรายวิชา
- ชื่อวิชา
- คาอธิบายรายวิชา

- เลขรหัสรายวิชา
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3024203 การเขียนบทความเห็นและบท
บรรณาธิการ 3(2–2-5)
Editorial Writing
แนวคิดด้านเนื้อหาและกลวิธีท างภาษาของการ
เขียนบทความเห็นต่อประเด็นสาธารณะ บท
วิจารณ์ คอลัมน์ลอ้ มกรอบ บทบรรณาธิการ ฝึ ก
ทักษะการเขียนแบบบรรยาย แบบอธิบายและ
บทโต้แย้ง

หลักสู ตรปรับปรุงปี 2555
สิ่งทีป่ รับปรุง
3051404 การเขียนบทความและ บทบรรณาธิการ - เลขรหัสรายวิชา
- ชื่อวิชา
3(2-2-5)
- คาอธิบายรายวิชา
Editorial and Article Writing
แนวคิดด้านเนื้อหาและกลวิธีทางภาษาของกาเขียน
บทความเห็นต่อประเด็นสาธารณะ บทวิจารณ์ บท
บรรณาธิการ ที่ใช้กนั อยูใ่ นสื่ อมวลชนปั จจุบนั
โดยเน้นการรวบรวมข้อมูล การประมวลเนื้อหา
การเรี ยบเรี ยง การถ่ายทอดความคิด และการเขียน
แบบบรรยาย อธิบายความ
-รายวิชาเพิ่มใหม่
3053331 ประเด็นศึกษาทางจริยธรรมวารสาร
ศาสตร์ 3(3-0-6)
Ethical Issues in Journalism
แนวคิด หลักการ แนวทางการศึกษา ประเด็นทาง
จริ ยธรรมด้านวารสารศาสตร์ รวมถึงการวิเคราะห์
การจัดการ
และกระบวนการในการพิจารณา
ประเด็นปั ญหา ทางจริ ยธรรม จรรยาบรรณ ของผู ้
ประกอบวิชาชีพทางวารสารศาสตร์
- เลขรหัสรายวิชา
3022316 การสื่อสารระหว่ างวัฒนธรรม 3(3-0-6) 3053332 การสื่อสารข้ ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
- คาอธิบายรายวิชา
Intercultural Communication
Cross Cultural Communication
การสื่ อสารของกลุ่มประชากรจากวัฒนธรรม
แนวคิด ทฤษฎีทางการสื่ อสาร และวัฒนธรรม โดย
ต่างๆ ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่าง
เน้นการศึกษาการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบของ
วัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อสังคมทั้งที่เป็ นวัจ
การสื่ อสาร ข้ามวัฒนธรรม ร วมถึงศึกษาบทบาท
นภาษาและอวัจนภาษา ศึกษาวิเคราะห์วธิ ี การ ของสื่ อมวลชนต่อประเด็น ปรากฏการณ์ต่าง ๆ
และกระบวนการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรมที่ประสบ หรื อปั ญหา สาหรับ การสื่ อสาร ข้ามวัฒนธรรม ทั้ง
ผลสาเร็ จและที่ลม้ เหลวในยุคโลกาภิวฒั น์
ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
-รายวิชาเพิม่ ใหม่
3053333 ข่ าวพลเมือง 3(2–2-5)
Citizen Journalism
แนวคิด หลักการ ใน การสร้างสรรค์ การสื่ อข่าว
และการรายงานข่าวที่มีผลกระทบต่อสังคม ทั้งใน
เชิงบวกและเชิงลบ โดยสะท้อนปรากฎการณ์ที่
เกิดขึ้นจริ ง จากแนวคิด มุมมอง การนาเสนอข่าว
ของประชาชนในฐานะผูร้ ายงานข่าวในพื้นที่อย่าง
ใกล้ชิด และในฐานะนักข่าวพลเมือง
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3053334 การรายงานข่ าวเชิงสร้ างสรรค์ 3(2-2-5)
Creative News Reporting
การสร้างสรรค์ วิธีการรายงานข่าวในสถานการณ์
พิเศษต่าง ๆ เปิ ดมุมมองใหม่ การวางแผน การ
จัดการ ข้อควรคานึงถึงสาหรับการรายงานข่าวใน
สถานการณ์ที่มีความขัดแย้ง การรายงานข่าวใน
สถานการณ์วกิ ฤต การรายงานข่าวเชิงอ่อนไหว
3053335 การรายงานข่ าวและผลิตรายการข่ าวสาร
ทางวิทยุและโทรทัศน์ 3(2-2-5)
Broadcast News Reporting and Production
หลักการ แนวคิด ในการสื่ อข่าวแต่ละประเภท
และรายงานข่าววิทยุและโทรทัศน์ในรู ปแบบต่าง
ๆ กระบวนการผลิตรายการข่าววิทยุและโทรทัศน์
หลักการสัมภาษณ์ในรายการข่าว การผลิตรายการ
สนทนาข่าว การผลิต รายการวิเคราะห์ข่าว และ
การผลิตสารคดีเชิงข่าวทางวิทยุและโทรทัศน์
3024311 การผลิตงานวารสารศาสตร์ ทางสื่อ
3053336 การรายงานข่ าวทางสื่อสังคมและสื่อใหม่
ออนไลน์ 3(2–2-5)
3(2-2-5)
Online Journalism Production
Social Media and New Media Reporting
วิชาที่ ต้องสอบผ่ านมาก่ อน: การสื่ อข่ าวเบือ้ งต้ น หลักการ แนวทาง ในการสื่ อข่าว วางแผนงานข่าว
และการเขียนบทความเห็น และบทบรรณาธิ การ การบริ หารจัดกา รกองบรรณาธิการข่าว การ
การออกแบบเนื้อหาและการนาเสนอข้อมูล
รวบรวมข้อมูลข่าวสาร การจัดการเนื้อหาข่าว การ
ข่าวสารทางสื่ อออนไลน์ การใช้โปรแกรม
รายงานข่าวประเภทต่าง ๆ สาหรับสื่ ออินเทอร์เน็ต
สาเร็ จรู ปสาหรับการออกแบบ เวปเพจ ฐานข้อมูล สื่ อสังคมออนไลน์ และสื่ อใหม่
ข่ าว ภาพถ่ายและกลวิธีทางภาษาสาหรับสื่ อ
ออนไลน์ ฝึ กปฏิบตั ิการผลิตหนังสื อพิมพ์
ออนไลน์
3053337 การอ่ านและพิเคราะห์ ผลงานทางวารสาร
ศาสตร์ 3(2-2-5)
Review Literary Journalism
หลักการ และแนวคิด ในการวิเคราะห์ และ การ
วิพากษ์ แนวคิด รู ปแบบ และวิธีการ จากข่าว งาน
เขียนเชิงวารสารศาสตร์
อื่น ๆ งานเขียน
สร้างสรรค์ รู ปแบบต่าง ๆ ที่เสนอมุมมองทาง
วารสารศาสตร์ และหลักคิดของผูเ้ ขียนที่

สิ่งทีป่ รับปรุง
-รายวิชาเพิ่มใหม่

-รายวิชาเพิ่มใหม่

- เลขรหัสรายวิชา
- ชื่อวิชา
- คาอธิบายรายวิชา

-รายวิชาเพิ่มใหม่
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หลากหลาย
3053338 การเขียนบันเทิงคดี 3(2-2-5)
Fiction Writing
หลักการ แนวคิด และการสร้างสรรค์ ด้านรู ปแบบ
เนื้อหา กลวิธีทางภาษา การดาเนินเรื่ อง ของการ
เขียนแนว บันเทิง คดี การสร้างสรรค์งานเขี ยนที่
เน้นคุณค่าเชิง อารมณ์ และนาเสนอ เป็ นงานเขียน
ทางนิตยสารได้อย่างมีอรรถรส
3053339 การเขียนสารคดี 3(2-2-5)
Feature Writing
หลักการ แนวคิด และการสร้างสรรค์ ด้านรู ปแบบ
เนื้อหา กลวิธีทางภาษา การดาเนินเรื่ อง ของการ
เขียนแนวสารคดี การสร้างสรรค์งานเขียนที่เน้น
คุณค่าเชิงสาระความรู ้ และนาเสนอเป็ นงานเขียน
ได้อย่างมีอรรถรส
3053340 การเขียนบทสารคดีโทรทัศน์ 3(2-2-5)
Feature Script Writing for Television
แนวคิดด้านเนื้อหา และกลวิธีของการสื่ อ
ความหมายด้ วยภาพ การเขียนเรื่ อง ความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้ภาพและเสี ยง การลาดับเรื่ อง ใน
งานสารคดีสาหรับสื่ อโทรทัศน์ รู ปแบบและ
วิธีการในการนาเสนอสารคดีทางโทรทัศน์
3024305 การถ่ ายภาพวารสารศาสตร์ 3(2–2-5) 3053341 หลักการถ่ ายภาพวารสารศาสตร์ 3(2-2-5)
Photo – journalism
Principles of Photojournalism
แนวคิดในการคิดภาพและใช้ภาพ ที่
มุ่งให้ แนวคิดภาพถ่ายกับการเสน อข้อเท็จจริ งและความ
ข้อเท็จจริ ง ทั้งภาพเดี่ยว ภาพชุด ภาพถ่ายแนว
เป็ นจริ ง หลักวิธีการเล่าเรื่ อง -เหตุการณ์ ด้วย
วิพากษ์วจิ ารณ์และสะท้อนประเด็นปั ญหาสังคม ภาพถ่าย แบบภาพเดี่ยว และภาพชุด การใช้ภาพ
ภาพข่าวหนังสื อพิมพ์ ภาพข่าวโทรทัศน์ การ
ข่าว ทั้งการคิดเรื่ อง จับประเด็น คิดภาพ ปฏิบตั ิการ
ประเมินผลงานภาพถ่าย
ถ่ายภาพ การเขียนคา/เสริ มภาพถ่าย และจริ ยธรรม
ในงานภาพถ่ายวารสารศาสตร์

สิ่งทีป่ รับปรุง
-รายวิชาเพิ่มใหม่

-รายวิชาเพิ่มใหม่

-รายวิชาเพิ่มใหม่

- เลขรหัสรายวิชา
- ชื่อวิชา
- คาอธิบายรายวิชา
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สิ่งทีป่ รับปรุง
-รายวิชาเพิ่มใหม่
3053342 การสารวจพิเคราะห์ ผลงานภาพถ่ าย
วารสารศาสตร์ 3(2-2-5)
Advance Photojournalism
การสารวจ และการวิพากษ์แนวคิด รู ปแบบ วิธีการ
ถ่ายภาพ จากผลงานภาพถ่ายวารสารศ าสตร์ จาก
แนวคิด และมุมมองที่หลากหลายทั้ง
ในเชิง
ประวัติศาสตร์ ความเป็ น ผลงานร่ วมสมัย รวมถึง
หลักคิด วิธีการถ่ายภาพของช่างภาพ
-รายวิชาเพิ่มใหม่
3053343 การถ่ ายภาพวารสารศาสตร์ ข้นั สู ง
3(2-2-5)
Survey of Photojournalism
แนวคิดภาพถ่ายกับการเสนอมุมมอง ความคิดเ ห็น
ต่อประเด็นสาธารณะ และภาพถ่ายเชิงสร้างสรรค์
หลักวิธีการถ่ายภาพแนววิพากษ์วจิ ารณ์และ
สะท้อนประเด็นปั ญหาสังคม ภาพถ่ายเชิงสารคดี
ภาพประกอบเรื่ อง /ข้อความ ทั้งการวิเคราะห์เรื่ อง
การออกแบบภาพ ปฏิบตั ิการถ่ายภาพเชิง
สร้างสรรค์ และการเขียนคา /ข้อความเสริ มภาพ
หรื อใช้ร่วมกับภาพ
30533444 การออกแบบหนังสือและนิตยสารทาง -รายวิชาเพิม่ ใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจติ อล 3(2-2-5)
Print and Digital Magazine Design
การวิเคราะห์พฤติกรรมการรับ หนังสื อ และ
นิตยสาร ทางสื่ อ สิ่ งพิมพ์ และสื่ อดิจิตอล การ
ออกแบบ รู ปแบบหนัง สื อ และนิตยสาร ทั้งฉบับ
อาทิ หน้า ปก หน้าบรรณาธิการ เนื้อหาอื่น ๆ
รวมทั้งการกาหนดสไตล์บุ๊ค และการใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปสาหรับการออกแบบจัดหน้า สาหรับ
หนังสื อและนิตยสารได้อย่างสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อดิจิตอล
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3053345 การออกแบบหนังสือพิมพ์ ทางสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่อดิจติ อล 3(2-2-5)
Print and Digital Newspaper Design
การวิเคราะห์พฤติกรรมการรับ หนังสื อพิมพ์ ทาง
สื่ อ สิ่ งพิมพ์ และสื่ อดิจิตอล
การออกแบบ
หนั งสื อพิมพ์ท้ งั ฉบับ อาทิ
หน้าแรก หน้า
บรรณาธิการ และบทความ รวมทั้ง การกาหนด
สไตล์บุ๊ค และการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับ
การออกแบบจัดหน้า สาหรับหนังสื อพิมพ์ได้อย่าง
สอดคล้องกับคุณลักษณะของสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อ
ดิจิตอล
3053346 การออกแบบเว็บไซต์ สาหรับงานวารสาร
ศาสตร์ 3(2-2-5)
Website Design for Journalism
หลักการและแนวคิดใน การออกแบบ เว็บไซต์ข่าว
เทคนิคการสร้างเว็บไซต์ข่าว และการจัดการ
ฐานข้อมูล ทั้งเนื้อหาข่าว ภาพประกอบข่าว ทั้ง
ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว รวมถึงเสี ยงประกอบ
ข่าว และการเชื่อมโยง การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
สาหรับการออกแบบจัดหน้า
3053347 การศึกษาสังคมในประเด็นเศรษฐกิจและ
การเมือง 3(2-2-5)
Social Study in Economic and Political Issues
แนวคิด และการวิเคราะห์ การเกิดและดารงอยูข่ อง
ปรากฏการณ์สงั คมในป ระเด็นทางเศรษฐกิจ และ
การเมือง จากหลักคิด และมุมมองทางวารสาร
ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์
รวมทั้ง
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
3053348 การศึกษาสังคมในประเด็นทางสังคมและ
วัฒนธรรม 3(2-2-5)
Social Study in Social and Cultural Issues
แนวคิด และการวิเคราะห์ การเกิดและดารงอยูข่ อง
ปราก ฏการณ์สงั คมในประเด็นทางสังคม และ
วัฒนธรรม จากหลักคิดและมุมมองทางวารสาร
ศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และวัฒนธรรม

สิ่งทีป่ รับปรุง
-รายวิชาเพิ่มใหม่

-รายวิชาเพิม่ ใหม่

-รายวิชาเพิม่ ใหม่

-รายวิชาเพิ่มใหม่
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ศึกษา รวมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้ องมานุษยวิทยา และ
วัฒนธรรมศึกษา รวมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
3053212 ทฤษฎีภาพยนตร์ และการวิจารณ์
เบือ้ งต้ น 3(3-0-6)
Film Theory and Criticism
ทฤษฎีภาพยนตร์ และทฤษฎีการวิจารณ์ภาพยนตร์
การเขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์จรรยาบรรณของนัก
วิจารณ์ ตลอดจนฝึ กวิเคราะห์วจิ ารณ์ภาพยนตร์
3053214 พืน้ ฐานการผลิตภาพยนตร์ 3(2-2-5)
Fundamental of Film Production
ขั้นตอนในการผลิตภาพยนตร์ หน่วยงาน และ
หน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆในสายงานการผลิต
ภาพยนตร์ตลอดจนความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เครื่ องมือต่าง ๆที่ใช้ในการผลิตภาพยนตร์
3053213 ศิลปะการเล่ าเรื่อง 3(2–2-5)
Arts of Storytelling
ความรู ้พ้นื ฐานของตัวละคร การลาดับการเล่าเรื่ อง
และการพัฒนาเรื่ องราวจากประสบการณ์ การ
พัฒนาเรื่ องราวผ่านสื่ อดิจิทลั การให้เสี ยง
ภาพเคลื่อนไหว บทบาทที่สาคัญของการเล่าเรื่ อง
ในสื่ อ การใช้เครื่ องมือในการตัดต่อ ลาดับภาพ
ขั้นต้นและนาทักษะเหล่านี้ไปใช้ในการฝึ กปฏิบตั ิ
จริ ง
3053215 การงานเขียนบทภาพยนตร์ 3(2-2-5)
Screenwriting Workshop
หลักการเขียนบทภาพยนตร์ท้ งั ในด้านรู ปแบบ
โครงสร้าง และองค์ประกอบของบทภาพยนตร์
การสื่ อสารความคิด อารมณ์ความรู ้สึกผ่านภาพ
และองค์ประกอบอื่น ๆของภาพยนตร์
ฝึ ก
ปฏิบตั ิการเขียนบทภาพยนตร์ โดยเริ่ มจากการ
เขียนโครงร่ าง โครงเรื่ องขยายการสร้างลักษณะ
นิสยั ตัวละครและการพัฒนาเรื่ องราวจนไปสู่บท
ภาพยนตร์ที่สมบูรณ์

สิ่งทีป่ รับปรุง

-รายวิชาเพิม่ ใหม่

-รายวิชาเพิ่มใหม่

-รายวิชาเพิ่มใหม่

-รายวิชาเพิ่มใหม่
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3053349 การถ่ ายภาพยนตร์ 3(2-2-5)
Cinematography
ทฤษฎีและหลักปฏิบตั ิเบื้องต้นในการถ่าย
ภาพยนตร์ การจัดแสง คุณสมบัติของฟิ ล์มและ
กล้องประเภทต่าง ๆที่ใช้ในการถ่ายภาพยนตร์
ขั้นตอนในการถ่ายทาภาพยนตร์

สิ่งทีป่ รับปรุง
-รายวิชาเพิ่มใหม่

3053350 การตัดต่ อในงานดิจติ อล 3(2-2-5)
Editing in Digital Studio

-รายวิชาเพิ่มใหม่

ความแตกต่างระหว่า งกระบวน การผลิตจาก
ขั้นตอนการผลิตและถ่ายทา กับขั้นตอนหลังการ
ผลิตงาน (การตัดต่อ การลงเสี ยง การตกแต่งแสงสี
ในภาพยนตร์ ) การทดลองใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ตดั ต่อวิดีโอและเทคนิคการใ ช้กล้อง
ทัว่ ไปในสตูดิโอและการฝึ กปฏิบตั ิงานจริ งใน
สตูดิโอ
3053351 สุ นทรียะแห่ งภาพยนตร์ (3-0-6)
Film Aesthetics

-รายวิชาเพิ่มใหม่

ศึกษาภาพยนตร์ท้ งั ในฐานะที่เป็ นสื่ อเพื่อใช้ในการ
สื่ อสารความคิดและในฐานะที่เป็ นผลงานทาง
ศิลปะ โดยพิจารณาภาพกว้างทางประวัติศา สตร์
และวิวฒั นาการของภาพยนตร์อนั เป็ นผลมาจาก
แนวโน้มทางศิลปะ ผลกระทบทางสังคมศึกษา
ประเภทของภาพยนตร์องค์ประกอบทางสุนทรี ยะ
ในงานภาพยนตร์ ภาพ เสี ยงมุมกล้อง การ
เคลื่อนไหวที่ประกอบขึ้นเป็ นภาษาของภาพยนตร์
3053252 การเขียนบทภาพยนตร์ ข้นั สู ง 3(2-2-5) -รายวิชาเพิม่ ใหม่
Advanced Screenwriting
หลักการเขียนบทภาพยนตร์ท้ งั ในด้านรู ปแบบ
โครงสร้างและองค์ประกอบของบทภาพยนตร์การ
สื่ อสารความคิดอารมณ์ความรู ้สึกผ่านภาพและ
องค์ประกอบอื่นๆที่เน้นการเล่าเรื่ องในลักษณะ
ของ Alternative Narrative หรื อ Anti-Classical
Narrative
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3053353 การแสดงขั้นพืน้ ฐาน 3(2-2-5)
Basic Training of Acting
หลักและทฤษฎีการแสดงสมัยใหม่ ฝึ กการแสดง
เบื้องต้น การแสดงอย่างมีศิลปะโดยมุ่งเน้นความ
จริ งในการแสดง การแก้ปัญหาทางการแสดง
3053354 การกากับนักแสดงในภาพยนตร์
3(2-2-5)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่านมาก่ อน : การแสดงขั้นพืน้ ฐาน
Film Directing
หลักการแสดงที่ถูกต้อง หลักการกากับการแสดง
การประเมินศักยภาพของนักแสดง การฝึ ก
นักแสดงให้คน้ พบศักยภาพสูงสุดการตีความเพื่อ
เข้าถึงบท แก่นความคิ ดของเรื่ อง ตัวละคร และ
ความต้องการของตัวละครตลอดจนการแก้ไข
ปั ญหาของนักแสดงเพื่อใช้ในการกากับนักแสดง
สาหรับภาพยนตร์
3053355 การผลิตภาพยนตร์ 1 3(2-2-5)
Film Production 1
ขั้นตอนและฝึ กกากับภาพยนตร์เงียบ การเขียนบท
การวางแผนการถ่ายทา การถ่ายทา การตัดต่อและ
กระบวนการหลังการถ่ายทาอื่นๆเพื่อให้สาเร็ จเป็ น
ภาพยนตร์เงียบที่สมบูรณ์
3053356 การผลิตภาพยนตร์ 2 3(2-2-5)
Film Production 2
การสอดแทรกเนื้อหาสาระของภาพยนตร์และการ
นาเสนอความคิดที่เป็ นตรรกะ การใช้เทคนิคต่าง ๆ
ในการสร้างภาพให้มี ความน่าสนใจ เน้นการผลิต
ภาพยนตร์ที่มีการเล่าเรื่ องในลักษณะที่เป็ น
Classical Narrative หรื อ ภาพยนตร์บนั เทิง
นักศึกษาที่จะผ่านวิชานี้จะต้องนาเสนอผลงานเป็ น
ภาพยนตร์ส้ นั 1 เรื่ อง

สิ่งทีป่ รับปรุง
-รายวิชาเพิ่มใหม่

-รายวิชาเพิ่มใหม่

-รายวิชาเพิ่มใหม่

-รายวิชาเพิ่มใหม่
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3053357 การออกแบบดนตรีและเสียงประกอบ
3(2-2-5)
Sound Design
ประวัติ ทฤษฎี การฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบเสี ยง
และเทคนิคพิเศษ เพลง แนวคิดการออกแบบเสี ยง
การแก้ไขการบันทึกเสี ยงแบบดิจิตอล เสี ยงและ
เทคโนโลยีดนตรี และการผลิตระบบเสี ยงดิจิตอล
3053358 แอนิเมชั่นขั้นพืน้ ฐาน 3(2-2-5)
Animation Basics
ความคิดสร้างสรรค์ของภาพเคลื่อนไหว
กระบวนการและเทคนิคการเคลื่อนไหวผ่านการ
บรรยายการสาธิตประวัติศาสตร์ของศิลปะ
ภาพเคลื่อนไหว เน้นให้นกั ศึกษามีการใช้
คอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์พฒั นาแนวความคิด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะพื้นฐานขอ งการสร้างภาพและ
รู ปแบบ
3053359 การออกแบบงาน 3 มิติ
3-D Modeling 3(2-2-5)
ความรู ้พ้นื ฐานการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย
คอมพิวเตอร์สามมิติ บรรยายสาธิตและฝึ กปฏิบตั ิ
ตามด้วยมือ การสารวจทักษะพื้นฐานสาหรับการ
สร้างแบบจาลองรู ปหลายเหลี่ยมและยูวผี ิว การ
สร้างวัตถุรูปทรงเรขาคณิ ตง่ายๆให้เป็ นตัวละครที่
เสมือนมีชีวติ จริ ง
3053360 การสร้ างตัวละครแอนิเมชั่น 3(2-2-5)
Character Animation
ตรวจสอบในเชิงลึกของภาพเคลื่อนไหวสามมิติ
การพัฒนาของตัวละครที่เหมือนจริ งที่สร้างขึ้น
การพัฒนาทักษะขั้ นกลางสาหรับการแปลง
น้ าหนักและเสื้ อผ้ากับภาพเคลื่อนไหว มุ่งเน้นไปที่
การสร้างภาพเคลื่อนไหวที่เน้นการเปลี่ยนรู ปและ
การเคลื่อนไหวที่เหมือนจริ ง

สิ่งทีป่ รับปรุง
-รายวิชาเพิ่มใหม่

-รายวิชาเพิม่ ใหม่

-รายวิชาเพิม่ ใหม่

-รายวิชาเพิ่มใหม่
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หลักสู ตรเดิมปี 2551

หลักสู ตรปรับปรุงปี 2555
สิ่งทีป่ รับปรุง
-รายวิชาเพิ่มใหม่
3053361 การแสดงภาพยนตร์ 3(2-2-5)
Film Acting
หลักและทฤษฎีการแสดง การตีความเพื่อเข้าถึงบท
แก่นความคิดของเรื่ อง ตัวละคร และความ
ต้องการของตัวละคร ตลอดจนการแก้ไขปั ญหาใน
การแสดง องค์ประกอบภาพยนตร์ มุมกล้อง ฝึ ก
การแสดงในงานภาพยนตร์
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ภาคผนวก จ
ผลการวิพากษ์ หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน
หลักสู ตร 2554
โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รศ.อรทัย ศรีสันติสุข
วันที่ 22 กรกฎาคม 2554
ที่

รายการทีต่ รวจสอบ

เหมาะสม ปรับปรุ ง ข้ อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ

1

ชื่อหลักสูตร



2

ชื่อปริ ญญา
หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
ปรัชญาและวัตถุประสงค์
คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ น
นิสิต
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาบังคับ
- วิชาบังคับร่ วม
- วิชาเอกบังคับ
หมวดวิชาเลือก
ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวด
วิชา / กลุ่มวิชา
วิชาบังคับร่ วม
วิชาบังคับเฉพาะสาขาวิชา
แผนการศึกษาและจานวนหน่วยกิตในแต่ละ
ภาคการศึกษา
ความเหมาะสมและความชัดเจนของ
รายละเอียดเนื้อหาวิชา
ลาดับและความต่อเนื่องของรายวิชาใน
หลักสูตร
ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชากับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร



3
4
5
6

7

8
9
10
11

ปรับปรุ งตามที่เสนอแนะในที่
ประชุม








ปรับปรุ งตามที่เสนอแนะในที่
ประชุม



ปรับปรุ งตามที่เสนอแนะในที่
ประชุม



ปรับปรุ งตามที่เสนอแนะในที่
ประชุม



ปรับปรุ งตามที่เสนอแนะในที่
ประชุม





ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ : หลักสู ตรมีรายวิชาที่ทนั สมัย
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ผลการวิพากษ์ หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน
หลักสู ตร 2554
โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ศิกษก บันลือฤทธิ์
วันที่ 22 กรกฎาคม 2554
ที่

รายการทีต่ รวจสอบ

1

ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริ ญญา
หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
ปรัชญาและวัตถุประสงค์
คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ น
นิสิต
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาบังคับ
- วิชาบังคับร่ วม
- วิชาเอกบังคับ
หมวดวิชาเลือก
ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวด
วิชา / กลุ่มวิชา
วิชาบังคับร่ วม
วิชาบังคับเฉพาะสาขาวิชา
แผนการศึกษาและจานวนหน่วยกิตในแต่ละ
ภาคการศึกษา
ความเหมาะสมและความชัดเจนของ
รายละเอียดเนื้อหาวิชา
ลาดับและความต่อเนื่องของรายวิชาใน
หลักสูตร
ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชากับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

2
3
4
5
6

7

8
9
10
11

เหมาะสม ปรับปรุ ง ข้ อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ









ปรับปรุ งตามที่เสนอแนะในที่
ประชุม



ปรับปรุ งตามที่เสนอแนะในที่
ประชุม



ปรับปรุ งตามที่เสนอแนะในที่
ประชุม



ปรับปรุ งตามที่เสนอแนะในที่
ประชุม





ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ : รายวิชาที่เนื้อหาซ้ าซ้อนและคาบเกี่ยวควรผนวกรวมเป็ นวิชาเดียว
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ผลการวิพากษ์ หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน
หลักสู ตร 2554
โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์ พรรณพิมล นาคนาคา
วันที่ 22 กรกฎาคม 2554
ที่

รายการทีต่ รวจสอบ

1

ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริ ญญา
หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
ปรัชญาและวัตถุประสงค์
คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ น
นิสิต
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาบังคับ
- วิชาบังคับร่ วม
- วิชาเอกบังคับ
หมวดวิชาเลือก
ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวด
วิชา / กลุ่มวิชา
วิชาบังคับร่ วม
วิชาบังคับเฉพาะสาขาวิชา
แผนการศึกษาและจานวนหน่วยกิตในแต่ละ
ภาคการศึกษา
ความเหมาะสมและความชัดเจนของ
รายละเอียดเนื้อหาวิชา
ลาดับและความต่อเนื่องของรายวิชาใน
หลักสูตร
ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชากับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

2
3
4
5
6

7

8
9
10
11

เหมาะสม ปรับปรุ ง ข้ อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ









ตามที่สรุ ปในที่ประชุม






ตามที่สรุ ปในที่ประชุม




ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ : ควรปรับคาอธิ บายรายวิชาในบางวิชาให้กระชับมากขึ้น
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ภาคผนวก ฉ
เอกสารขั้นตอนการดาเนินการจัดทาหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน 2554
การปรับปรุ งหลักสู ตรครั้งนี้ได้เสนอผ่านความเห็นชอบพิจารณากลัน่ กรอง ดังนี้
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน
-ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 11 เมษายน 2554
-ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2554
-ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2554
-ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2554
-ครั้งที่ 5 วันที่ 14 ตุลาคม 2554
- รหัสวิชาสาหรับหลักสู ตรที่พฒั นา
- ลาดับวิชาของหลักสู ตรที่พฒั นา
- โครงสร้างหลักสู ตรที่ปรับจากการประชุม ครั้งที่ 1-5
- คาสัง่ มหาวิทยาลัยเรื่ องแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการพัฒนา
หลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF)
- โครงการและกาหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ (TQF)
- คาสั่งมหาวิทยาลัยเรื่ องแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ (TQF)
- หนังสื อเชิญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสู ตร
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ภาคผนวก ช
- ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ว่าด้ วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2550
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ว่าด้ วยการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน และการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549

