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ภาคผนวก ข ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 กับ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ภาคผนวก ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25570221101381
ภาษาไทย
: หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย)
: นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts (Communication Arts)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Com.Arts. (Communication Arts)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับทัง้ นักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติทสี่ ามารถสื่อสารภาษาไทยได้
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจาก
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
6.2 ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2561
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561
6.3 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 11/2561
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561
6.4 เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ด้านโทรทั ศน์และภาพยนตร์ เช่น ผู้ป ระกาศข่าว พิธีก ร นักจัดรายการโทรทั ศน์ ผู้ก ากั บ รายการ
ผู้กากับภาพยนตร์ นักข่าว นักเขียนบท ช่างภาพ ผู้ตัดต่อ ผู้ออกแบบฉาก ผู้จัดเสียงและแสง ผู้ออกแบบ เทคนิค
พิเศษ นักจัดรายการวิทยุ ผู้เขียนบทรายการวิทยุ
8.2 ด้านการประชาสัมพันธ์ เช่น นักประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารองค์กร ผู้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
8.3 ด้านการโฆษณา เช่น นักโฆษณา นักการตลาด ผู้สร้างสรรค์งานโฆษณา นักวิจัยโฆษณาและการตลาด
ผู้บริหารงานลูกค้า นักจัดกิจกรรมพิเศษ ผู้ประกอบการด้านบริษัทโฆษณา
8.4 ด้านสื่อดิจิทัล เช่น นักออกแบบการสื่อสารออนไลน์ นักออกแบบกราฟิกและแอนิเมชั่น นักออกแบบ
และผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ออนไลน์ นักผลิตสื่อดิจิทัล
8.5 ด้านสิ่งพิมพ์ เช่น นักเขียน นักข่าว ช่างภาพ บรรณาธิการ
8.6 ด้านวิชาการ เช่น นักวิชาการ นักวิจัยด้านนิเทศศาสตร์
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-39. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1
2

3

4
5

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
นายทีปวิท พงศ์ไพบูลย์
อาจารย์
นศ.ม.
วท.บ.
นายธนภัทร เต็มรัตนะกุล อาจารย์
นศ.ด.
ว.ม.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
นายเสริมศักดิ์ ขุนพล
ผู้ช่วย
ศศ.ม.
ศาสตราจารย์
ศศ.ม.
นศ.บ.
ศศ.บ.
นายธีระ ราชาพล
อาจารย์
นศ.ม.
ศศ.บ.
นางลัดดา ประสาร
อาจารย์
ว.ม.
ว.บ.
ชื่อ-สกุล

สาขาวิชา
สื่อสารมวลชน
เกษตรศาสตร์
นิเทศศาสตร์
สื่อสารมวลชน
ภาษาอังกฤษ
สื่อสารมวลชน
การจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
การโฆษณา
นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์
สื่อสารมวลชน
สื่อสารมวลชน

สถาบัน

ปี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.สงขลานครินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.ธรรมศาสตร์
ม.รามคาแหง
ม.รามคาแหง
ม.ศิลปากร

2534
2530
2557
2551
2555
2546
2557

ม.รามคาแหง
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ม.วลัยลักษณ์
ม.ศรีปทุม
ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
ม.ธรรมศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์

2552
2558
2544
2550
2541
2542
2537

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจถือเป็นรากฐานสาคัญของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในสังคมโลกยุค
ปัจ จุบันที่ การแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีขอบเขตกว้างขวางและมีความซับ ซ้อนในหลากหลายมิติ แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กาหนดกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการ
พัฒนาเศรษฐกิจให้ตอบสนองต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจในสังคมโลกมากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมด้านต่าง ๆที่สามารถขับเคลื่อนการแข่งขันทางเศรษฐกิจเพื่อยกระดับการพัฒนาของประเทศ ในการ
นี้ องค์ความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์ ถือเป็นกลไกสาคัญ ที่จะช่วยขับเคลื่อนกระบวนการสื่อสารนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและเป็นหนึ่งเดียวทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ
และนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ในบริ บ ทของประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น หรือ ASEAN Economics
Community (AEC) ซึ่งทุกภาคส่วนของประเทศจาเป็นต้องอาศัยการสื่อสารเชื่อมโยงเพื่อสร้างความเข้าใจต่อ
กันด้วยนวัตกรรมการสื่อสารที่ทันสมัยเพื่อช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศให้มาก
ขึ้น
ด้วยความสาคัญของการสื่อสารที่มีต่อกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนี้เอง จึงเป็ นผลให้
ต้องมีการผลิตนักปฏิบัติวิชาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์ออกมาสู่ตลาดแรงงานให้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมต่อการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต โดยนักวิชาชีพด้านการสื่อสารสามารถ
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สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมเพื่อให้การดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นไปได้อย่าง
ลุล่วง ในการนี้ต้องจัดให้มีการเรียนการสอนที่สามารถผลิตนักวิชาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์ที่สามารถสร้างสรรค์
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสื่อสารที่ทันสมัยและเหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของประเทศทั้งในระดับระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบันการเข้าสู่สังคมการสื่อสารสู่ยุคดิจิทั ลได้ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อวงการ
สื่อสารมวลชนของประเทศโดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงต่อเทคโนโลยีการสื่อสารสารที่ทาให้กระบวนการผลิตและ
เผยแพร่เนื้อหาในสือ่ มวลชนต้องเกิดการปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างรวดเร็ว รวมถึงความเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมการ
สื่อสารของคนในสังคมปัจจุบันที่พบว่าลดการพึ่งพิงสื่อมวลชนกระแสหลักและหันไปสู่การใช้งานสื่อใหม่มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ การเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลยังส่งผลให้เกิดกระบวนการโลกาภิวัฒน์ที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วนของสังคมทั้งใน
ระดับระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติให้เป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างมากต่อการกาหนด
นโยบายการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ความเปลีย่ นแปลงดังกล่าวทั้งนี้ องค์
ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ถือเป็นกลไกสาคัญที่ผลักดันให้เกิดการรับรู้และวิพากษ์ปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรมให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น อั นจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายที่ เหมาะสมในการพัฒนาแก้ ไขเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้
กระบวนการสื่อสารที่เหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันจะต้องอาศัยนวัตกรรม
การสื่อสารที่มีความทันสมัยและตอบสนองต่อพฤติกรรมการสื่อสารของคนยุคใหม่ได้อย่างสอดคล้อง ซึ่งจะช่วยให้
กระบวนการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ จึงต้องจัดให้มีการเรียนการสอนที่สามารถผลิตนักปฏิบัติวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ที่เข้า
ใจความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและก้าวทันความเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารยุคปัจจุบัน โดยเป็น
นักสื่อสารที่สามารถสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการสื่อสารเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรมในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างเหมาะสมและทันสมัยอีกทั้งเป็นนักสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงผู้คน
จากหลากหลายวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มั่นคง เป็นสุข และอยู่
บนพื้นฐานของความเข้าใจกัน นอกจากนี้ยังเป็นนักสื่อสารที่มีความตระหนักในหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพ
และสามารถใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้ประสบความสาเร็จในวิชาชีพได้ในอนาคต
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ด้วยผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และวั ฒนธรรม ซึ่งมี ความ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นผลให้ต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตร์ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้เป็นไปตามกลไกของตลาดแรงงานทางด้านนิเทศศาสตร์ซึ่ง
ต้องการบุคลากรทีส่ ามารถตอบสนองต่อเงือ่ นไขทางการสือ่ สารของโลกยุคปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรนิเทศศาสตร์
จึงได้กาหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยโดยยึดหลักการสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตนิเทศศาสตร์
ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) การเป็นผู้สื่อสารด้วยนวัตกรรม (Innovation) โดยรู้จักการสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การสื่อสารอย่างเหมาะสม2) การเป็นผู้มีความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ต่อความเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นและสังคมโลก (Localization & Globalization) ด้วยการรู้จักวิเคราะห์
และวิพากษ์ปัญหาของท้องถิ่นและสังคมโลกในภาพรวมเพื่อการนาเสนอประเด็นเนื้อหาทีเ่ หมาะสม และ 3) การเป็น
ผู้มี ความรู้ มี ทั กษะความสามารถ และมี จริยธรรมในฐานะนั กปฏิบัติ วิชาชีพนิ เทศศาสตร์ (Communication
practitioner) ด้วยการรู้จักประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฏีด้านการสื่อสารเพือ่ ปฏิบัติวิชาชีพด้านการสื่อสารได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ รวมถึงการตระหนักในจรรยาบรรณของนักนิเทศศาสตร์นอกจากนี้ หลักสูตรยังคงให้ความสาคัญกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยในเรื่องการสร้างความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น (Social engagement) อันจะนาไปสู่การ
พัฒนาสังคมในระดับพื้นบ้านให้มี ความเจริญก้ าวหน้ายิ่งขึ้น โดยบัณฑิ ตที่ ผลิตขึ้นจะต้องเป็นผู้ที่ มีสติปัญญา มี
คุณธรรม และมุ่งที่จะปฏิบัติงานเพื่อนาไปสู่การพัฒนาทางสังคมและวิชาชีพที่มีความยั่งยืน สอดคล้องกับปรัชญา
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ นั่นคือ “ปัญญา จริยธรรม นาการพัฒนา”
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาในเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัด
สงขลารวมถึงพื้นที่อื่น ๆ ในเขตภาคใต้ตอนล่าง รวมถึงเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพในระดับอาเซียนที่ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและเป็นทีย่ อมรับของผูใ้ ช้บัณฑิตทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากลในการนี้หลักสูตรนิเทศ
ศาสตร์จึงทาการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้
1. มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่รองรับความต้องการของพื้นที่ ประเทศ และการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
2. มุ่งดาเนินงานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์เพื่อการรับใช้และการชี้นาการพัฒนาให้กับสังคม รวมถึง
การพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต
3. มุ่งสร้างความเชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการ
สื่อสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง
4. มุ่งสร้างความเชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์ในการส่งเสริมและสนับ สนุนศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา ของภาคใต้ตอนล่าง โดยเน้นการสื่อสารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่การพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และอาเซียน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นิสิตหลักสูตรระดับปริญ ญาตรีของมหาวิท ยาลัยทักษิณ ต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. วิชาบังคับ
จานวน 18 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มการใช้ภาษา
จานวน 9 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มบูรณาการ
จานวน 9 หน่วยกิต
2. วิชาเลือก
จานวน 12 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาบังคับเลือก
จานวน 3 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเลือก
จานวน 9 หน่วยกิต
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
วิชาโทนิเทศศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต
1. วิชาโทบังคับ
9 หน่วยกิต
0105111 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Communication Arts
0105112 การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Mass Communication
0105113 การสื่อสารในบริบททางสังคม
3(3-0-6)
Communication in Social Context
2. วิชาโทเลือก
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
0105161 นวัตกรรมเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Innovation for Communication
0105211 ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Language for Communication Arts
0105221 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
Television Program Production
0105231 การถ่ายภาพเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Photography
0105251 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Public Relations
0105421 การเขียนและการรายงานข่าววิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
News Writing and Reporting for Television
0105441 การเขียนข้อความโฆษณา
3(2-2-5)
Copywriting
0105452 สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Print Media for Public Relations
13.3 การบริหารจัดการ
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ วไป ก าหนดให้ อ าจารย์ ป ระจ าที่ สั ง กั ด ส่ ว นงานวิ ชาการแ ละส่ ว นงานอื่ น
ที่ ได้ รั บ มอบหมายจากมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ผู้ ส อน โดยมี ร องอธิ ก ารบดี ที่ ได้ รั บ มอบหมายให้ รั บ ผิ ด ชอบ
ด้านวิชาการเป็นผู้กากับดูแล และฝ่ายวิชาการเป็นผู้ประสานงาน
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14. ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
1. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัด โครงการจัดท าความร่วมมื อสร้างเครือ ข่าย On Air, On
สงขลา
Line และ On Ground เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารปฏิ รู ป
ประเทศ ระหว่ างสถานวิท ยุโ ทรทั ศ น์ แ ห่ ง ประเทศไทย
จั ง ห วั ด สงขลากั บ องค์ ก รบ ริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด แล ะ
มหาวิทยาลัย 6 สถาบันในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
2. Soutsaka College of Management and โครงการพั ฒ นาหลัก สูต รความร่ วมมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย
Technology ประเทศสาธารณรัฐ
ต่ า งประเทศ Soutsaka College ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
3. School of Communication ,University โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ไทย-มาเลเซีย ระหว่าง
of Science, Malaysia
มหาวิทยาลัยทักษิณ กับ วิทยาลัยการสื่อสาร University
of Science, Malaysia
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ สามารถสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
การสื่อสารเพื่อประโยชน์ในระดับท้องถิ่นและสังคมโลก
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้
มีความรู้ ความชานาญ เป็นนักปฏิบัติวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ สามารถสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
การสื่อสารเพื่อประโยชน์ในระดับท้องถิ่นและสังคมโลก
1.3 วัตถุประสงค์หลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่จะทาให้
วัตถุประสงค์หลักสูตร
บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีความรู้และชานาญการปฏิบัติวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์
ELO3, ELO4, ELO5, ELO6, ELO9
2. มีทั กษะในการคิด วิเคราะห์ สัง เคราะห์ สามารถนาความรู้และ
ELO5, ELO6, ELO8, ELO9
ทักษะวิชาชีพไปสร้างสรรค์และบูรณาการเพื่อการพัฒนาสังคมองค์รวม
ในระดับชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
3. สามารถประยุก ต์ ค วามรู้ ด้า นนิ เทศศาสตร์ผ่ านนวัต กรรมการ
ELO7, ELO8, ELO9
สื่ อ สารในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประสิทธิผล
4. มีจิตสานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพนิเทศศาสตร์
ELO1, ELO2
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ตารางจาแนกผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes : ELO)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผลการ
ผลการ
Bloom’s
เรี
ย
นรู
้
ผลการเรียนรู้
เรียนรู้
Taxonomy
เฉพาะ
(program learning outcome)
ทั่วไป
C : U,A,E TQF
สาขา
(Generic
AF
(Specific
LO)
P
PLO
Outcome Statement
LO)

มีความตระหนักในหลักจรรยาบรรณทาง
ELO1
AF
1
ELO2
ELO3
ELO4
ELO5
ELO6
ELO7
ELO8
ELO9
ELO10
*หมายเหตุ

วิชาชีพนิเทศศาสตร์
แสดงถึงความมีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี
ทางด้านนิเทศศาสตร์
มีความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านนวัตกรรมการ
สื่อสาร
สามารถนาความรู้มาใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงานทางด้านนิเทศศาสตร์
สามารถนาความรู้ทางนวัตกรรมการสื่อสาร
ไปปรับใช้กับสังคมท้องถิ่นและสังคมโลกได้
สามารถทางานเป็นทีมร่วมกับบุคคลอื่น
ชุมชนและสังคมได้
สามารถปฏิบัติวิชาชีพตามบทบาทหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายได้
สามารถใช้นวัตกรรมการสื่อสารในงานนิเทศ
ศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
มีทักษะการสื่อสารและสามารถถ่ายทอดได้
อย่างมีประสิทธิผล



AF

1



C

2



C

2



C,P

3



AF,P

3

AF,P

4



AF,P

4



P

5

AF,P

5





C = Cognitive: U = Remembering/Understanding, A = Applying/Analyzing,
E = Evaluation/Creating AF = Affective P = Psychomotor
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- 10 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปีที่
1
2
3
4

รายละเอียด
สามารถอธิบายเกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎี ทางด้านนิเทศศาสตร์และทางด้านนวัตกรรมการ
สื่อสารได้
สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนิเทศศาสตร์ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมายได้
สามารถนานวัตกรรมการสื่อสารมาสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนิเทศศาสตร์กับสังคมท้องถิ่นและ
สังคมโลก ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความตระหนัก ในหลัก จรรยาบรรณทางวิชาชีพ นิเทศศาสตร์ และสามารถถ่ายทอดผลงาน
ทางด้านนิเทศศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผล

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลง
1.ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และ
เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2552
2. ความสอดคล้องกับสภาพ
สังคมและองค์กร

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอน

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

- ประเมินและติดตามหลักสูตรทุก
5 ปี จากผู้เรียน ผูป้ ระกอบการ
และผู้ใช้บัณฑิต
- ประเมินติดตามคุณภาพของ
บัณฑิตจากผู้ประกอบการปีละ 1
ครั้ง
- สารวจการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ต่างๆที่มผี ลต่อความ
คาดหวังต่อบัณฑิต
- สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต
- สารวจความพึงพอใจของนิสิต
ปัจจุบันต่อคุณภาพของหลักสูตร
- สนับสนุน และส่งเสริมในเรื่อง
การพัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ ให้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ
- ส่งเสริมการทาวิจัยและการ
บริการวิชาการแก่สังคม

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของผู้ใช้
บัณฑิต
- รายงานผลการสารวจความ
คาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต
- รายงานผลการสารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจ และข้อเสนอของนิสิตปัจจุบัน
ที่มีต่อหลักสูตร
- ปริมาณและคุณภาพของงาน
วิชาการ
- ความพึงพอใจของผูเ้ รียนต่อ
อาจารย์ และกิจกรรมส่งเสริม
หลักสูตร
- ข้อมูลการเข้ารับอบรมปฐมนิเทศ

- 11 แผนการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

มคอ.2 ปริญญาตรี
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

- พัฒนาทักษะการเรียนการสอนที่ อาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียน
เน้นด้านความรู้ ความสามารถ และ การสอน
คุณธรรมจริยธรรม
- ข้อมูลการจัดอบรมสัมมนา หรือ
การศึกษาดูงานในองค์กรชั้นนา
- การเข้ารับการอบรมสัมมนาเชิง
วิชาการด้านวิชานิเทศศาสตร์
4. พัฒนานิสิตให้มีทักษะทาง
ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน - จานวนโครงการส่งเสริม
วิชาชีพพร้อมที่จะปฏิบัติงานด้าน และจัดกิจกรรมเสริมเพื่อเพิ่ม
กระบวนการเรียนการสอน และ
วิชาชีพนิเทศศาสตร์ด้วยการใช้ ทักษะการปฏิบัติงาน ด้วยการ
ทักษะในการปฏิบัติงาน
นวัตกรรมการสื่อสาร
ฝึกงานแบบสหกิจศึกษาและ
- จานวนโครงการฝึกงานจากการ
การศึกษาดูงานกับองค์การชั้นนา ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและศึกษาดู
ทั้งในและนอกประเทศ
งานในองค์กรชั้นนา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาคโดย 1 ปีก ารศึก ษา แบ่ง ออกเป็น 2 ภาคการศึก ษาปกติ 1 ภาคการศึก ษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคเรียนที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(2) เป็นผู้มีความประพฤติดีและเป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึก ษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 3 ข้อที่ 12 (ภาคผนวก ง)
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
(1) นิสิตมีทักษะภาษาอังกฤษ และมีพื้นฐานการใช้อุปกรณ์ทางนิเทศศาสตร์แตกต่างกัน
(2) มีปัญหาด้านการปรับตัว เนื่องจากการเรียนการสอนเน้นการศึกษาทั้งเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
(1) จัดโครงการและกิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษและการใช้อุปกรณ์ทางนิ เทศศาสตร์
(2) จัดระบบการให้คาปรึกษาทางวิชาการทั้ง ในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาให้เป็นผู้ดูแลนิสิตตลอดหลักสูตร

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 13 2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา
ระดับชั้นปี
2562
2563
2564
2565
ชั้นปีที่ 1
40
40
40
40
ชั้นปีที่ 2
40
40
40
ชั้นปีที่ 3
40
40
ชั้นปีที่ 4
40
รวม
40
80
120
160
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
40

2566
40
40
40
40
160
40

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณเงินรายรับและรายจ่ายของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามรายละเอียดดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายรับ

2562
2563
910,000 1,820,000

ปีงบประมาณ
2564
2565
2,730,000 3,640,000

2566
3,640,000

ค่าลงทะเบียน(แบบเหมาจ่าย * จานวน
นิสิต)*2 ภาคเรียน
รวมรายรับ
910,000 1,820,00 2,730,000 3,640,000 3,640,000
ประมาณจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคเรียนละ 13,000 บาท ตลอดหลักสูตร 104,000 บาท
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
รายจ่าย

2562

2563

ปีงบประมาณ
2564

2565

2566

1,200,000
1,272,000
1,348,000
1,429,000
1,515,000
1. งบบุคลากร (เงินเดือน, ค่าจ้าง
ประจา, ค่าจ้างชั่วคราว, อุดหนุน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร)
2. งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้
900,000
900,000 1,100,000 1,200,000 1,400,000
สอยและวัสดุ)
3. งบลงทุน (ครุภัณฑ์)
5,000,000
4. งบเงินอุดหนุน (โครงการต่าง ๆ
800,000
900,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ของหลักสูตร)
รวมทั้งสิ้น
290,000
307,200 3,448,000 8,629,000 3,915,000
จานวนนิสิต
35
70
105
140
140
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อคนต่อปี 50,000 บาท

มคอ.2 ปริญญาตรี
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเทียบรายวิชา เนื้อหาของคาอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่ขอเทียบจะต้องครอบคลุมเนื้อหาของ
คาอธิบายรายวิชาตามโครงสร้างที่นิสิตต้องเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 รายวิชาที่โอนต้องเป็นรายวิชาที่นิสิต
เคยเรียนมาแล้วไม่ เกิน 5 ปี และได้รับระดับขั้นไม่ต่ากว่า C หรือได้รับค่าระดับขั้นไม่ต่ากว่า 2.00 และเป็นไป
ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ว่ าด้ วย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 7 ข้ อ 30
ข้อ 31 ข้อ 32 ข้อ 33 และข้อ 34 (ภาคผนวก ง)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
วิชาประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ
กลุ่มการใช้ภาษา
0000111 ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา
Thai for Higher Education
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจาวัน
Basic English in Daily Life
0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Read and Write in Basic English

132 หน่วยกิต
30
96
24
66
36
30
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

30 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

มคอ.2 ปริญญาตรี
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0000161
0000162
0000261
วิชาเลือก

กลุ่มบูรณาการ
คุณภาพชีวิต
Quality of Life
สิ่งแวดล้อมกับการดาเนินชีวิต
Environment and Lifestyle
สังคมยัง่ ยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
Social Sustainability and Sufficiency Economy

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

12
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบังคับเลือก
เลือกจากรายวิชา
0000262 ทักษิณศึกษา
3(1-6-2)
Southern Thai Studies
0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น
3(1-6-2)
Local Community Ways
หมายเหตุ : กรณีทเี่ ลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเป็นวิชาบังคับเลือกแล้ว สามารถเลือก
รายวิชาที่เหลือเป็นวิชาเลือกได้
กลุ่มวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
วิชาเลือก 9 หน่วยกิต จะต้องมีวิชาเลือกจากทัง้ รายวิชาในกลุ่มภาษาและกลุ่มบูรณาการ
เลือกจากรายวิชากลุ่มการใช้ภาษา
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
3(3-0-6)
Burmese Language and Culture
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(3-0-6)
Vietnamese Language and Culture
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(3-0-6)
Korean Language and Culture
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3(3-0-6)
Japanese Language and Culture
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
Chinese Language and Culture
0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3(3-0-6)
Malay Language and Culture

- 16 เลือกจากรายวิชากลุ่มบูรณาการ
0000163 วิถีอาเซียน
ASEAN Ways
0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
Philosophy and Religion Principles for Life
Development
0000165 ชมศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง
Audio and Visual Art Appreciation
0000166 ไฟฟ้ากับชีวิต
Electricity and Life
0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
Food for Life and Beauty
0000168 การอ่านเพื่อชีวิต
Reading for Life
0000169 กีฬาและนันทนาการเพือ่ สุขภาพ
Sports and Recreation for Health
0000264 เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
Economics and Management
0000265 ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
Food and Energy Security for Quality of Life
0000266 เศรษฐกิจสร้างสรรค์
Creative Economy
0000267 ทัศนศิลป์และสังคีตวิจักษ์
Visual Art and Music Appreciation
0000268 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Governance
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
0105111 นิเทศศาสตร์เบือ้ งต้น
Introduction to Communication Arts
0105112 การสือ่ สารมวลชนเบื้องต้น
Introduction to Mass Communication

มคอ.2 ปริญญาตรี
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
96 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 17 0105113 การสือ่ สารในบริบททางสังคม
Communication in Social Context
0105211 ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
Language for Communication Arts
0105213 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1
English for Communication Arts 1
0105214 การรู้เท่าทันสื่อ
Media Literacy
0105311 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
Cross Cultural Communication
0105411 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
Laws and Ethics for Mass Communication
วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ
0105121 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
Introduction to Broadcasting
0105141 การโฆษณาเบื้องต้น
Introduction to Advertising
0105161 นวัตกรรมเพื่อการสื่อสาร
Innovation for Communication
0105212 การวิเคราะห์ผู้รับสาร
Audience Analysis
0105215 การสื่อสารในสังคมอาเซียน
Communication in ASEAN Community
0105231 การถ่ายภาพเบื้องต้น
Introduction to Photography
0105251 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
Introduction to Public Relations
0105312 การเขียนและการรายงานข่าวเบื้องต้น
Introduction to News Writing and Reporting
0105313 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
Communication for Development

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
66
36

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

- 18 0105314
0105371
0105471

0105221
0105321
0105322
0105323
0105324
0105421
0105422
0105331
0105332
0105431
0105432
0105433
0105333

ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 2
English for Communication Arts 2
การวิจัยนิเทศศาสตร์
Research for Communication Arts
โครงงานนิเทศศาสตร์
Communication Arts Projects
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
Television Program Production
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
Radio Program Production
การผลิตรายการสารคดีทางวิทยุโทรทัศน์
Documentary Program Production
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcasting Information Technology
การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์
Script Writing for Television Program
การเขียนและการรายงานข่าววิทยุโทรทัศน์
News Writing and Reporting for Television
การดาเนินรายการโทรทัศน์
Television Announcement and Presentation
การถ่ายภาพเพื่องานวารสารศาสตร์
Photojournalism
การถ่ายภาพขั้นสูง
Advanced Photography
การถ่ายภาพในสตูดิโอ
Studio Photography
การจัดการภาพถ่ายดิจิทัล
Digital Photography Management
การตัดต่อในงานดิจิทัล
Editing in Digital Studio
ภาพยนตร์เบื้องต้น
Introduction to Film

มคอ.2 ปริญญาตรี
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
30 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

- 19 0105334
0105434
0105435
0105351
0105451
0105352
0105341
0105441
0105342
0105343
0105452
0105353
0105442
0105443
0105453
0105454

การผลิตภาพยนตร์ 1
Film Production 1
การผลิตภาพยนตร์ 2
Film Production 2
สุนทรียศาสตร์ภาพยนตร์
Film Aesthetics
กลยุทธ์การสร้างเนื้อหาและสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
Media and Content Strategy for Public Relations
การบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤต
Communication Management in Crisis
สื่อดิจิทัลเพื่องานประชาสัมพันธ์
Digital Media for Public Relations
การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
Persuasive Communication
การเขียนข้อความโฆษณา
Writing for Advertising Messages
การสื่อสารการตลาด
Marketing Communication
การสร้างสรรค์เพื่อการโฆษณา
Creativity for Advertising
สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์
Print Media for Public Relations
กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
Special Event for Strategic Communication
การบริหารงานธุรกิจสื่อ
Media Business Management
การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานโฆษณา
Computer Graphic for Advertising
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์
Social Responsibility and Community Relations
สื่อมวลชนสัมพันธ์
Mass Media Relations

มคอ.2 ปริญญาตรี
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

- 20 0105455
0105456
0105461
0105361
0105362
0105363
0105364
0105462
0105463
0105365
0105366

0105481

0105482

สื่อพื้นบ้านเพื่อการประชาสัมพันธ์
Traditional Media for Public Relations
ผู้ประกอบการสื่อ
Media Entrepreneurship
การผลิตภาพเสมือนจริง
Virtual reality Production
กราฟิกและมัลติเดียเพื่อการนาเสนอ
Graphics and Multimedia for Presentation
การสื่อสารข้ามสื่อดิจิทัล
Transmedia of Digital Media
การสร้างสรรค์สื่อออนไลน์
Creativity Online Media
การสร้างภาพเคลื่อนไหวพื้นฐาน
Introduction to Animation
เทคนิคพิเศษเพื่อภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง
Special effects for advanced animation
การตัดต่อดิจิทัลขั้นสูง
Advanced Digital Editing
คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น
Introduction to Computer Graphics
คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นเพื่องานวิทยุโทรทัศน์
Computer Graphics and Animation for Television
*หมายเหตุ จ านวนรวมของวิชาเลือกที่ เรียนควบคู่ กั บ การ
ปฏิบัติ มีจานวนรวมทั้งสิ้น 32 รายวิชา
จ านวนรวมของวิชาเลือกที่ เรีย นภาคทฤษฎี มี จ านวนรวม
ทั้งสิ้น 6 รายวิชา
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ
6
สหกิจศึกษา
Cooperative Education
หรือ
ประสบการณ์วิชาชีพ
Professional Experience

มคอ.2 ปริญญาตรี
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)

หน่วยกิต
6(0-18-0)

6(0-18-0)
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
กาหนดให้เลือ กเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิท ยาลัยทั กษิณหรือเลือกเรียนวิชาใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะที่หลักสูตรสังกัด ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าว
ต้องเป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน
ความหมายของรหัสวิชา
เลขรหัสประจารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประกอบด้วยเลข
7 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขรหัสสองหลักแรก
เลข 01
เลขรหัสหลักทีส่ ามและสี่
เลข 05
เลขรหัสหลักที่หา้
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลขรหัสหลักที่หก
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลขรหัสหลักสุดท้าย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เลขรหัสคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขรหัสสาขาวิชา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ชั้นปีที่เปิดสอน
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
หมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา
แกนอัตลักษณ์
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
ภาพยนตร์
การโฆษณา
การประชาสัมพันธ์
สื่อดิจทิ ัล
วิจัยและโครงงานนิเทศศาสตร์
สหกิจศึกษาและประสบการณ์วิชาชีพ
ลาดับรายวิชาในแต่ละหมวดหรือกลุ่มวิชา

- 22 -
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1
0000111
0000121
0000161
0105111
0105112
0105113
ชั้นปีที่ 2
000....
000....
0105211
0105212
0105231
0105251

ชั้นปีที่ 3
0105311
0105312
0105313
..............
..............
..............

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป
9
วิชาศึกษาทั่วไป
9
ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา
3(3-0-6)
0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)
0000162 สิ่งแวดล้อมกับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
คุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
0000.... วิชาเลือก
3(.....)
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
9
วิชาเอกบังคับ
9
นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
0105121 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น 3(3-0-6)
การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น
3(3-0-6)
0105141 การโฆษณาเบื้องต้น
3(3-0-6)
การสื่อสารในบริบททางสังคม
3(3-0-6)
0105161 นวัตกรรมเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต
18
รวมหน่วยกิต
18
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป
6
วิชาศึกษาทั่วไป
6
......................................................
000....
......................................................
......................................................
000....
......................................................
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
3
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
6
ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
0105213 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1
3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ
9
0105214 การรู้เท่าทันสื่อ
3(3-0-6)
การวิเคราะห์ผู้รับสาร
3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ
3
การถ่ายภาพเบื้องต้น
3(2-2-5)
0105215 การสื่อสารในสังคมอาเซียน
3(3-0-6)
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
3(3-0-6)
วิชาเลือก
3
0105221 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต
18
รวมหน่วยกิต
18
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
3
วิชาเอกบังคับ
6
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
0105314 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 2
3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ
6
0105371 การวิจัยนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
การเขียนและการรายงานข่าวเบื้องต้น 3(2-2-5)
วิชาเอก วิชาเลือก
9
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
3(2-2-5)
.............. ........................................................
3(.........)
วิชาเอก วิชาเลือก
9
.............. ........................................................
3(.........)
........................................................ 3(.........)
.............. ........................................................
3(.........)
........................................................ 3(.........)
วิชาเลือกเสรี
3
........................................................ 3(.........)
.............. ........................................................
3(.........)
รวมหน่วยกิต
18
รวมหน่วยกิต
18
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ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
3
0105411 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 3(3-0-6)
วิชาเอก วิชาบังคับ
3
0105471 โครงงานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
วิชาเอก วิชาเลือก
9
.............. ........................................................ 3(.........)
.............. ........................................................ 3(.........)
.............. ........................................................ 3(.........)
วิชาเลือกเสรี
3
.............. ........................................................ 3(.........)
รวมหน่วยกิต

18

ชั้นปีที่ 4
0105481
0105482

ภาคเรียนที่ 2
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ
สหกิจศึกษา
หรือ
ประสบการณ์วิชาชีพ

รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
6
6(0-18-0)
6(0-18-0)

6
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คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

0000111

ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา
3(3-0-6)
Thai for Higher Education
การใช้ภาษาไทยเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ฟังบรรยายทางวิชาการ จับใจความ
สรุป ความ และน าเสนอด้ ว ยการพู ด หรื อ เขี ย น ศึ ก ษาค้ น คว้ าความรู้ จ ากการอ่ า นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ นาเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยคานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม
และมารยาทในการสื่อสาร
Thai language used in studying at higher education level, listening to
academic lectures, gasping main ideas, summary, oral and written presentations; a search
for knowledge from reading publications and electronic media; analysis and synthesis of
the knowledge acquired from the search with oral or written presentation in line with
ethics and codes of conduct in communications
0000121

ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Basic English in Daily Life
ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นการฟัง พูด เพื่อการ

สื่อสาร
Listening, speaking, reading and writing skills in English in different
situations with an emphasis on listening and speaking communication skills
0000122

การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Read and Write in Basic English
หลักการ กลวิธีการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านและเขียนประโยคและข้อความ
สั้น ๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
Principles and strategies of reading and writing basic English with a handon practice in reading and writing sentences and short passages for communication in
daily life
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0000131

ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
3(3-0-6)
Burmese Language and Culture
คาศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาพม่าเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยฝึก
การฟังและการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมพม่า
A study of basic Burmese vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Burmese social and
cultural context
0000132

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(3-0-6)
Vietnamese Language and Culture
คาศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาเวียดนามเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
โดยฝึกการฟัง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเวียดนาม
A study of basic Vietnamese vocabulary, sound and grammar systems
used primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Vietnamese
social and cultural context
0000133

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(3-0-6)
Korean Language and Culture
คาศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาเกาหลีเบื้องต้นในชีวิตประจาวัน โดยฝึก
ฟังและพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเกาหลี
A study of basic Korean vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Korean social and
cultural context
0000134

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3(3-0-6)
Japanese Language and Culture
คาศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นในชีวิตประจาวัน โดยฝึกฟัง
และพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น
A study of basic Japanese vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Japanese social and
cultural context

- 26 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

0000135

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
Chinese Language and Culture
คาศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาจีนเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยฝึก
การฟัง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมจีน
A study of basic Chinese vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Chinese social and
cultural context
0000136

ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3(3-0-6)
Malay Language and Culture
ความรู้และทักษะการใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การเรียนรู้ประเพณี ศิลปะ
โลกทัศน์ วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวมลายู
Knowledge and skills in the use of Malay for basic communication,
learning about custom, arts, worldviews, lifestyles and backgrounds of the Malays
0000161

คุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Quality of Life
ความรู้พื้ นฐานและดัชนีชี้วัดเกี่ยวกับ คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม นโยบายรัฐ สวัสดิการของรัฐและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Fundamental knowledge and indicators of quality of life in the physical,
psychological, economic and social dimensions as well as the government’s policy and
state welfares and information technology that have impacts on development of the
quality of life
0000162

สิ่งแวดล้อมกับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Environment and Lifestyle
ปัญหา ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม นิเวศวิท ยา และ
ภัยพิบัติ จิตสานึกและจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษา
ดุลยภาพของสิ่งแวดล้อม และใช้นวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหา
Problems, impacts of changes in natural resources, environment and
ecology as well as disaster, awareness and ethical concerns of environment; applying
knowledge and information technology in keeping the equilibrium of the environment
and innovative solutions of the problems
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0000163

วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Ways
ภูมิ รัฐศาสตร์ ชาติพั นธุ์สัม พันธ์ ความเป็นมา อัตลักษณ์ ความหลากหลาย มรดกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม วิถีประชาคม เศรษฐกิจประชาชาติ บุคคลส าคัญ ปฎิสัมพันธ์กับโลกภายนอก
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของอาเซียน
Geopolitics, ethnic relations, backgrounds, diverse identities, natural and
cultural heritage, community ways, national economy, dignitaries, interactions with the
outside world, current situations and future prospects of the ASEAN
0000164

หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy and Religion Principles for Life
Development
วิเคราะห์หลักปรัชญาและศาสนาต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒ นาตนเองและสังคม
ด้วยการเรียนรู้เข้าใจมีความคิดเป็นเหตุเป็นผล ตามทฤษฎีสาคัญทางปรัชญา เกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรม
คาสอนสาคัญทางศาสนา มนุษย์กับโลก มนุษย์กับมนุษย์และคุณค่าต่าง ๆ ในชีวิตมนุษย์
Analysis of various philosophy and religious principles in order to guide
the development of persons and society by learning, understanding and thinking
rationally in accordance with the philosophical theory, ethical criteria, religious teachings,
man and the world, relationship between man and man including the values in human
life
0000165

ชมศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง
2(2-0-4)
Audio and Visual Art Appreciation
สร้างเสริม รสนิ ยมในการเข้าถึ ง งานทั ศนศิ ล ป์ ดนตรี และภาพยนตร์อย่ างรู้เท่ าทั น
ตระหนักในคุณค่า สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ในฐานะผู้บริโภคหรือผู้สนับสนุนที่มีคุณภาพ
Promoting sense of taste for meaningful appreciation of visual art, music,
movies; recognizing the values of the art genres to enable learners in analyzing and
making critics as quality consumers or advocates
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0000166

ไฟฟ้ากับชีวิต
2(2-0-4)
Electricity and Life
การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ ผลกระทบของการผลิต
ไฟฟ้ า ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม โครงสร้ า งค่ า ไฟฟ้ า รู ป แบบการผลิ ต ไฟฟ้ า และการค านวณ ค่ า ไฟฟ้ า
ในบ้านเรือน การประหยัดไฟฟ้าในระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ความ
ปลอดภัยของการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน
Understanding of electricity use in daily life, the demand for electricity in
the country, the impact of electricity generation on the environment, electricity tariff
structure; forms of electricity generation and calculation of the electrical power for
household usage; electric saving in lighting and air conditioning systems, electrical
appliances of various kinds including safety of using electricity in daily life
0000167

อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
3(3-0-6)
Food for Life and Beauty
อาหารและคุณ ค่าทางโภชนาการ ความต้องการอาหารของร่างกาย คุณภาพชีวิตกั บ
การรับประทานอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ประเภทและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและ
ความงาม ชนิดและกลไกของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีผลต่อสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีในการ
ผลิ ต และบรรจุ ภั ณ ฑ์ ส าหรับ อาหารเพื่ อ สุ ขภาพและความงาม ฉลากอาหาร กฎหมายอาหาร และ
การคุ้มครองผู้บริโภค แนวโน้มของตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและความงามในปัจจุบัน
Food and nutritional values for body needs; quality of life and food
consumption; food for health and beauty, types and roles of food for health and beauty,
types and mechanisms of bioactive compounds that affect the health and beauty;
technologies in production and packaging of food for health and beauty, food labeling,
food laws; consumer protection; current market trends of food supplements for health
and beauty
0000168

การอ่านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Reading for Life
ฝึ ก อ่ า นจากบทความ บทประพั น ธ์ นวนิ ย าย เรื่ อ งสั้ น หรื อ จากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ตามความสนใจ แล้วนาเสนอข้อสรุปใจความสาคัญจากสิ่งที่อ่าน และนาความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
Practice reading of articles, novels, short stories or articles from printed
media and electronic media according to the choice of interest, present the key
conclusions from the reading texts, and apply acquired knowledge for everyday life use
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2(1-2-3)
กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
Sports and Recreation for Health
ความสาคัญ ความสัมพันธ์ของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ทักษะและทัศนคติที่ดีใน
การเล่นกี ฬาหรือ ออกก าลัง กายเพื่ อสุขภาพ สมรรถภาพและนันทนาการ การสร้างเสริม และทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ฝึกปฎิบัติกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการตามความสนใจเพื่อพัฒนาความเป็นผูม้ ีสขุ ภาพ
ดีและบุคลิกที่ ดี มี น้าใจนัก กีฬา เคารพและปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ กติก า มารยาทของผู้เล่น ผู้ดู นาไป
ประยุกต์ใช้กับกติกาของสังคม
Importance and the relationship of health and physical fitness, skills and
attitudes in sports or exercise; fitness and recreation including enhancing the physical
fitness test; sports practicing or recreational interest to develop a healthy and great
personalities; sportsmanship respect according to the rules and etiquette of players
applied to the rules of society
0000169

0000261

สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Social Sustainability and Sufficiency Economy
ปรัชญา แนวคิดการเปลี่ยนแปลงวิถีไทย วิถีโลก การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒ นธรรม
เศรษฐกิจ พอเพียง เศรษฐกิจ ชุม ชน การพัฒ นาอย่างยั่งยืน กฎหมายและจริยธรรมเพื่อการดาเนินชีวิต
ทักษะภาวะผู้นา ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ความเป็นผู้ประกอบการ การประยุกต์และการปรับตัวในบริบท
สังคมโลก กรณีศึกษาเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้สังคมวิพากษ์เชิงบวก
Philosophies and concepts of change in the way of life of Thai people,
global way, co-existence in a multicultural society, sufficient economy, community
economy and sustainable development; legal and ethical concepts in lifestyle;
leadership skills; creative thinking; entrepreneurship and adaptation in the context of a
global society; case studies of the community economy using social critique positively
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0000262

ทักษิณศึกษา
3(2-2-5)
Southern Thai Studies
อารยธรรมไทย วัฒนธรรมภาคใต้ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม
ความเชื่ อ ศิ ล ปะ หั ต ถกรรม การละเล่ น พื้ น บ้ าน ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น สิ่ง สร้างสรรค์ ในภาคใต้ และ
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมภาคใต้กับภูมิภาคอาเซียน โดยศึกษาจากพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณ
คดีศึกษา วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
Thai civilization, Southern Thai culture, Southern Thai history, archeology,
ways of life, traditions, beliefs, arts and crafts, folk play, folk wisdom, creative entities in
the South and cultural relations with the ASEAN region based on the information
compiled by the Folklore Museum of the Institute for Southern Thai Studies, College of
Local Wisdom and local learning resources
0000263

วิถีชุมชนท้องถิ่น
3(1-6-2)
Local Community Ways
ชุม ชนและสิท ธิ ชุม ชน เรีย นรู้เชิ ง บู ร ณาการเกี่ ยวกั บ วิถี ชุม ชนท้ อ งถิ่ นภาคใต้ กลไก
การปรับตัวที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิ จ สังคม และวัฒ นธรรมของ
ชุมชน การประยุกต์ใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ส อดคล้องกับ บริบทจาเพาะของแต่ละชุมชน
ที่นาไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน
Community and community rights, integrative learning on local
community in the South; adjustment mechanism in harmony with changes in the
physical, biological, economic, social and cultural dimensions of the community; the
application of the sufficient economy in accordance the specific context of each
community which leads to sustainable development
0000264

เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
2(2-0-4)
Economics and Management
ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ในการดาเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความ
เสี่ ยง การจั ดการเวลา การเงิ นและการออม การลงทุ น การบั ญ ชีค รัว เรือ น การจัด การบุ ค ลิ ก ภาพ
การจัดการความหลากหลาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบสังคม
Economic system and economics leading a lifestyle, sufficient economy,
risk management, time management, finance and savings, investment, household
accounting, personality management, diversity management, application of information
technology, ethics and social responsibility
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0000265

ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(2-0-4)
Food and Energy Security for Quality of Life
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ในระดับครัวเรือน ชุมชน
ความสัมพันธ์ของความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบการผลิตอาห าร
และพลังงานทางเลือก การผลิตอาหารปลอดภัย การจัดการผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็นอาหารและ
พลังงาน รายได้หลัก ลดรายจ่าย รายได้เสริม นันทนาการ และกิจกรรมเพื่อสังคม
Development of quality of life, food and energy security at the household
level, community relations in food and energy security and improvement of the quality
of life, food production system and alternative energy, safety food production,
management of agricultural products for food and energy, core revenue, expense
reduction, supplement income, recreation and social activities
0000266

เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2(2-0-4)
Creative Economy
บูรณาการแนวความคิดสร้างสรรค์กับการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าโดยเป็นพื้นฐานการคิดที่
จะสามารถนามาซึ่งการทาธุรกิจในเชิงสร้างสรรค์
Integrated creative concepts for adding values as a basis of ideas that can
bring about creative businesses
0000267

ทัศนศิลป์และสังคีตวิจักษ์
2(2-0-4)
Visual Art and Music Appreciation
ความซาบซึ้งในความงามและคุณค่าของทัศนศิลป์กับดนตรีที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
เพื่อการออกแบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
The appreciation of the beauty and value of the visual arts and music
that can be used to design and improve the quality of life
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0000268

การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Governance
วิวัฒนาการระบอบการเมืองของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กระบวนการนโยบายและ
การวางแผน รัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง บทบาททางการเมืองขององค์กรภาครัฐ ภาค
ธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน ปัญหาหลักทางการเมืองและการบริหารรัฐกิจ ตลอดจนแนวทางการปฏิรูป
การเมืองของไทย
Thailand's political evolution from past to present, policy and planning
process, constitution, political parties and elections, political role of government;
business and public sector organizations; major problems of political and public
administration, including the political reform in Thailand
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
0105111
นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Communication Arts
แนวคิดพื้นฐานของการสื่อสาร องค์ประกอบและกระบวนการของการสื่อสาร ทฤษฎี
และแบบจาลองทางการสื่อสารบทบาทของการสื่อสารและการสื่อสารมวลชนต่อสังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม
Concepts of communication, basic elements and procedure of
communication, theories and models of communication; social, economic, and cultural
roles of communication
0105112

การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Mass Communication
ความหมาย แนวคิ ด ทฤษฏี วิ วั ฒ นาการ กระบวนการ องค์ ป ระกอบของการ
สื่อสารมวลชน องค์ก รด้านสื่ อ สารมวลชน บทบาท หน้ าที่ อิ ท ธิพ ลของการสื่ อสารมวลชนต่ อสัง คม
จรรยาบรรณของนักสื่อสารมวลชน
Meaning, concepts, theories, development, procedure, and elements of
mass communication; mass communication organizations; roles, duties and influence of
mass communication on society; ethics of mass media professions
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0105113

การสื่อสารในบริบททางสังคม
3(2-2-5)
Communication in Social Context
ความสัม พั นธ์ระหว่างการสื่อสารกั บ บริบ ททางสัง คมภายในท้ องถิ่น ประเทศ และ
นานาชาติ ความส าคัญ ของการสื่อสารในภารกิ จประสานความรู้ ความคิด เจตคติและค่านิยมในสังคม
วิเคราะห์วิจ ารณ์ ความเหมาะสมของผู้ ส่ง สาร สื่อ ช่อ งทาง และผู้รับ สารในบริบ ททางสัง คมด้ วยสื่ อ
นวัตกรรมจากกรณีศึกษา
Relationships between communication and local and international
contexts; importance of communication to coordinate knowledge, ideas, attitudes and
values in society; analysis on the appropriateness of the media and the audience in the
social context with innovative media from case studies
0105211

ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Language for Communication Arts
หลักการใช้ภาษาในงานนิเทศศาสตร์ การสร้างสรรค์ภาษาในงานนิเทศศาสตร์ ภาษากับ
เทคโนโลยีการสื่อสารยุคดิจิทัล ฝึกทักษะการใช้ภาษาในงานนิเทศศาสตร์
Principles of language using for the work of communication; creativity of
languages for communication; languages and digital technology; practice on the use of
language for communication
0105213

ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1
3(2-2-5)
English for Communication Arts 1
คาศัพท์และสานวนเฉพาะทางนิเทศศาสตร์ หลักและเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ การ
ฝึกฝนทักษะการอ่านข้อเขียนด้านนิเทศศาสตร์ หลักและเทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษ การฝึกฝนทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษด้านนิเทศศาสตร์ การประยุกต์ การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ การปฏิบัติวิชาชีพ
ด้านนิเทศศาสตร์
Vocabularies and idioms for the work of communication; Principles and
techniques of reading English; practice of reading English. Principles and techniques of
writing English; practice of writing English; adaptation of reading and writing English for the
practice of communication
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0105214

การรู้เท่าทันสื่อ
3(3-0-6)
Media Literacy
กระบวนการทางานของสื่อ วิเคราะห์เนื้อหาของสื่อประเภทต่าง ๆ ความเหมาะสมใน
มิติด้าน สัดส่วนเวลา พื้นที่และรูปแบบการนาเสนอ การชี้นาของสื่อต่อสาธารณะ การโฆษณาแฝง และการ
ครอบงาทางวัฒนธรรม วิพากษ์ผลกระทบต่อสังคมที่เกิดขึ้นจากการทางานของสื่อ
Principles of media working; analysis of content on avariety of media
with a focus on time and space of media presentation, media guidance on public, hidden
advertisement, and media domination on culture; criticism of media impacts on society
0105311

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cross Cultural Communication
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม ทฤษฎีการสื่อสารที่สัมพันธ์กับมิติวัฒนธรรม การศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบของการสื่อสารข้ามวัฒ นธรรม บทบาทของสื่อมวลชนต่อการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม
Concepts of cultures; communication theories to study cultural
dimension; study of social transformation impacted by cross-cultural communication;
roles of media on cross-cultural communication
0105411

กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Laws and Ethics for Mass Communication
กฎหมายสื่อสารมวลชน จริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อมวลชน วิเคราะห์ปัญหา
กฎหมายจริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่าง
Laws of mass media; morality and ethics of mass media profession;
analysis on laws, morality, and ethics problems on the work of media profession by
using case studies
วิชาบังคับ
0105121
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Broadcasting
วิวัฒนาการ คุณลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของวิ ท ยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ความรู้พื้นฐานด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ศึกษาดูงานด้านวิทยุและโทรทัศน์
Development, characteristics, roles, and duties of broadcasting media;
fundamental knowledge of broadcasting media production; Visiting study to broadcasting
media institutions
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0105141

การโฆษณาเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Advertising
ความหมาย ความส าคัญ และวิวัฒ นาการของการโฆษณา การวิเคราะห์สินค้าและ
ผู้บ ริโภค การสร้างสรรค์ ง านโฆษณา การวางแผนสื่อ โฆษณา การประเมิ นผลโฆษณา กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการโฆษณา บทบาทหน้าที่และอิทธิพลของโฆษณาที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ ท้องถิ่นและ
สังคม
Meaning, importance, and evolution of advertising, product and
consumer analysis, creative advertising, planning of advertising media, advertising
evaluation, law and ethics in advertising , roles and influence of advertising affecting the
economy, locality, and society
0105161

นวัตกรรมเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Innovation for Communication
หลักการของนวัตกรรมสื่อสาร เรียนรู้งานสื่อสร้างสรรค์ที่ผสมผสานเทคโนโลยีทางการ
สื่อสารดิจิทั ล เพื่ อ ตอบสนองชีวิตยุคใหม่ การประยุก ต์ใช้นวัตกรรมสื่อดิจิทั ล กั บ งานออกแบบและการ
สร้างสรรค์สื่อในงานนิเทศศาสตร์
Principles of innovative communication; study of creative media based
on digital technology for modern life; adaptation of innovative communication for
designing and producing creative media
0105212

การวิเคราะห์ผู้รับสาร
3(3-0-6)
Audience Analysis
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ ยวข้องกับ การวิเคราะห์ผู้รับสาร ปัจ จัยภายในและ
ปัจ จัยภายนอกของผู้รับ สาร จิตวิท ยาการสื่อสาร การออกแบบและการเลือกใช้ส ารให้เหมาะสมกั บ
กลุ่มเป้าหมาย
Concepts, principles, and theories of audience analysis; Internal and
external factors regarding the media audience; communication psychology; Message
design and utilization to meet the targeted audience
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0105215

การสื่อสารในสังคมอาเซียน
3(3-0-6)
Communication in ASEAN Community
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับบริบททางสังคมอาเซียน ความสาคัญของ
การสื่อสารในภารกิ จประสานความรู้ ความคิด เจตคติและค่านิยมรูป แบบการสื่อสารในสังคมอาเซียน
สื่อสารมวลชนในประเทศอาเซียน
Study of relationship between communication and ASEAN context;
importance of communication study on the exchange of knowledge, wisdom, attitude.,
and value; pattern of communication in ASEAN; mass media in ASEAN
0105231

การถ่ายภาพเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Photography
ความหมาย และบทบาทของภาพถ่ายในงานนิเทศศาสตร์ นวัตกรรมการสื่อสารด้วย
ภาพถ่าย การวิเคราะห์และวิจารณ์ภาพ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลประเภทต่าง ๆ กลไกในการทางานของ
กล้องดิจิทัลประเภทภาพสะท้ อนเลนส์เดี่ยว และอุปกรณ์เสริมที่ จาเป็น องค์ป ระกอบภาพ หลักการจัด
ภาพถ่ายตามวัตถุป ระสงค์เฉพาะงาน จริยธรรมของผู้ถ่ายภาพ ฝึก ปฏิบัติก ารถ่ายภาพทั้ งในและนอก
สถานที่
Meaning and role of photography in communication; Photo
Communication Innovation; analysis and criticism; digital cameras; mechanism of digital
single lens reflex camera; necessary accessories; visual element; principles of photography
for specific purposes; ethics of the photographer; practice in photography
0105251

การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Public Relations
ความหมาย แนวคิ ด และวิ วั ฒ นาการของการประชาสั ม พั น ธ์ วั ต ถุ ป ระสงค์
กระบวนการ กลยุท ธ์ การก าหนดกลุ่ม เป้าหมาย เครื่องมื อ เพื่อ การประชาสั ม พั นธ์ บทบาทของการ
ประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นและประเทศ และจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์
Meaning, concept, and evolution of public relations; objectives,
processes, strategies, targeting, tools for public relations; role of public relations at local
and national level and ethics of public relations officer
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0105312

การเขียนและการรายงานข่าวเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to News Writing and Reporting
ความหมาย องค์ ป ระกอบของข่าว หลั ก เบื้ องต้น ในการสื่อข่ าว และเขี ยนข่ าวตาม
โครงสร้างประเภทต่าง ๆ การสัมภาษณ์ การวินิจฉัยประเด็นข่าว การลาดับความคิด และการใช้ภาษาใน
การเขียนข่าว หลักการและเทคนิคการรายงานข่าว ฝึกทักษะการเขียนข่าวและการรายงานข่าว
Meaning and elements of news; introduction to reporting and structure of
news writing and reporting; analysis and agenda-setting of news issues; language for news
writing; principles and techniques of news writing; practice of news writing and reporting
0105313

การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
3(2-2-5)
Communication for Development
ความหมายและความสาคัญของท้องถิ่น แนวคิดและกระบวนการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น การประยุกต์ใช้สื่อสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในเชิงมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
การสื่อสารเพื่อการสร้างความร่วมมือกับองค์กรในชุมชนท้องถิ่น และฝึกปฏิบัติ
Meaning and importance of locality; concepts and procedures of
communication on local development; application of new media to local development
on society, economics, and culture; communication for establishing cooperation with
local organization and practice
0105314

ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 2
3(2-2-5)
English for Communication Arts 2
บุรพวิชา : 0105212 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1
หลักและเทคนิคการฟังภาษาอังกฤษ การฝึกฝนทักษะการฟังภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
กับงานนิเทศศาสตร์ หลักและเทคนิคการพูดภาษาอังกฤษ การฝึกฝนทักษะการพูดภาษาอังกฤษสาหรับนัก
นิเทศศาสตร์ การประยุกต์การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์
Principles and techniques of listening English. Practice of listening English.
Principles and techniques of speaking English. Practice of speaking English. Adaptation of
listening and speaking English for the practice of communication
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0105371

การวิจัยนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Research for Communication Arts
แนวคิด หลักการ และระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ความสาคัญ ของการวิจัยทาง
นิเทศศาสตร์ การกาหนดปัญหา การศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย เครื่องมือและ
เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลงานวิจัย ฝึกเขียนและนาเสนอผลการวิจัย
Concepts, principles, and methodologies of social research; importance
of communication research; research problems and literature review; design of
communication research; research tools and techniques of data collection, Data analysis
and research conclusion; practice of research writing and presentation
0105471

โครงงานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Communication Arts Projects
สร้างสรรค์โครงงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางนิเทศศาสตร์ และนาเสนอ

Create communication arts projects related to communication arts
knowledge and projects giving presentation of the
วิชาเลือก
0105221
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
Television Program Production
บุรพวิชา : 0105121 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
หลักการ วิธีการในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ กระบวนการสาคัญ 3 ขั้นตอนในการ
ผลิตรายการ ได้แก่ ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ ขั้นตอนขณะผลิตรายการ ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ
หน้าที่ และความรั บผิดชอบของฝ่ายต่างๆ วิธีใช้และรักษาเครื่องมื ออุปกรณ์ เทคนิคการถ่า ยท า การใช้
กล้อง แสง เสียง อุปกรณ์เสริม พิเศษและเทคโนโลยีสมั ยใหม่ในการถ่ายท า ฝึกปฏิบัติก ารผลิตรายการ
โทรทัศน์ประเภทต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่
Principles and procedures of television production; television production
process of 3P: Pre-production, Production, and Post-production; roles and responsibilities
of production crew; use and maintenance of equipment; production techniques, camera
using, lights and sound, special equipment and modern production techniques; practice
of television production, internal and external studio
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0105321

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
3(2-2-5)
Radio Program Production
บุรพวิชา : 0105121 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
หลักการ วิธีการ กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเครื่องมื อและอุป กรณ์
เครื่องส่ง กระจายเสียง รูป แบบรายการ หน้าที่ ความรับ ผิดชอบของผู้ผ ลิตรายการ ฝึก ปฏิบัติก ารผลิต
รายการวิทยุกระจายเสียง
Principles, approaches, and procedures of radio broadcasting media.
Equipment and tools; radio program patterns; roles and responsibilities of radio program
producer; practice of radio program
0105322

การผลิตรายการสารคดีทางวิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
Documentary Program Production
บุรพวิชา : 0105221 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ความหมาย หลักการ วิธีการและประเภทของสารคดีท างวิท ยุโทรทัศ น์ การรวบรวม
ข้อมูล ข้อเท็จจริง การเรียบเรียงเนื้อหา การเขียนบทรายการสารคดี การถ่ายทาและตัดต่อรายการสารคดี
การสื่อความหมายด้วยบท ภาพ และเสียง การนาเสนออย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ ฝึกผลิตรายการสาร
คดีทางวิทยุโทรทัศน์
Meaning, principles, approaches, and genre of television documentaries;
investigation of truth, content management, script writing, shooting and editing television
documentaries; communication through scripts, motion pictures, and sound; creative
presentation and responsibility; practice of producing television documentaries
0105323

เทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
Broadcasting Information Technology
หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ในงานวิท ยุกระจายเสียงและวิท ยุโทรทั ศน์ การสืบ ค้นข้อมูล การจัดระบบข้อมู ล
รูป แบบชนิดข้อ มู ลดิจิทัล แบบต่าง ๆ เพื่อผลิ ตรายการให้เหมาะสมมี ป ระสิท ธิภาพ และฝึก ปฏิบัติก าร
เผยแพร่งานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
Principles of information technology for broadcasting; computer software
for broadcasting. Information system management. pattern of digital data for the
production of broadcasting program; practice of broadcasting work with information
technology system
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0105324

การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
Script Writing for Television Program
หลักการ ประเภท และรูปแบบการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ แนวคิดด้านเนื้อหา การลาดับ
เรื่อง กลวิธีการเขียน การใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายออกมาด้วยภาพและเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ใช้ภาษาภาพและภาษาเสียง และฝึกปฏิบัติ
Principles, types, and models of script writing for television; concepts of
television content; content sequence and writing strategies; application of language to
convey meaning through pictures and sound; relationship between the use of visual and
audio language; practice of scripts writing for television program
0105331

การถ่ายภาพเพื่องานวารสารศาสตร์
3(2-2-5)
Photojournalism
บุรพวิชา : 0105231 การถ่ายภาพเบื้องต้น
ทฤษฎี เทคนิคของการถ่ายภาพเพื่องานวารสารศาสตร์ การประเมินคุณค่าของภาพข่าว
และสารคดี การสื่อความหมายโดยนวัตกรรมด้านภาพถ่าย เน้นความสาคัญของภาพเชิงข่าว และการผลิต
สารคดีภาพสาหรับหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ในยุคดิจิทัลหลักเกณฑ์และจริยธรรมวิชาชีพ
ช่างภาพสื่อสารมวลชนและปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายภาพเพื่องานวารสารศาสตร์
Theoretical techniques of photography for Journalism; valuation of news
images and documentaries; production of documentary footage for newspapers,
magazines and other publications in the digital age; criteria and ethics of professional
photographers, journalists
0105332

การถ่ายภาพขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Photography
บุรพวิชา : 0105231 การถ่ายภาพเบื้องต้น
การใช้เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อเสนอมุ ม มองและความคิดเห็นต่อประเด็นสาธารณะ
ภาพถ่ายเชิงสร้างสรรค์ หลักการ-ถ่ายภาพแนววิพากษ์และสะท้อนประเด็นปัญหาสังคม ภาพถ่ายเชิงสาร
คดี ภาพประกอบเรื่องหรือข้อความ ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ และการเขียนคาหรื อข้อความ
เสริมภาพ
Use of imaging techniques to provide views and opinions on public issues;
Creative photos for social issues and documentary with subtitle
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0105333

ภาพยนตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Film
ความเป็ น มา ความส าคั ญ วิ วั ฒ นาการ ประเภทของภาพยนตร์ ภาพ เสี ย ง การ
เคลื่อนไหว มุมกล้อง ที่ประกอบสร้างขึ้นเป็นภาษาภาพยนตร์
Background, importance and evolution of film; film genres; pictures,
sound, movement, camera angles, constructed into a film language
0105334

การผลิตภาพยนตร์ 1
3(2-2-5)
Film Production 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือในการผลิตภาพยนตร์ การใช้อุปกรณ์ถ่ายทาภาพยนตร์
เบื้องต้น ขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบในการผลิตภาพยนตร์
Basic knowledge of movie production; use of basic film equipment; movie
production process; responsibility for film production
0105341

การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
3(3-0-6)
Persuasive Communication
ความหมาย ลักษณะ ทฤษฎี ความสาคัญ และวิธีการในการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
องค์ประกอบสาคัญทั้งด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่มีผลต่อการโน้มน้าวใจ อิทธิพลของผู้ส่งสารและกลุ่ม
การใช้สื่อบุคคลและสื่อมวลชนเพื่อให้ผู้รับสารยอมรับและปฏิบัติตาม
Meaning, characteristics, theories, importance and methods of
communication for persuasion; critical elements in both psychology and sociology
influence persuasion; influence of messenger and group; use of personal media and mass
media for the recipients to accept and practice
0105342

การสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Communication
แนวคิด ความหมาย กระบวนการวางแผน การสื่อสารการตลาด ความสัมพันธ์ร ะหว่าง
การสื่อสารกับการตลาด เครื่องมือการสื่อสารการตลาดประเภทต่าง ๆ การวัดและประเมินผล
Concept, definition, planning process; marketing communication;
relationship between communication and marketing, marketing communication tools of
various types; measurement and evaluation
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0105343

การสร้างสรรค์เพื่อการโฆษณา
3(2-2-5)
Creativity for Advertising
แนวคิ ด หลั ก การ และกระบวนการสร้ า งสรรค์ เ พื่ อ การโฆษณา การก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แนวความคิด กลยุทธ์และกลวิธีการสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์โฆษณาผ่า นสื่อ
ประเภทต่าง ๆ
Concept, principle and creative process for advertising. targeting,
objectives, concepts, strategies and creative strategies and methods through various
media
0105351

กลยุทธ์การสร้างเนื้อหาและสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
Media and Content Strategy for Public Relations
แนวคิด หลัก การ และเทคนิ คในการสร้างเนื้ อหาสารเพื่ อการประชาสัม พั นธ์ การ
เลือกใช้สารและสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการผลิต
สื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบของสารประชาสัมพันธ์ และฝึกปฏิบัติ
Concepts, principles, and techniques for creating content for public
relations; selection of media and media for public relations to reach the target
effectively, media production technology to fit the style of public relations and practice
0105352

สื่อดิจิทัลเพื่องานประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Digital Media for Public Relations
ความหมาย ประเภท คุณลักษณะของสื่อดิจิทัล การสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์ การ
ประยุ ก ต์ ใช้ สื่ อ ในงานประชาสั ม พั น ธ์ให้ เหมาะสมกั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย องค์ ก ร และพื้ น ที่ เ ป้ าหมายใน
สภาพการณ์สังคมปัจจุบัน
Definition of digital media feature type, communication on social media,
applying the media in public relations to target groups, organizations and target areas in
current social situations
0105353

กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
3(2-2-5)
Special Event for Strategic Communication
แนวคิดเกี่ ยวกับ การจัดกิ จกรรมพิเศษ ความส าคัญ องค์ป ระกอบและประเภทของ
กิจกรรมพิเศษ เทคนิคการกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อเชิงกลยุทธ์สาหรับองค์กร การบริการ และตราสินค้า
กระบวนการจัดและบริหารกิจกรรมพิเศษ วิธีการประเมินผล และฝึกปฏิบัติ
Concepts about special events, elements and types of special events;
special events for corporate media, services and brands, processes for organizing and
managing special events; evaluation method and practice
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0105361

กราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อการนาเสนอ
3(2-2-5)
Graphics and Multimedia for Presentation
หลักการ องค์ประกอบด้านกราฟิก เทคนิคการใช้เครื่องมือในการนาเสนอ การจัดการ
เนื้อหา เทคโนโลยีมัลติมีเดียต่าง ๆ ที่ใช้ในการสื่อสารแบบผสมผสาน การออกแบบข้อความ ภาพ เสียง
วิดีโอ และภาพเคลื่อนไหว ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ การนาเสนอทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์
ฝึกปฏิบัติในการออกแบบและนาเสนอสื่อรูปแบบต่าง ๆ บนเว็บไซต์
Principles of graphic elements techniques using for presentation tools;
content management; various multimedia technologies used in hybrid communications;
design, text, images, sound, video and animation; creativity in both offline and online
design presentation online; practice in the design and presentation of various media
formats on the website
0105362

การสื่อสารข้ามสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
Transmedia of Digital Media
หลักการ แนวคิด พลวัตของสื่อ การหลอมรวมนวัตกรรมสื่อ กลยุทธ์การเล่าเรื่องข้ามสื่อ
การบูรณาการข้อมูลข่าวสาร จริยธรรม จรรยาบรรณ และการประยุกต์ใช้การสื่อสารด้วยสื่อดิจิทัล
Principles, concepts of dynamic media merging media innovation crossmedia storytelling strategy; integration of information ethics and applications to
communicate with digital media
0105363

การสร้างสรรค์สื่อออนไลน์
3(2-2-5)
Creative Online Media
ทฤษฎีและหลักการออกแบบสือ่ ออนไลน์ ความสาคัญของสื่อออนไลน์ การนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้เพื่อการออกแบบสื่อ กระบวนการคิดสร้างสรรค์เพื่อเชื่อมโยงกับสิง่ แวดล้อมของ
สื่อ ระบบเครือข่าย รูปแบบการส่งสัญญาณสดผ่านโซเชียลมีเดีย และฝึกปฏิบัติ
Theories and principles of online-media design; importance of online
media; application of computer software for online-media design; creative procedures on
connecting to media environment; broadcasting signal on social media; network system;
practice of creative online media
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0105364

การสร้างภาพเคลื่อนไหวพื้นฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Animation
หลักพื้นฐานในการสร้างภาพเคลื่อนไหว หลักการ แนวคิด และทฤษฎี การใช้ซอฟต์แวร์
ในการสร้ างสี แ ละการสร้ างภาพ การตกแต่ ง ภาพ การจั ด การวั ต ถุ การสร้า งตั ว อั ก ษร การสร้ า ง
ภาพเคลื่อนไหวโต้ตอบกับผู้ใช้ ฝึกใช้เทคโนโลยีนาเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม
Basic principles of animation; principles, concepts and theories using
software to create color and visualization photo retouching object management font
creation creating interactive animations with the user practice using technology to
present work in appropriate forms
0105365

คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Computer Graphics
การจัดการภาพและข้อความ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิก
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ การใช้คอมพิวเตอร์ก ราฟิก เพื่อ สื่อสารให้ ตรงกลุ่มเป้าหมาย ฝึกใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบกราฟิก
Composition of images and texts; application of software computer for
graphic design; creative thinking; use of computer graphics to communicate with targeted
audience; practice of creative thinking and designing for the work of computer graphics
0105366

คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นเพื่องานวิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
Computer Graphics and Animation for Television
ความหมาย ความส าคัญ วิธีก าร และเทคนิคในการนาคอมพิวเตอร์ก ราฟิก และแอนิ
เมชั่นมาใช้ในการสร้างสรรค์งานด้านการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ และฝึกปฏิบัติ
Meaning, importance, approaches, and techniques of applying computer
graphics and animation for the creation of television program; practice of producing the
work of computer graphics and animation for television
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0105421

การเขียนและการรายงานข่าววิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
News Writing and Reporting for Television
ความส าคั ญ คุ ณ ค่า คุ ณ สมบั ติ หลั ก การเขี ย นและรายงานข่ าววิท ยุ โ ทรทั ศ น์ การ
บรรณาธิกรและเตรียมต้นฉบับข่าว รูปแบบของรายการข่าว การสัมภาษณ์เชิงข่าว การรายงานข่าว การใช้
เสียงล าดับภาพข่าว การจัดเสนอข่าวประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์เปรียบเที ยบการเสนอข่าวระหว่างวิท ยุ
โทรทัศน์กับหนังสือพิมพ์ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมต่อการรายงานข่าวและฝึกปฏิบัติ
Importance, value, characteristics, and principles of news writing and
reporting for television; editing and preparing news script; pattern of news writing and
reporting. Interview for news; voice over of news; Presentation of various types of news.
Analysis and comparison of news from television and newspapers. morality and
responsibility of news writing and reporting
0105422

การดาเนินรายการโทรทัศน์
3(2-2-5)
Television Announcement and Presentation
หลักการและกระบวนการดาเนินรายการโทรทัศน์ บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณ ทักษะ
ในการพูด การบรรยาย การสัมภาษณ์และการพากย์ เพื่อการเป็นผู้ดาเนินรายการ พิธีกร ผู้ประกาศ ผู้ลง
เสียงบรรยาย ผู้สัมภาษณ์ ผู้พากย์ทางโทรทัศน์ ฝึกปฏิบัติ
Principles and procedures of Television Announcing and Presentation;
roles and ethics; skills of narration and interviewing for announcer, reporter, interviewer,
master of ceremonies, and television voice over; practice
0105431

การถ่ายภาพในสตูดิโอ
3(2-2-5)
Studio Photography
บุรพวิชา : 0105231 การถ่ายภาพเบื้องต้น
หลักการและแนวคิดของนวัตกรรมการถ่ายภาพในสตูดิโอ อุปกรณ์และการใช้อุปกรณ์
ถ่ายภาพในสตูดิโอ ประเภทของแสง การจัดแสง การจัดฉาก ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพในสตูดิโอ
Principles and concepts of studio photography; equipment and use of
studio imaging equipment; types of light. Lighting; studio shooting practice
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0105432

การจัดการภาพถ่ายดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Photography Management
บุรพวิชา : 0105231 การถ่ายภาพเบื้องต้น
กระบวนการทางานหลังการบันทึกภาพด้วยนวัตกรรมโปรแกรมสาเร็จรูปขั้นสูง รูปแบบ
ข้อมูลภาพ คุณลักษณะทางกายภาพของภาพถ่าย การจัดการฐานข้อมูล การปรับแต่ง-ภาพ บทบาท ขอบเขต
ของการตกแต่งภาพเพื่อใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์ จริยธรรมวิชาชีพเกี่ยวการตกแต่งภาพและการนาเสนอภาพ
Workflow with innovative software packages. Image data format; physical
attributes of photos; database management; scope of image retouching using in print
media
0105433

การตัดต่อในงานดิจิทัล
3(2-2-5)
Editing in Digital Studio
บุรพวิชา : 0105221 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
หลักการ เทคนิค และความคิดสร้างสรรค์ในการตัดต่องานดิจิทัล การตัดต่อภาพและ
เสียงโดยใช้โปรแกรมตัดต่อสาเร็จรูป การปรับแต่งและผสมผสานภาพและเสียง การเก็บข้อมูล การแปลง
สัญญาณรูปแบบดิจิทัล และฝึกปฏิบัติ
Principles, techniques, and creative ideas of Editing in Digital Studio;
digital editing for images and sound by computer program; adjustment and blending of
images and sound; digital data collection; transformation of digital signal
0105434

การผลิตภาพยนตร์ 2
3(2-2-5)
Film Production 2
บุรพวิชา : 0105334 การผลิตภาพยนตร์ 1
การเล่าเรื่อง การเขียนบทและสื่อความหมายด้วยภาพผ่านสตอรี่บอร์ด ขั้นตอนการผลิต
ภาพยนตร์ในรูปแบบดิจิทัล ด้วยกระบวนการสาคัญ 3 ขั้นตอนในการผลิตภาพยนตร์ ได้แก่ ขั้นตอนก่อน
การผลิต ขั้นตอนขณะผลิต และขั้นตอนหลังการผลิตภาพยนตร์
Narration; script writing; communicate through storyboard; digital movie
production process, pre-production, production and post-production
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สุนทรียศาสตร์ภาพยนตร์
3(3-0-6)
Film Aesthetics
องค์ประกอบทางสุนทรียะในงานภาพยนตร์ ภาพยนตร์กับบทบาททางศิลปะ และผลกระทบต่อ

สังคม
Aesthetic elements of film; film as an artistic, role and its impact to the society
0105441

การเขียนข้อความโฆษณา
3(2-2-5)
Writing for Advertising Messages
ความหมาย ความสาคัญ หลักการและองค์ประกอบของการเขียนเพื่อการโฆษณา ภาษา
โฆษณา กลยุทธ์การสร้างสารโฆษณาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดหลักของการโฆษณา องค์ประกอบและ
ประเภทของบทโฆษณา การผลิตบทโฆษณาสาหรับสื่อประเภทต่าง ๆ
Meaning, importance, principles and elements of writing for advertising,
language, advertising, advertising strategies, advertising to align with the main ideas of
advertising; elements and types of ad copy; production of commercials for various media
0105442

การบริหารงานธุรกิจสื่อ
3(3-0-6)
Media Business Management
โครงสร้าง นโยบาย การจัดหน่วยงานสื่อ การวางแผนเชิงกลยุท ธ์ การหาลูก ค้า การ
จัดการด้านการสร้างสรรค์สื่อ การจัดการงบประมาณและบุคลากร การวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อ
ปรับปรุงการดาเนินงานของหน่วยงานสื่อ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับธุรกิจสื่อ
Structure, policy, advertising agency, strategic planning, customer
acquisition, creative media management, budget management, analysis and evaluation to
improve the operation of media agencies; laws and regulations related to media business
0105443

การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานโฆษณา
3(2-2-5)
Computer Graphic for Advertising
ความหมาย หลักการออกแบบกราฟิกในงานโฆษณา องค์ประกอบและเทคนิคในการ
สร้า งภาพกราฟิ ก สร้า งสรรค์ ง านกราฟิ ก โฆษณาด้ วยการใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป การประยุ ก ต์ ใช้
คอมพิวเตอร์กราฟิกในการออกแบบโฆษณาที่เป็นงาน 2 มิติ และ 3 มิติ และฝึกปฏิบัติ
Meaning and principles of graphic design in advertising , elements and
techniques for creating graphics; create graphic advertising using the program; application
of computer graphics in 2D and 3D advertising design and production practice
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0105451

การบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤต
3(3-0-6)
Communication Management in Crisis
ความหมาย ความสาคัญ ของการสื่อสารในภาวะวิกฤต ตัวอย่างเหตุการณ์ภาวะวิกฤติ
การจาแนกลักษณะของภาวะวิกฤติ การบริหารประเด็น การบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์การจัดการสื่อสาร
และการบริหารสื่อมวลชนในภาวะวิกฤติ
Meaning of critical communication in crisis, classification of crisis
management, issues management, risk management; strategic communication
management and mass media management in crisis
0105452

สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Print Media for Public Relations
แนวคิด ความหมายสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ กระบวนการผลิตสิงพิมพ์ ระบบ
การพิมพ์ การเตรียมต้นฉบับงานพิมพ์ ทฤษฎีการออกแบบและจัดหน้าสิ่งพิมพ์ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ในจัดการสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่สิ่งพิมพ์ในงานประชาสัมพันธ์
Meaning of print media for public relations, production process print
media , system printing preparation, theory of design and layout of publications; use of
software packages in the print media management, publishing in public relations
0105453

ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์
3(2-2-5)
Social Responsibility and Community Relations
แนวคิด หลักการเกี่ ยวกับ ชุม ชนและการสร้างความสัม พันธ์กั บ ชุม ชน การวิเคราะห์
สถานการณ์และบริบทของชุมชนประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร การวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในชุมชน การกาหนดกลยุทธ์การสือ่ สาร การดาเนินกิจกรรมการสื่อสาร และการประเมินผลการดาเนินงาน
ชุมชนสัมพันธ์ โดยเชื่อมโยงกับหลักความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และฝึกปฏิบัติ
Concepts, principles of community and community relations; situation
analysis and community contexts. related to organization community, stakeholder
analysis, communication formulation, communication activities and evaluation of
community relations activities; by linking to corporate social responsibility and practice
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0105454

สื่อมวลชนสัมพันธ์
3(3-0-6)
Mass Media Relations
หลักการ แนวคิด และแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน การปฏิบัติงาน
ร่วมกับสื่อมวลชน การสร้างสารและการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อมวลชน และการฝึกปฏิบัติ
Principles, concepts and guidelines for building relations with the media;
work with media; creation and dissemination of information through the media and
practice
0105455

สื่อพื้นบ้านเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
Traditional Media for Public Relations
ความหมาย ความสาคัญ รูป แบบ อิท ธิพลของสื่อพื้ นบ้านในการประชาสัมพันธ์ การ
ประยุกต์ใช้สื่อพื้นบ้านมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ ฝึกปฏิบัติในการใช้สื่อพื้นบ้านเพื่อการประชาสัมพันธ์ใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
Meaning, importance, formats; Influence of local media on public
relations; application of folk media in public relations; practice in using local media for
public relations in various situations appropriately
0105456

ผู้ประกอบการสื่อ
3(2-2-5)
Media Entrepreneurship
แนวคิดหลักของการลงทุนและการเป็นเจ้าของกิจการสื่อ การมองหาโอกาสทางธุรกิจ
การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจสื่อ การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ การจัดทาแผนธุรกิจ กลยุทธ์การ
จัดการด้านการเงิน การบริหารตลาดธุรกิจสื่อ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การป้องกันการละเมิด
สิทธิประโยชน์
Main concepts of investment and media entrepreneurship. Opportunity
seeking. Study of media business feasibility. Building business competitiveness. Making of
business plan. Financial management strategies. marketing management of media
business . Human resources management. Prevention of rights infringement.
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0105461

การผลิตภาพเสมือนจริง
3(2-2-5)
Virtual reality Production
หลักการประยุกต์ใช้ภาพกราฟฟิกเสมื อนจริง การต่อประสานระบบสัมผัสภาพ 3 มิ ติ
การสร้างสรรค์เทคโนโลยีอิมเมอร์ซีฟสาหรับใช้รายงานภาพข่าวรูปแบบ 3 มิติ การจาลองการรายงานข่าว
โทรทัศน์ เทคนิคพิเศษในงานภาพยนตร์และงานโฆษณา การสร้างข้อมูลบนโลกเสมือนจริง
Principles of applying virtual reality; introduction to 3D-image editing;
creative application of immersive graphic technology for television news program; special
effect for film and advertisement; data presentation on virtual reality world
0105462

เทคนิคพิเศษเพื่อภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง
3(2-2-5)
Special effects for advanced animation
บุรพวิชา : 0105365คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น
การสร้ า งเทคนิ ค พิ เ ศษทางภาพ เคลื่ อ นไหว การท าแบบจ าลองด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ การใช้เทคนิ ค การให้แ สงเงาเพื่ อให้ภ าพมี ค วามสมจริง การสร้างภาพเคลื่อ นไหวเพื่ อ
ภาพยนตร์ งานโฆษณา งานโทรทัศน์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านแอนิเมชั่น 2 และ 3 มิติ การสร้าง
แบบจาลองพลวัตที่เหมาะสมเพื่อใช้ในฉากการแสดงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
Special techniques creation for animation; application of computer
program for producing animation models; Light and shadow management for advanced
animation; animation for film, television, and advertisement by using 2D and 3D
computer software; creation of dynamic animation for presentation
0105463

การตัดต่อดิจิทัลขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Digital Editing
บุรพวิชา : 0105433การตัดต่อในงานดิจิทลั
การตัดต่อวีดีทัศน์โดยใช้ระบบดิจิทัล การสร้างไตเติล 3 มิติ การปรับแต่ง การซ้อนภาพ
การสร้าง และการสร้างเสียงประกอบ โดยใช้ซ อฟแวร์สร้างเทคนิคพิเศษ การสร้างกราฟิกขั้นสูง การ
ออกแบบแอนิเมชั่นโมเดล 3 มิติ การปรับแต่งเทคนิคภาพและเสียงขั้นสูง
Editing video by using advanced digital technology; creation of 3D title;
video adjustment and special effect by using advanced digital technology; application of
advanced graphic technology; design of 3D animation model; adjustment of advanced
digital editing for images and sound
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สหกิจศึกษา
6(0-18-0)
Cooperative Education
ฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านนิเทศศาสตร์โดยมีระยะเวลา 1 ภาคเรียนตามโครงการสหกิจศึกษา
Full-time professional practice as an employee at a working
establishment related to the work of communication arts which takes 1 full semester
according to the requirement of cooperative education
0105482

ประสบการณ์วิชาชีพ
6(0-18-0)
Professional Experience
ฝึกปฏิบัติงานการสื่อสารมวลชนในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชน เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง
Committing as an apprentice at a working establishment related to the
work of mass communication taking no less than 400 hours
3.2 ชื่อ - สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1
2

3

4
5

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
นายทีปวิท พงศ์ไพบูลย์
อาจารย์
นศ.ม.
วท.บ.
นายธนภัทร เต็มรัตนะกุล อาจารย์
นศ.ด.
ว.ม.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
นายเสริมศักดิ์ ขุนพล
ผู้ช่วย
ศศ.ม.
ศาสตราจารย์
ศศ.ม.
นศ.บ.
ศศ.บ.
นายธีระ ราชาพล
อาจารย์
นศ.ม.
ศศ.บ.
นางลัดดา ประสาร
อาจารย์
ว.ม.
ว.บ.
ชื่อ-สกุล

สาขาวิชา
สื่อสารมวลชน
เกษตรศาสตร์
นิเทศศาสตร์
สื่อสารมวลชน
ภาษาอังกฤษ
สื่อสารมวลชน
การจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
การโฆษณา
นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์
สื่อสารมวลชน
สื่อสารมวลชน

สถาบัน

ปี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.สงขลานครินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.ธรรมศาสตร์
ม.รามคาแหง
ม.รามคาแหง
ม.ศิลปากร

2534
2530
2557
2551
2555
2546
2557

ม.รามคาแหง
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ม.วลัยลักษณ์
ม.ศรีปทุม
ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
ม.ธรรมศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์

2552
2558
2544
2550
2541
2542
2537
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1

นางอรุณีวรรณ บัวเนี่ยว

2

นายกวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.d.

Communication

นศ.ม. นิเทศศาสตร์พัฒนาการ
ภาษาและวรรณคดีไทย
ศศ.บ.
ปร.ด. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
ศศ.ม.
ศศ.บ
อส.บ

3

4
5

6

สถาบัน

ปี

Massey University,
New Zealand
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.สงขลานครินทร์

2560

ม.พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ม.รามคาแหง
สื่อสารมวลชน
ม.รามคาแหง
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
เทคโนโลยีการศึกษา
ม.บูรพา
เทคโนโลยีทางการศึกษา ม.บูรพา
เทคโนโลยีทางการศึกษา ม.บูรพา

2542
2545
2559
2552
2549
2545

นายณฐาภพ สมคิด

อาจารย์

ปร.ด
กศ.ม.
กศ.บ.

นายสถาพร ศรีสัจจัง

อาจารย์

นางสาว กรชนก
ชิดไชยสุวรรณ

อาจารย์

ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา
ศศ.บ. ภาษาไทย
ศป.ม.
การออกแบบนิเทศศิลป์
การโฆษณาและ
บธ.บ.
ประชาสัมพันธ์

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 2533
ม.เชียงใหม่
2515
ม.ศิลปากร
2550

นายณัฏฐพล อมรทัต

อาจารย์

นศ.ม.

การภาพยนตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นศ.บ.

วิทยุ-โทรทัศน์

2549

นศ.ม.
ศศ.บ.
วส.ม.
สส.บ.

การภาพยนตร์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การจัดการการสื่อสาร
องค์กร
นิเทศศาสตร์
การแสดงและกากับการ
แสดง

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.ราชภัฏสวนดุสิต
ม.ธรรมศาสตร์
ม.วลัยลักษณ์
ม.ศรีนครินทรวิโวฒ

2543

7

นายพิเชฐ วงษ์จ้อย

อาจารย์

8

นางสาวนิตยนันท์
จินดารัตน์

-

9

นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์

-

ศป.บ.

ม.รามคาแหง

2559
2550
2544

2543
2555

2555
2547
2554
2546
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
นิสิตลงทะเบียนรายวิชา 0105491สหกิจศึกษา 6(0-18-0) ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชนตามโครงการสหกิจศึกษา มีระยะเวลา 1 ภาคเรียน หรือ
นิสิตลงทะเบียนรายวิชา 0105492 ประสบการณ์วิชาชีพ 6(0-18-0) ฝึกปฏิบัติงานการสื่อสารมวลชนใน
หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้
4.1.2 มีความสามารถในการสื่อสารทุกรูปแบบตามสมัยนิยม
4.1.3 มี ความรู้ เทคนิคและทั ก ษะในการใช้เครื่องมื อ อุป กรณ์ ที่ เกี่ ยวข้องกั บ วิชาชีพด้านนิเทศ
ศาสตร์
4.2 ช่วงเวลา
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ตามเวลาปฏิบัติงานของสถานประกอบการ
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรือวิจัย (ถ้ามี)
ไม่มี
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- 54 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของ
คุณลักษณะพิเศษ
นิสิต
ELO1 มีความตระหนักใน
1) กิจกรรมการเรียนรู้เป็น
หลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ รายบุ ค คลและรายกลุ่ ม ใน
นิเทศศาสตร์
รายวิ ช าต่ าง ๆ เช่ น งาน
บุ ค คล งานกลุ่ ม ย่ อ ย งาน
นาเสนอข้อมูล และ/หรือ
2) กิ จ ก ร ร ม เส ริ ม น อ ก
ห้องเรียน เช่น การสาธิต / ดู
งา น ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ใน ส ถ า น
ประกอบการ การทาโครงงาน
3) อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น
สอดแทรก เรื่ อ งคุ ณ ธรรม
จริยธรรม วินัย ความซื่อสัตย์
และความรับ ผิด ชอบในการ
สอนทุกรายวิชา

รายวิชา
0105111 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
0105112 การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น
0105211 ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
0105214 การรู้เท่าทันสื่อ
0801411 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
0105121 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
0105141 การโฆษณาเบื้องต้น
0105212 การวิเคราะห์ผู้รับสาร
0105231 การถ่ายภาพเบื้องต้น
0105251 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
0105312 การเขียนและการรายงานข่าวเบื้องต้น
0105313 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
0105371 การวิจัยนิเทศศาสตร์
0105471 โครงงานนิเทศศาสตร์
0105221 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
0105321 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
0105322 การผลิตรายการสารคดีทางวิทยุโทรทัศน์
0105324 การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์
0105331 การถ่ายภาพเพื่องานวารสารศาสตร์
0105332 การถ่ายภาพขั้นสูง
0105334 การผลิตภาพยนตร์ 1
0105341 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
0105342 การสื่อสารการตลาด
0105351 กลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งเนื้ อ หาและสื่ อ เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์
0105352 สื่อดิจิทัลเพื่องานประชาสัมพันธ์
0105353 กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
0105361 กราฟิกและมัลติเดียเพื่อการนาเสนอ
0105362 การสื่อสารข้ามสื่อดิจิทัล
0105363 การสร้างสรรค์สื่อออนไลน์
0105364 การสร้างภาพเคลื่อนไหวพื้นฐาน
0105366 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นเพื่องาน
วิทยุโทรทัศน์
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ELO2 แสดงถึงความมี
ระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของ
นิสิต

1) กิจกรรมการเรียนรู้เป็น
รายบุ ค คลและรายกลุ่ ม ใน
รายวิ ช าต่ าง ๆ เช่ น งาน
บุ ค คล งานกลุ่ ม ย่ อ ย งาน
นาเสนอข้อมูล และ/หรือ
2) กิ จ ก ร ร ม เส ริ ม น อ ก
ห้องเรียน เช่น การสาธิต / ดู
งา น ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ใน ส ถ า น
ประกอบการ การทาโครงงาน
3) อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น
สอดแทรก เรื่ อ งคุ ณ ธรรม
จริยธรรม วินัย ความซื่อสัตย์
และความรับ ผิด ชอบในการ
สอนทุกรายวิชา

รายวิชา
0105421 การเขียนและการรายงานข่าววิทยุโทรทัศน์
0105422 การดาเนินรายการโทรทัศน์
0105431 การถ่ายภาพในสตูดิโอ
0105432 การจัดการภาพถ่ายดิจิทัล
0105433 การตัดต่อในงานดิจิทัล
0105434 การผลิตภาพยนตร์ 2
0105442 การบริหารงานธุรกิจสื่อ
0105451 การบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤต
0105453 ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์
0105454 สื่อมวลชนสัมพันธ์
0105461การผลิตภาพเสมือนจริง
0105462 เทคนิคพิเศษเพื่อภาพเคลื่อนไหว
0105481 สหกิจศึกษา
0105482 ประสบการณ์วิชาชีพ
0105213 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1
0105311 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
0105141 การโฆษณาเบื้องต้น
0105161นวัตกรรมเพือ่ การสือ่ สาร
0105231 การถ่ายภาพเบื้องต้น
0105251 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
0105312 การเขียนและการรายงานข่าวเบื้องต้น
0105314 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 2
0105371 การวิจัยนิเทศศาสตร์
0105221 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
0105321 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
0105322 การผลิตรายการสารคดีทางวิทยุโทรทัศน์
0105334 การผลิตภาพยนตร์ 1
0105343 การสร้างสรรค์เพื่อการโฆษณา
0105366 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นเพื่องาน
วิทยุโทรทัศน์
0105421 การเขียนและการรายงานข่าววิทยุโทรทัศน์
0105422 การดาเนินรายการโทรทัศน์
0105431 การถ่ายภาพในสตูดิโอ
0105433 การตัดต่อในงานดิจิทัล
0105434 การผลิตภาพยนตร์ 2
0105452 สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์
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ELO3 มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี
ทางด้านนิเทศศาสตร์

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของ
นิสิต

1) กิจกรรมการเรียนรู้เป็น
รายบุ ค คลและรายกลุ่ ม ใน
รายวิ ช าต่ าง ๆ เช่ น งาน
บุ ค คล งานกลุ่ ม ย่ อ ย งาน
นาเสนอข้อมูล และ/หรือ
2) กิ จ ก ร ร ม เส ริ ม น อ ก
ห้องเรียน เช่น การสาธิต / ดู
งา น ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ใน ส ถ า น
ประกอบการ การทาโครงงาน

รายวิชา
0105453 ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์
0105481 สหกิจศึกษา
0105482 ประสบการณ์วิชาชีพ
0105111 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
0105112 การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น
0105113 การสื่อสารในบริบททางสังคม
0105211 ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
0105213 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1
0105214 การรู้เท่าทันสื่อ
0105311 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
0801411 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
0105121 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
0105141 การโฆษณาเบื้องต้น
0105161นวัตกรรมเพื่อการสื่อสาร
0105212 การวิเคราะห์ผู้รับสาร
0105215 การสื่อสารในสังคมอาเซียน
0105231 การถ่ายภาพเบื้องต้น
0105251 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
0105313 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
0105314 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 2
0105371 การวิจัยนิเทศศาสตร์
0105471 โครงงานนิเทศศาสตร์
0105221 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
0105321 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
0105322 การผลิตรายการสารคดีทางวิทยุโทรทัศน์
0105323 เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ง า น
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
0105324 การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์
0105331 การถ่ายภาพเพื่องานวารสารศาสตร์
0105332 การถ่ายภาพขั้นสูง
0105333 ภาพยนตร์เบื้องต้น
0105334 การผลิตภาพยนตร์ 1
0105341 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
0105342 การสื่อสารการตลาด
0105351 กลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งเนื้ อ หาและสื่ อ เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์
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กลยุทธ์หรือกิจกรรมของ
นิสิต

ELO4 มีความรู้ ความเข้าใจ
1) กิจกรรมการเรียนรู้เป็น
ทางด้านนวัตกรรมการสื่อสาร รายบุ ค คลและรายกลุ่ ม ใน
รายวิ ช าต่ าง ๆ เช่ น งาน
บุ ค คล งานกลุ่ ม ย่ อ ย งาน
นาเสนอข้อมูล และ/หรือ
2) กิ จ ก ร ร ม เส ริ ม น อ ก
ห้องเรียน เช่น การสาธิต / ดู
งา น ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ใน ส ถ า น
ประกอบการ การทาโครงงาน

รายวิชา
0105361 กราฟิกและมัลติเดียเพื่อการนาเสนอ
0105362 การสื่อสารข้ามสื่อดิจิทัล
0105363 การสร้างสรรค์สื่อออนไลน์
0105364 การสร้างภาพเคลื่อนไหวพื้นฐาน
0105366 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นเพื่องาน
วิทยุโทรทัศน์
0105421 การเขียนและการรายงานข่าววิทยุโทรทัศน์
0105431 การถ่ายภาพในสตูดิโอ
0105432 การจัดการภาพถ่ายดิจิทัล
0105434 การผลิตภาพยนตร์ 2
0105435 สุนทรียศาสตร์ภาพยนตร์
0105441 การเขียนข้อความโฆษณา
0105442 การบริหารงานธุรกิจโฆษณา
0105443 การออกแบบคอมพิวเตอร์ก ราฟิก เพื่องาน
โฆษณา
0105451 การบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤต
0105452 สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์
0105453 ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์
0105454 สื่อมวลชนสัมพันธ์
0105455 สื่อพื้นบ้านเพื่อการประชาสัมพันธ์
0105461การผลิตภาพเสมือนจริง
0105462 เทคนิคพิเศษเพื่อภาพเคลื่อนไหว
0105463 การตัดต่อดิจิทัลขั้นสูง
0105481 สหกิจศึกษา
0105482 ประสบการณ์วิชาชีพ
0105111 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
0105112 การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น
0105113 การสื่อสารในบริบททางสังคม
0105211 ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
0105213 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1
0105214 การรู้เท่าทันสื่อ
0105311 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
0801411 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
0105121 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
0105141 การโฆษณาเบื้องต้น
0105161นวัตกรรมเพื่อการสื่อสาร
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กลยุทธ์หรือกิจกรรมของ
นิสิต

รายวิชา
0105212 การวิเคราะห์ผู้รับสาร
0105215 การสื่อสารในสังคมอาเซียน
0105231 การถ่ายภาพเบื้องต้น
0105251 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
0105313 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
0105314 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 2
0105371 การวิจัยนิเทศศาสตร์
0105471 โครงงานนิเทศศาสตร์
0105221 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
0105321 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
0105322 การผลิตรายการสารคดีทางวิทยุโทรทัศน์
0105323 เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ง า น
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
0105324 การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์
0105331 การถ่ายภาพเพื่องานวารสารศาสตร์
0105332 การถ่ายภาพขั้นสูง
0105333 ภาพยนตร์เบื้องต้น
0105334 การผลิตภาพยนตร์ 1
0105341 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
0105342 การสื่อสารการตลาด
0105351 กลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งเนื้ อ หาและสื่ อ เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์
0105361 กราฟิกและมัลติเดียเพื่อการนาเสนอ
0105362 การสื่อสารข้ามสื่อดิจิทัล
0105363 การสร้างสรรค์สื่อออนไลน์
0105364 การสร้างภาพเคลื่อนไหวพื้นฐาน
0105366 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นเพื่องาน
วิทยุโทรทัศน์
0105421 การเขียนและการรายงานข่าววิทยุโทรทัศน์
0105431 การถ่ายภาพในสตูดิโอ
0105432 การจัดการภาพถ่ายดิจิทัล
0105434 การผลิตภาพยนตร์ 2
0105435 สุนทรียศาสตร์ภาพยนตร์
0105441 การเขียนข้อความโฆษณา
0105442 การบริหารงานธุรกิจสื่อ
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ELO5 สามารถนาความรู้มา
ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางด้านนิเทศศาสตร์

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของ
นิสิต

1) กิจกรรมการเรียนรู้เป็น
รายบุ ค คลและรายกลุ่ ม ใน
รายวิ ช าต่ าง ๆ เช่ น งาน
บุ ค คล งานกลุ่ ม ย่ อ ย งาน
นาเสนอข้อมูล และ/หรือ
2) กิ จ ก ร ร ม เส ริ ม น อ ก
ห้องเรียน เช่น การสาธิต / ดู
งา น ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ใน ส ถ า น
ประกอบการ การทาโครงงาน

รายวิชา
0105443 การออกแบบคอมพิวเตอร์ก ราฟิก เพื่องาน
โฆษณา
0105451 การบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤต
0105452 สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์
0105453 ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์
0105454 สื่อมวลชนสัมพันธ์
0105455 สื่อพื้นบ้านเพื่อการประชาสัมพันธ์
0105461การผลิตภาพเสมือนจริง
0105462 เทคนิคพิเศษเพื่อภาพเคลื่อนไหว
0105463 การตัดต่อดิจิทัลขั้นสูง
0105481 สหกิจศึกษา
0105482 ประสบการณ์วิชาชีพ
0105111 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
0105113 การสื่อสารในบริบททางสังคม
0105211 ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
0105213 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1
0801411 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
0105121 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
0105212 การวิเคราะห์ผู้รับสาร
0105215 การสื่อสารในสังคมอาเซียน
0105312 การเขียนและการรายงานข่าวเบื้องต้น
0105314 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 2
0105371 การวิจัยนิเทศศาสตร์
0105471 โครงงานนิเทศศาสตร์
0105221 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
0105321 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
0105322 การผลิตรายการสารคดีทางวิทยุโทรทัศน์
0105323 เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ง า น
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
0105324 การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์
0105331 การถ่ายภาพเพื่องานวารสารศาสตร์
0105332 การถ่ายภาพขั้นสูง
0105333 ภาพยนตร์เบื้องต้น
0105334 การผลิตภาพยนตร์ 1
0105343 การสร้างสรรค์เพื่อการโฆษณา
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กลยุทธ์หรือกิจกรรมของ
นิสิต

ELO6 สามารถนาความรู้ทาง 1) กิจกรรมการเรียนรู้เป็น
นวัตกรรมการสื่อสารไปปรับ รายบุ ค คลและรายกลุ่ ม ใน
ใช้กับสังคมท้องถิ่นและสังคม รายวิ ช าต่ าง ๆ เช่ น งาน
โลกได้
บุ ค คล งานกลุ่ ม ย่ อ ย งาน
นาเสนอข้อมูล และ/หรือ
2) กิ จ ก ร ร ม เส ริ ม น อ ก
ห้องเรียน เช่น การสาธิต / ดู
งา น ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ใน ส ถ า น
ประกอบการ การทาโครงงาน

รายวิชา
0105351 กลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งเนื้ อ หาและสื่ อ เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์
0105352 สื่อดิจทิ ัลเพื่องานประชาสัมพันธ์
0105353 กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
0105366 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นเพื่องาน
วิทยุโทรทัศน์
0105421 การเขียนและการรายงานข่าววิทยุโทรทัศน์
0105422 การดาเนินรายการโทรทัศน์
0105431 การถ่ายภาพในสตูดิโอ
0105432 การจัดการภาพถ่ายดิจิทัล
0105433 การตัดต่อในงานดิจิทัล
0105434 การผลิตภาพยนตร์ 2
0105435 สุนทรียศาสตร์ภาพยนตร์
0105441 การเขียนข้อความโฆษณา
0105443 การออกแบบคอมพิวเตอร์ก ราฟิก เพื่องาน
โฆษณา
0105452 สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์
0105455 สื่อพื้นบ้านเพื่อการประชาสัมพันธ์
0105481 สหกิจศึกษา
0105482 ประสบการณ์วิชาชีพ
0105111 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
0105112 การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น
0105113 การสื่อสารในบริบททางสังคม
0105213 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1
0105214 การรูเ้ ท่าทันสือ่
0105311 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
0801411 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
0105215 การสื่อสารในสังคมอาเซียน
0105314 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 2
0105371 การวิจัยนิเทศศาสตร์
0105221 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
0105321 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
0105322 การผลิตรายการสารคดีทางวิทยุโทรทัศน์
0105324 การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์
0105333 ภาพยนตร์เบือ้ งต้น
0105334 การผลิตภาพยนตร์ 1
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กลยุทธ์หรือกิจกรรมของ
นิสิต

ELO7 สามารถทางานเป็นทีม 1) กิจกรรมการเรียนรู้เป็น
ร่วมกับบุคคลอื่น ชุมชนและ รายบุ ค คลและรายกลุ่ ม ใน
สังคมได้
รายวิ ช าต่ าง ๆ เช่ น งาน
บุ ค คล งานกลุ่ ม ย่ อ ย งาน
นาเสนอข้อมูล และ/หรือ
2) กิ จ ก ร ร ม เส ริ ม น อ ก
ห้องเรียน เช่น การสาธิต / ดู
งา น ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ใน ส ถ า น
ประกอบการ การทาโครงงาน
3) อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น
สอดแทรก เรื่ อ งคุ ณ ธรรม
จริยธรรม วินัย ความซื่อสัตย์
และความรับ ผิด ชอบในการ
สอนทุกรายวิชา

รายวิชา
0105342 การสื่อสารการตลาด
0105343 การสร้างสรรค์เพื่อการโฆษณา
0105352 สื่อดิจิทัลเพื่องานประชาสัมพันธ์
0105353 กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
0105434 การผลิตภาพยนตร์ 2
0105435 สุนทรียศาสตร์ภาพยนตร์
0105451 การบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤต
0105452 สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์
0105453 ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์
0105455 สื่อพื้นบ้านเพื่อการประชาสัมพันธ์
0105456 ผู้ประกอบการสื่อ
0105463 การตัดต่อดิจทิ ลั ขั้นสูง
0105481 สหกิจศึกษา
0105482 ประสบการณ์วิชาชีพ
0105111 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
0105211 ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
0105213 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1
0105311 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
0105312 การเขียนและการรายงานข่าวเบื้องต้น
0105313 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
0105314 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 2
0105221 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
0105321 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
0105322 การผลิตรายการสารคดีทางวิทยุโทรทัศน์
0105323 เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ง า น
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
0105334 การผลิตภาพยนตร์ 1
0105353 กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
0105361 กราฟิกและมัลติเดียเพื่อการนาเสนอ
0105362 การสื่อสารข้ามสื่อดิจิทัล
0105363 การสร้างสรรค์สื่อออนไลน์
0105364 การสร้างภาพเคลื่อนไหวพื้นฐาน
0105422 การดาเนินรายการโทรทัศน์
0105434 การผลิตภาพยนตร์ 2
0105451 การบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤต
0105453 ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์
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กลยุทธ์หรือกิจกรรมของ
นิสิต

ELO8 สามารถปฏิบัติวิชาชีพ 1) กิจกรรมการเรียนรู้เป็น
ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รบั
รายบุ ค คลและรายกลุ่ ม ใน
มอบหมายได้
รายวิ ช าต่ าง ๆ เช่ น งาน
บุ ค คล งานกลุ่ ม ย่ อ ย งาน
นาเสนอข้อมูล และ/หรือ
2) กิ จ ก ร ร ม เส ริ ม น อ ก
ห้องเรียน เช่น การสาธิต / ดู
งา น ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ใน ส ถ า น
ประกอบการ การทาโครงงาน

รายวิชา
0105454 สื่อมวลชนสัมพันธ์
0105455 สื่อพื้นบ้านเพื่อการประชาสัมพันธ์
0105456 ผู้ประกอบการสื่อ
0105461 การผลิตภาพเสมือนจริง
0105462 เทคนิคพิเศษเพื่อภาพเคลื่อนไหว
0105463 การตัดต่อดิจิทัลขั้นสูง
0105481 สหกิจศึกษา
0105482 ประสบการณ์วิชาชีพ
0105111 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
0105211 ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
0105311 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
0105141 การโฆษณาเบื้องต้น
0105212 การวิเคราะห์ผู้รับสาร
0105231 การถ่ายภาพเบื้องต้น
0105251 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
0105312 การเขียนและการรายงานข่าวเบื้องต้น
0105471 โครงงานนิเทศศาสตร์
0105221 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
0105321 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
0105322 การผลิตรายการสารคดีทางวิทยุโทรทัศน์
0105323 เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ง า น
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
0105331 การถ่ายภาพเพื่องานวารสารศาสตร์
0105332 การถ่ายภาพขั้นสูง
0105334 การผลิตภาพยนตร์ 1
0105341 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
0105342 การสื่อสารการตลาด
0105352 สื่อดิจทิ ัลเพื่องานประชาสัมพันธ์
0105363 การสร้างสรรค์สอ่ื ออนไลน์
0105366 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นเพื่องาน
วิทยุโทรทัศน์
0105421 การเขียนและการรายงานข่าววิทยุโทรทัศน์
0105422 การดาเนินรายการโทรทัศน์
0105431 การถ่ายภาพในสตูดิโอ
0105432 การจัดการภาพถ่ายดิจิทัล
0105433 การตัดต่อในงานดิจิทัล
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ELO9 สามารถใช้นวัตกรรม
การสือ่ สารในงานนิเทศ
ศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของ
นิสิต

รายวิชา

0105434 การผลิตภาพยนตร์ 2
0105441 การเขียนข้อความโฆษณา
0105442 การบริหารงานธุรกิจสื่อ
0105443 การออกแบบคอมพิวเตอร์ก ราฟิก เพื่องาน
โฆษณา
0105454 สือ่ มวลชนสัมพันธ์
0105456 ผู้ประกอบการสื่อ
0105481 สหกิจศึกษา
0105482 ประสบการณ์วิชาชีพ
1) กิจกรรมการเรียนรู้เป็น 0105112 การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น
รายบุ ค คลและรายกลุ่ ม ใน 0801411 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
รายวิ ช าต่ าง ๆ เช่ น งาน
บุ ค คล งานกลุ่ ม ย่ อ ย งาน 0105121 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
นาเสนอข้อมูล และ/หรือ
0105161นวัตกรรมเพื่อการสื่อสาร
2) กิ จ ก ร ร ม เส ริ ม น อ ก 0105231 การถ่ายภาพเบื้องต้น
ห้องเรียน เช่น การสาธิต / ดู 0105471 โครงงานนิเทศศาสตร์
งา น ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ใน ส ถ า น 0105323 เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ง า น
ประกอบการ การทาโครงงาน
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
0105331 การถ่ายภาพเพื่องานวารสารศาสตร์
0105332 การถ่ายภาพขั้นสูง
0105333 ภาพยนตร์เบื้องต้น
0105351 กลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งเนื้ อ หาและสื่ อ เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์
0105352 สื่อดิจทิ ัลเพื่องานประชาสัมพันธ์
0105353 กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
0105361 กราฟิกและมัลติเดียเพื่อการนาเสนอ
0105362 การสื่อสารข้ามสื่อดิจิทัล
0105363 การสร้างสรรค์สื่อออนไลน์
0105364 การสร้างภาพเคลื่อนไหวพื้นฐาน
0105366 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นเพื่องาน
วิทยุโทรทัศน์
0105431 การถ่ายภาพในสตูดิโอ
0105432 การจัดการภาพถ่ายดิจิทัล
0105433 การตัดต่อในงานดิจิทัล
0105443 การออกแบบคอมพิวเตอร์ก ราฟิก เพื่องาน
โฆษณา
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กลยุทธ์หรือกิจกรรมของ
นิสิต

ELO10 มีทักษะการสือ่ สาร
1) กิจกรรมการเรียนรู้เป็น
และสามารถถ่ายทอดได้อย่าง รายบุ ค คลและรายกลุ่ ม ใน
มีประสิทธิผล
รายวิ ช าต่ าง ๆ เช่ น งาน
บุ ค คล งานกลุ่ ม ย่ อ ย งาน
นาเสนอข้อมูล และ/หรือ
2) กิ จ ก ร ร ม เส ริ ม น อ ก
ห้องเรียน เช่น การสาธิต / ดู
งา น ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ใน ส ถ า น
ประกอบการ การทาโครงงาน

รายวิชา
0105452 สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์
0105456 ผู้ประกอบการสื่อ
0105461การผลิตภาพเสมือนจริง
0105462 เทคนิคพิเศษเพื่อภาพเคลื่อนไหว
0105463 การตัดต่อดิจิทัลขั้นสูง
0105481 สหกิจศึกษา
0105482 ประสบการณ์วิชาชีพ
0105111 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
0105112 การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น
0105113 การสื่อสารในบริบททางสังคม
0105211 ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
0105213 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1
0105214 การรู้เท่าทันสื่อ
0105311 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
0105161นวัตกรรมเพื่อการสื่อสาร
0105215 การสื่อสารในสังคมอาเซียน
0105312 การเขียนและการรายงานข่าวเบื้องต้น
0105313 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
0105314 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 2
0105371 การวิจัยนิเทศศาสตร์
0105471 โครงงานนิเทศศาสตร์
0105324 การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์
0105331 การถ่ายภาพเพื่องานวารสารศาสตร์
0105332 การถ่ายภาพขั้นสูง
0105341 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
0105342 การสื่อสารการตลาด
0105343 การสร้างสรรค์เพื่อการโฆษณา
0105351 กลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งเนื้ อ หาและสื่ อ เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์
0105361 กราฟิกและมัลติเดียเพื่อการนาเสนอ
0105362 การสื่อสารข้ามสื่อดิจิทัล
0105364 การสร้างภาพเคลื่อนไหวพื้นฐาน
0105366 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นเพื่องาน
วิทยุโทรทัศน์
0105421 การเขียนและการรายงานข่าววิทยุโทรทัศน์
0105422 การดาเนินรายการโทรทัศน์
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กลยุทธ์หรือกิจกรรมของ
นิสิต

รายวิชา
0105433 การตัดต่อในงานดิจิทัล
0105435 สุนทรียศาสตร์ภาพยนตร์
0105441 การเขียนข้อความโฆษณา
0105442 การบริหารงานธุรกิจโฆษณา
0105451 การบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤต
0105454 สื่อมวลชนสัมพันธ์
0105461การผลิตภาพเสมือนจริง
0105462 เทคนิคพิเศษเพื่อภาพเคลื่อนไหว
0105463 การตัดต่อดิจิทัลขั้นสูง
0105481 สหกิจศึกษา
0105482 ประสบการณ์วิชาชีพ

- 66 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความตระหนักในหลักจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพนิเทศศาสตร์ (ELO1)
1.2 แสดงถึงความมีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (ELO2)

2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎี (ELO3)
2.2 มีความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านนวัตกรรม
การสือ่ สาร (ELO4)

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกความรู้เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมพื้นฐาน
ของมนุษย์ผ่านการเรียนในรายวิชาต่างๆ
2. จัดทาข้อตกลงร่วมกับนิสิตในเรื่องของบทลงโทษต่อการกระทาผิด
ในรายวิชาเรียน เช่น การขาดเรียน การเข้าเรียนสาย การแต่งกายไม่
เหมาะสม การไม่ส่งงาน หรือการไม่มีส่วนร่วมในชั้นเรียน เป็นต้น
3. มอบหมายให้มีการทางานเป็นกลุ่มเพื่อปลูกฝังจิตสานึกในการเป็น
ผู้นาและการเป็นสมาชิกกลุ่ม และส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันในการ
แก้ไขปัญหาและขจัดข้อขัดแย้งในกลุ่ม
4. สร้างวัฒ นธรรมองค์ก รในเรื่องการเคารพในสิท ธิและการรับ ฟั ง
ความคิดเห็นของผู้อื่นในเกิดขึ้นในชั้นเรียน
5. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่องหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพนิเทศ
ศาสตร์ โดยเชื่อมโยงจากบทเรียนในรายวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ
1. จัดให้มีการเรียนการสอนที่ยึดการมีส่วนร่วมของผูเ้ รียน โดยมุ่งให้
ผู้เรียนเข้าใจในเรื่องหลักการและทฤษฏีด้านนิเทศศาสตร์และสามารถ
เชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัตจิ ริงได้
2. จัดให้มีการเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริงเพื่อให้ผเู้ รียนได้วิเคราะห์
ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ วิธีการ และการใช้เครือ่ งมือ
เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการสื่อสาร

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรมของผู้เรียน
2. การประเมินผลจากการปฏิบัติตามหรือการละเมิด
ข้อตกลงที่ได้จัดทาร่วมกัน
3. การประเมินผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงานกลุ่ม
4. สัง เกตพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ในเรื่องการเคารพ
สิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5. การประเมิ นผลการเรียนในส่วนของการวัดความ
ตระหนัก เรื่องจรรยาบรรณทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์
ของผู้เรียน

1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3. การนาเสนอรายงานการเข้ารับการอบรม
4. ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม
โครงงาน หรือการฝึกปฏิบัตงิ านในองค์กรสือ่

- 67 ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
3. จัดให้มีวิทยากรจากหลายอาชีพมาทาการบรรยายความรูเ้ กี่ยวกับ
การประยุกต์ใช้การสื่อสารในการปฏิบัติงาน เพื่อเชื่อมโยงให้เห็น
การบูรณาการความรู้ด้านนิเทศศาสตร์กบั การปฏิบัติงานสายวิชาชีพ
ด้านต่างๆ
4. จัดให้มีรายวิชา กิจกรรม โครงงาน หรือการฝึกปฏิบัติงานในองค์กร
สื่อ เพื่อให้ผเู้ รียนมีประสบการณ์ตรงในการนาความรูท้ างด้านนิเทศ
ศาสตร์ไปใช้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1. จัดให้มีการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
3.1 สามารถนาความรู้มาใช้ในการสร้าสรรค์ ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น การอภิปรายกลุ่ม การวิเคราะห์
ผลงานทางด้านนิเทศศาสตร์ (ELO5)
กรณีศึกษา และการนาเสนอผลการแก้ปญ
ั หา เป็นต้น
3.2 สามารถนาความรู้ทางนวัตกรรมการ
2. จัดให้มีกจิ กรรม โครงการ หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่เปิด
สื่อสารไปปรับใช้กับสังคมท้องถิ่นและโลกได้ โอกาสให้ผเู้ รียนได้ฝึกฝนทักษะในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ผ่าน
(ELO6)
การปฏิบัตงิ านจริง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการทางานเป็นกลุม่ และการปฎิสัมพันธ์
ความรับผิดชอบ
ระหว่างบุคคลอย่างทั่วถึงภายในชั้นเรียน
4.1 สามารถทางานเป็นทีมร่วมกับบุคคลอื่น 2. จัดให้มีการทากิจกรรม โครงงาน หรือโครงการ ที่ต้องทาการสือ่ สาร
ชุมชนและสังคมได้ (ELO7)
และปฏิสมั พันธ์กับบุคคลภายนอก
4.2 สามารถปฏิบัติวิชาชีพตามบทบาทหน้าที่ 3. จัดให้มีการทางานกลุ่มแบบผลัดเปลี่ยนหน้าที่และสับเปลีย่ นสมาชิก
ที่ได้รับมอบหมายได้ (ELO8)
ในกลุ่ม เพือ่ ให้เรียนรู้ถึงความรับผิดชอบที่หลากหลายและการปรับตัว
ให้เข้ากับผู้อื่น

มคอ.2 ปริญญาตรี
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

1. การใช้แบบทดสอบ/สัมภาษณ์ที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด
แก้ปัญหา
2. การเขียนรายงานเชิงวิเคราะห์
3. การนาเสนอผลงานหรือโครงการ
4. การประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ หรือการอบรมเชิงปฏิบัติงาน
1. ประเมินพฤติกรรมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ภายในและนอกชั้นเรียน
2. ประเมินความสม่าเสมอการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
และความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
4. สอดแทรกความรู้เรื่องการประยุกต์ใช้นิเทศศาสตร์เพื่อการสื่อสาร
และประสานงานกับผู้อื่น และเพือ่ การบริการและพัฒนาสังคม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 1. จัดให้มีรายวิชา กิจกรรม หรือโครงการ ที่ต้องนาเอาหลักสถิติหรือ
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการคิดวิเคราะห์และทาความ
5.1 สามารถใช้นวัตกรรมการสื่อสารในงาน เข้าใจ
นิเทศศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ (ELO9)
2. จัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นาเอาคอมพิวเตอร์
5.2 มีทักษะการสื่อสารและสามารถถ่ายทอด และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม
ได้อย่างมีประสิทธิผล (ELO10)
3. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การ
ฟัง การเขียน รวมถึงการนาเสนอข้อมูลผ่านทางสือ่ สารสนเทศที่มี
ความเหมาะสม
4. จัดกิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือการฝึกงาน ที่เปิด
โอกาสให้ผเู้ รียนได้ประยุกต์ใช้ความรูเ้ รื่องเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสาร

มคอ.2 ปริญญาตรี
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

1. ประเมินความสามารถในการใช้ทักษะทาง
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่ออธิบายหรืออภิปรายผลงาน
ได้อย่างเหมาะสม
2. ประเมินทักษะการเขียนรายงาน และการพูดในการ
นาเสนอผลงาน
3. ประเมินทักษะการนาเสนอข้อมูลโดยใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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มคอ.2 ปริญญาตรี

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเน้นความซื่อสัตย์สุจริต สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และ
ยึดหลักธรรมในการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง
1.2 มีวินัย ขยันและรับผิดชอบในหน้าทีท่ ั้งต่อตนเองและผู้อื่น
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม
2.2 มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเองและสังคม
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ
3.2 สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้
3.3 มีความใฝ่รู้และสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 เคารพกฎ ระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น
4.3 มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นทัง้ ในฐานะผู้นาและสมาชิกของ
ชุมชนและสังคม
4.4 ยอมรับความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรม เรียนรู้ทจี่ ะอยู่ร่วมกับสมาชิกในสังคมที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความสามารถในการสืบค้น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น นาเสนอ
และสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3.3

4.1

5.1

5.2









3. ทักษะทางปัญญา

1.1

1.2

2.1







0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจาวัน

















0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
กลุ่มบูรณาการ
0000161 คุณภาพชีวิต


































































0000262 ทักษิณศึกษา

















0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น

















กลุ่มการใช้ภาษา
0000111 ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา

0000162 สิ่งแวดล้อมกับการดาเนินชีวิต
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง

2.2

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3.1

3.2



4.2

4.3

4.4































กลุ่มวิชาบังคับเลือก
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รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1.1

มคอ.2 ปริญญาตรี

2. ความรู้

1.2

2.1

2.2

กลุ่มวิชาเลือก
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า





0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม



0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

3. ทักษะทางปัญญา

4.1

4.4

5.1

3.2

3.3











































0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

















0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน

























0000163 วิถีอาเซียน





0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต



0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู

0000165 ชมศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง





0000166 ไฟฟ้ากับชีวิต

3.1

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ















































0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม







0000168 การอ่านเพื่อชีวิต







0000169 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ


















4.2



4.3













5.2
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รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

มคอ.2 ปริญญาตรี

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

0000262 ทักษิณศึกษา

























0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น
0000264 เศรษฐศาสตร์และการจัดการ





































0000265 ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
0000266 เศรษฐกิจสร้างสรรค์





























0000267 ทัศนศิลป์และสังคีตวิจักษ์









0000268 การเมืองการปกครองไทย













3.3

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ






















รวม  ความรับผิดชอบหลัก

13

25

26

23

20

25

12

10

15

15

20

20

11

รวม  ความรับผิดชอบรอง

3

2

1

0

3

0

2

3

1

6

3

6

1
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มคอ. 2 ปริญญาตรี

3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความตระหนักในหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (ELO1)
1.2 แสดงถึงความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (ELO2)
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีทางด้านนิเทศศาสตร์ (ELO3)
2.2 มีความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านรวัตกรรมการสื่อสาร (ELO4)
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถนาความรู้มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนิเทศศาสตร์ (ELO5)
3.2 สามารถนาความรู้ทางนวัตกรรมการสื่อสารไปปรับใช้กับสังคมท้องถิ่นและสังคมโลกได้ (ELO6)
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถทางานเป็นทีมร่วมกับบุคคลอื่น ชุมชนและสังคมได้ (ELO7)
4.2 สามารถปฏิบัติวิชาชีพตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ (ELO8)
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถใช้นวัตกรรมการสื่อสารในงานนิเทศศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ (ELO9)
5.2 มีทักษะการสื่อสารและสามารถถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิผล (ELO10)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม

รายวิชา

จริยธรรม
1.1
ELO1

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
0105111 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
0105112 การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น
0105113 การสื่อสารในบริบททางสังคม
0105211 ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
0105213 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1
0105214 การรู้เท่าทันสื่อ
0105311 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
0801411 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
วิชาเอก วิชาบังคับ
0105121 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
0105141 การโฆษณาเบื้องต้น
0105161นวัตกรรมเพื่อการสื่อสาร
0105212 การวิเคราะห์ผู้รับสาร
0105215 การสื่อสารในสังคมอาเซียน

1.2
ELO2

















2. ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

2.1
ELO3

2.2
ELO4

3.1
ELO5

3.2
ELO6


































5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1
4.2
ELO7
ELO8

ตัวเลข สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1
5.2
ELO9
ELO10








































4.ทักษะความสัมพันธ์
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รายวิชา

0105231 การถ่ายภาพเบื้องต้น
0105251 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
0105312 การเขียนและการรายงานข่าวเบื้องต้น
0105313 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
0105314 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 2
0105371 การวิจัยนิเทศศาสตร์
0105471 โครงงานนิเทศศาสตร์
วิชาเอก วิชาเลือก
0105221 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
0105321 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
0105322 การผลิตรายการสารคดีทางวิทยุโทรทัศน์
0105323 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์
0105324 การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์
0105331 การถ่ายภาพเพื่องานวารสารศาสตร์
0105332 การถ่ายภาพขั้นสูง
0105333 ภาพยนตร์เบื้องต้น
0105334 การผลิตภาพยนตร์ 1
0105341 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ

จริยธรรม
1.1
ELO1

















1.2
ELO2






2. ความรู้

2.1
ELO3




























2.2
ELO4













3. ทักษะทาง

ปัญญา
3.1
ELO5










3.2
ELO6





5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1
4.2
ELO7
ELO8







ตัวเลข สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1
5.2
ELO9
ELO10















4. ทักษะความสัมพันธ์
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รายวิชา

0105342 การสื่อสารการตลาด
0105343 การสร้างสรรค์เพื่อการโฆษณา
0105351 กลยุทธ์การสร้างเนื้อหาและสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
0105352 สื่อดิจิทัลเพื่องานประชาสัมพันธ์
0105353 กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
0105361 กราฟิกและมัลติเดียเพื่อการนาเสนอ
0105362 การสื่อสารข้ามสื่อดิจิทัล
0105363 การสร้างสรรค์สื่อออนไลน์
0105364 การสร้างภาพเคลื่อนไหวพื้นฐาน
0105366 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นเพื่องานวิทยุโทรทัศน์
0105421 การเขียนและการรายงานข่าววิทยุโทรทัศน์
0105422 การดาเนินรายการโทรทัศน์
0105431 การถ่ายภาพในสตูดิโอ
0105432 การจัดการภาพถ่ายดิจิทัล
0105433 การตัดต่อในงานดิจิทัล
0105434 การผลิตภาพยนตร์ 2
0105435 สุนทรียศาสตร์ภาพยนตร์
0105441 การเขียนข้อความโฆษณา
0105442 การบริหารงานธุรกิจสื่อ

จริยธรรม
1.1
ELO1


1.2
ELO2

2. ความรู้

2.1
ELO3













































3. ทักษะทาง

ปัญญา

2.2
ELO4

3.1
ELO5































3.2
ELO6









4. ทักษะความสัมพันธ์

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1
4.2
ELO7
ELO8


ตัวเลข สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1
5.2
ELO9
ELO10
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รายวิชา

0105443 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานโฆษณา
0105451 การบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤต
0105452 สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์
0105453 ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์
0105454 สื่อมวลชนสัมพันธ์
0105455 สื่อพื้นบ้านเพื่อการประชาสัมพันธ์
0105456 ผู้ประกอบการสื่อ
0105461การผลิตภาพเสมือนจริง
0105462 เทคนิคพิเศษเพื่อภาพเคลื่อนไหว
0105463 การตัดต่อดิจิทัลขั้นสูง
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ
0105481 สหกิจศึกษา
0105482 ประสบการณ์วิชาชีพ
รวม  ความรับผิดชอบหลัก
รวม  ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู้

จริยธรรม
1.1
ELO1

1.2
ELO2


2.2
ELO4




3
26



26
29



20
17










8
42

ปัญญา

2.1
ELO3
















3. ทักษะทาง





3.1
ELO5










19
25

3.2
ELO6











10
30

4. ทักษะความสัมพันธ์

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1
4.2
ELO7
ELO8



ตัวเลข สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1
5.2
ELO9
ELO10













13
16






4
30













17
12



21
18
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
นิสิตจะต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น
จึงจะได้รับ ผลการเรียนในรายวิชานั้น ระบบการประเมิ นผลการเรียนของแต่ล ะรายวิชาเป็นแบบระดับ ขั้น
โดยเป็น ไปตามข้อ บั งคั บ มหาวิท ยาลัยทั ก ษิณ ว่าด้วย การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5
(ภาคผนวก ง)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 ให้กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่ง ของระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาและต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และดาเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธิ์
2.1.2 การทวนสอบในระดับ รายวิชาควรให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
และมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
2.1.3 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทาได้โดยระบบคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
โดยดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
กาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต เน้นการสารวจสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต และนาผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งมีการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรจากหน่วนงานภายในและภายนอก ซึ่งในการสารวจสัม ฤทธิผ ลของการประกอบ
อาชีพของบัณฑิตสามารถดาเนินการได้ดังนี้
2.2.1 สารวจจากภาวะการได้งานทาของบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
2.2.2 สารวจจากความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางาน
ในสถานประกอบการนั้น
2.2.3 สารวจจากความก้าวหน้าในรายงานของบัณฑิต สารวจจากความคิดเห็นของบัณฑิตในแง่
ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆที่กาหนดในหลักสูตรที่สามารถนาไปประยุกต์
ในการประกอบวิชาชีพ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร สอบผ่านและมีผลการประเมินโดยสมบูรณ์
ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ต้องมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 8 ข้อ 37 และข้อ 38 (ภาคผนวก ง)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
ระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณมีโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เป็นประจาทุกปี โดยเน้นเรื่อง การเป็นอาจารย์มือ
อาชี พ : เทคนิคการสอน, หลัก การวัดและการประเมินผลการเรียน , สิทธิ ผลประโยชน์ของอาจารย์ และ
กฎระเบียบต่างๆ
ระดับคณะ
1. กาหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการฝึก อบรม (หลักสูตรสาหรับอาจารย์ใหม่) เช่น เรื่องกลยุทธ์และ
วิธีการสอนแบบต่าง ๆ กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและการ
ปรับปรุง
2. มอบหมายอาจารย์พี่เลี้ยงให้คาแนะนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมทั้ง ติดตามการทางานของ
อาจารย์ใหม่อย่างน้อย 1 ภาคเรียนที่ 1 ภาคการศึกษา
3.อบรมเทคนิควิธีการสอนการใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน
การจัดทารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
4.แนะนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ
5.ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่
ระดับหลักสูตร
1. ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่รายละเอียดหลัก สูตรซึ่งแสดงถึงปรัชญา ความส าคัญ และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู่มือนิสิต คู่มืออาจารย์ ฯลฯ ให้อาจารย์ใหม่
2. ชี้แจงและการจัดทารายละเอียดรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากรายวิชา และกลยุทธ์
การสอนและการประเมินผล ให้แก่ อาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอน ผู้บริหาร และผู้เรียน
2.1.2 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 การประชุม แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ อภิป รายปัญ หาและแนวทางแก้ ไข ระหว่าง
อาจารย์ในสาขาวิชา
2.2.2 การสนั บ สนุนให้อ าจารย์เข้าร่วมประชุม ฝึก อบรมภายนอกสถาบัน และนาการเรียนรู้ม า
ถ่ายทอดในสาขา
2.2.3 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การบริห ารจัดการหลัก สู ตรจัด ให้ มี ก ารดาเนิน การตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สูต รที่ ก าหนดโดย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้
1.1 หลักสูตรจัดให้มี อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตรจานวน 5 คนซึ่ง มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2558 ทาหน้าที่บริหารและพัฒนา
หลักสูตร รวมถึงการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และ
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
1.2 หลักสูตรจัดให้มีอาจารย์ประจาหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติทั้งในด้านคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2558 ทาหน้าที่
รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา โดยทาหน้ าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนและเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
1.3 หลักสูตรจัดให้มี คณะกรรมการปรับ ปรุงหลักสูตรเพื่อรับ ผิดชอบในการพัฒ นาและปรับ ปรุง
หลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด อย่างต่อเนื่องทุกๆ 5 ปี
1.4 หลักสูตรมีการวางแผน ติดตาม ควบคุม กากับมาตรฐาน และบริหารจัด การหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. 2548 และ พ .ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ตลอดระยะเวลาที่มีก ารจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์
กากับมาตรฐาน 12 ข้อ
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และการสารวจภาวะการมี งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระของบัณฑิต ภายในระยะเวลา1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา เพื่อวัดและประเมินผล รวมทั้งเพื่อควบคุม
คุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. นิสิต
3.1 หลักสูตรมีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอย่างเป็นระบบและมีกลไกอันนาไปสู่การปฏิบัติ
โดยมีการกาหนดคุณสมบัติขั้นตอนการดาเนินเกณฑ์การคัดเลือกมีความโปร่งใส ชัดเจนและสามารถตรวจสอบ
ได้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 เพื่อให้การคัดเลือก
นิสิต และได้นิ สิตที่ มี ความพร้อ ม และนิสิต สามารถส าเร็จ การศึก ษาได้ตามระยะเวลาที่ ห ลัก สูตรก าหนด
ตลอดจนมีการประเมินผลเพื่อติดตามและปรับปรุงพัฒนากระบวนการรับนิสิตให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
3.2 หลักสูตรยังมีระบบและกลไกให้กับนิสิตก่อนเข้าศึกษาอย่างเป็นระบบ การกาหนดให้มี โครงการ
เตรียมความพร้อมก่อนการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนานิสิต โดยจัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ
เช่น ด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ทั ก ษะด้านภาษา และทั ก ษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้ านคุณ ธรรม
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จริยธรรม รวมทั้งการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ฯลฯเพื่อมุ่งพัฒนาการเรียนรู้ การทางานร่วมกับผู้อื่น และการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งมี การประเมินผลติดตามเพื่อการปรับปรุงและพัฒ นากระบวนการอย่าง
ต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3.3 หลักสูตรมีก ระบวนการในการดูแลป้องกั นและการบริห ารจัดการความเสี่ยงของนิสิต โดยมี
อาจารย์ที่ ป รึก ษาทางวิชาการท าหน้าที่ ให้คาปรึก ษาแก่ นิสิต เพื่อให้นิสิตได้รับ คาแนะนาที่ เหมาะสม และ
สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
3.4 หลักสูตรมีการติดตามอัตราการคงอยู่ของนิสิตทุกชั้นปี และอัตราการสาเร็จการศึกษาในแต่ละ
รอบปีการศึกษารวมทั้งการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร ตลอดจนมีการจัดทารายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต (ถ้ามี) เพื่อนามาพัฒ นาปรับ ปรุง
คุณภาพหลักสูตร
4. อาจารย์
4.1 หลักสูตรมีการวางแผนด้านการพัฒนาและบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ และมี
กลไกอันนาไปสู่การปฏิบัติและประเมินผลที่มปี ระสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา โดยหลักสูตรได้กาหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจาหลัก สูตรไว้อย่าง
ชัดเจน มีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงมีการกาหนดภาระงานและ
แรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาและการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่าง
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
4.2 หลักสูตรมีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบและมีกลไกอันนาไปสู่การปฏิบัติและมี
การติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพโดยจัดสรรงบประมาณสาหรับการพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านการผลิต
ผลงานทางวิชาการและการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของอาจารย์รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ใน
หลักสูตรได้มีการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีคุณวุฒิและมีตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
4.3 หลักสูตรมีการรักษาอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ โดยการกากับดูแลให้อัตราอาจารย์มีจานวน
เหมาะสมกับจานวนนิสิตที่รบั เข้ามาศึกษาในหลักสูตร และจัดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์ต่อ
การบริหารหลักสูตร
5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตรมีกระบวนการในการวางแผน ดูแล กากับสาระของรายวิชาในหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
และมีกลไกอันนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยการจัดทาสาระของรายวิชา
ต่าง ๆ ของหลัก สูต รให้ มี เ นื้ อ หาที่ ทั น สมั ย สอดคล้อ งกั บ วิท ยาการความรู้ และสั ง คมที่ เปลี่ ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา มีการบริหารจัดการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้ง วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก และ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เป็นไปตามแผนการเรียนโดยมุ่งเน้นที่นิสิตเป็นสาคัญ เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้
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ทัก ษะและประสบการณ์ จากการปฏิบัติงานจริงในสถาบันสารสนเทศ มี คุณ ลัก ษณะที่ ส อดคล้องกั บ ความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
5.2 หลักสูตรมีกระบวนการในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบและมีกลไกอันนาไปสูก่ ารปฏิบัติและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการพิจารณากาหนดผู้สอนใน
แต่ละรายวิชาให้ตรงกับความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และมีการกากับติดตามอาจารย์
ในการจัดทามคอ.3 หรือมคอ.4 ในแต่ละภาคการศึกษา รวมถึงมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนมี
การบูร ณาการการเรียนการสอนกั บ การวิจัย การบริก ารวิชาการทางสัง คมและการท านุ บ ารุง ศิล ปะและ
วัฒนธรรม
5.3 หลักสูตรมีกระบวนการในการประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีกลไกอันนาไปสู่การปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการกากับ
ติดตามการประเมิ นผลการเรียนรู้ของนิ สิ ตโดยให้ อาจารย์ผู้ส อนจัดท ามคอ.5 หรือ มคอ.6 ในแต่ล ะภาค
การศึกษา รวมถึงหลักสูตรได้มีการจัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา (มคอ.7) และ
การรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรและคณะมีการจัดการเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นระบบและมีกลไก
อันนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วย
สนับสนุนให้นิสิตสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมถึงมีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อีกด้วย
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key performance indicators)
ปีการศึกษา
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน X
X
X
X
X
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ทีส่ อดคล้อง
X
X
X
X
X
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
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3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคเรียนให้ครบทุก
รายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน
การดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการดาเนินงาน
8. อาจารย์ใหม่ทกุ คนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพการสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดาเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี

มคอ. 2 ปริญญาตรี
ปีการศึกษา
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X
5
1-5
5

5
1-5
10

5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1การประเมินระหว่างการจัดการเรียนการสอนจะเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญซึ่ง เน้นให้ผู้เรียนได้
เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ของหลักสูตร โดยกาหนดให้อาจารย์ประเมินผู้เรียนโดยทดสอบถึงความ
เข้าใจในบทเรียนตลอดจนการแสดงออกถึงพฤติก รรมการมี ส่วนร่วมในห้องเรียน และนาผลการประเมิ น
ดังกล่าวพิจารณาร่วมกับแบบประเมินการ โดยใช้การประเมินที่หลากหลาย เช่น
1. การสังเกตการณ์เรียนในชั้นเรียน
2. การอภิปรายแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
3. การทารายงาน
4. การทาโครงงาน
5. ผลการสอบวัดผล
สาหรับ การสอนของอาจารย์ที่นิสิตประเมินผ่านระบบบริการการศึก ษาของมหาวิท ยาลัยในการ
ประชุมคณาจารย์ของประจาหลักสูตร จะนาผลดังกล่าวมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคาแนะนาสาหรับการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ พร้อมกันนี้ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ฝึกอบรบกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนใหม่ๆ เพื่อนามาแก้ไขในการเรียนการสอนระหว่างภาคการศึกษา เช่น การใช้ Project Based
Learning , Problem Based Learningและ Team Based Learning เป็นต้น
1.1.2 การประเมินภายหลังการเรียน โดยใช้ผลการสอบในแต่ละภาคการศึกษาซึ่งเป็นการสอบวัด
ประเมินผลที่สามารถบ่งชี้ความรู้และความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาที่ได้เรียน และนาผลการวัดประเมินผลของ
ผู้เรียนมาเป็นข้อมูลให้อาจารย์นามาปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในภาคการศึกษาถัดไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
กาหนดให้ผู้เรียนประเมินทักษะการสอนของอาจารย์ตลอดจนความสามารถด้านอื่นๆ ผ่านระบบ
การประเมินการสอนอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยจัดทาขึ้นในระบบบริการการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา พร้อม
ทั้งรับฟังผลสะท้อนกลับของการเรียนการสอนผ่านคาบอกเล่าของผู้เรียนในชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนการสอน
เพื่อนาผลการประเมินทัง้ หมดที่อาจารย์ผสู้ อนแต่ละท่านได้รบั มาเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการสอนของ
อาจารย์ต่อไป
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนิสิตและบัณฑิต
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 ในภาคเรียนสุดท้ายก่อนสาเร็จการศึกษา โดยใช้
แบบสอบถาม
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผูป้ ระเมินภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิให้คาแนะนาในการปรับปรุงหลักสูตร
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
ใช้แบบสอบถาม (ดาเนินการโดยมหาวิทยาลัย)
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร ด าเนิ น การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ (Key
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี และตัวบ่งชี้ที่
กาหนดของหลักสูตร โดยผู้ที่ทาหน้าที่ประเมินคือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อมูลจากนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ประจาสาขาวิชา เสนอประเด็นที่
จาเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร และจัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร จัดทารายงานการประเมินผล
เสนอต่อหั วหน้ าส่วนงานวิชาการ พร้อ มน าผลไปปรับ ปรุง การจัด การเรีย นการสอนให้เป็ นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ของหลักสูตร
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ภาคผนวก ก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
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ภาคผนวก ข
ประวัติและผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ/สาขา

นายทีปวิท พงศ์ไพบูลย์
นศ.ม. (สื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2530
อาจารย์

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์. (2561). “เพลงเรือแหลมโพธิ์ จังหวัดสงขลากับบทบาทด้านการสื่อสารต่อการสะท้อนชีวิต
ทางสังคมและวัฒนธรรม,” ใน การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจัยครั้งที่ 4. (หน้า 645-656).
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง. ลาปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง.
ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์ มนัสสวาส กุลวงศ์ และ วิลาสิณี สุขกา. (2561). “การเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์จังหวัด
สงขลา,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 งานวิชาการรับใช้สังคม.
(หน้า 872-881). วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. สมุทรปราการ :
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
ประสบการณ์ทางานในงานวิชาชีพ
พ.ศ. 2534 – 2535
Producer & Director บริษัทอินเทอร์นอล จากัด ของนายดนุพล แก้วกาญจ์ (รายการ
มุมมองสองวัย. หวานขมอมเปรี้ยว. ปลุกดาว)
พ.ศ. 2536
Creative บริษัทคอมมูนิเคชั่น 49 จากัด ของนายศรัณญู วงษ์กระจ่าง
พ.ศ. 2536 – 2541
Producer & Director บริษัทแกรมมี่เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จากัด (รายการตามไปดู)
พ.ศ. 2541 – 2549
Producer & Director บริษัทสแปลชเอนเตอร์เทนเมนท์ จากัด ของนายจอห์น รัตน
เวโรจน์ (รายการไออีโชว์ดอทคอม)
2. ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ/สาขา

นายธนภัทร เต็มรัตนะกุล
นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
ว.ม. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551
ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2555
ศศ.บ (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2546
อาจารย์

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
พัชลินจ์ จีนนุ่น คุณัชญ์ สมชนะกิจ และธนภัทร เต็มรั ตนะกุล. (2559). “หลักและวิธีสอนคุณธรรมจริยธรรมที่
เหมาะสมกับ เยาวชนจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ชุด วรรณกรรมทักษิณ: วรรณกรรมคัดสรร,”
วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ. 29(1), 58-83.
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ธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2557). “การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากสื่ออินเทอร์เน็ตของสตรี มุสลิมที่อาศัยใน
เขตเทศบาลเมืองและนอกเขตเทศบาลเมืองจังหวัดปัตตานี,” วารสารนิเทศศาสตร์. 32 (1), 55-83.
ประสบการณ์ทางานในงานวิชาชีพ
พ.ศ. 2549 – 2550
English Copy Writer บริษัท ดาต้า โปร เซอร์วิสเซส จากัด
พ.ศ. 2550 – 2551
PR Writer บริษัท เทคโนโลยี เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลติ้ง 1656 จากัด
พ.ศ. 2552
English TV Reporter บริษัท ไทยเดย์ด็อทคอม จากัด
พ.ศ. 2554
Communications Intern สานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
พ.ศ. 2555
Media Consultant สานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
3. ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ/สาขา

นายเสริมศักดิ์ ขุนพล
ศศ.ม. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)มหาวิทยาลัยศิลปากร,2557
ศศ.ม. (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2552
นศ.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2544
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตาแหน่งวิชาการ
ผลงานวิขาการ
เสริมศักดิ์ ขุนพล. (2560). “การสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรมที่มีผลต่อการตระหนักรู้ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์
สบู่โหนดนาเล ชุมชนบ้านท่าหิน อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา,” ใน การประชุมวิชาการผลงาน
วิจัยระดับชาติ มรภ.ภูเก็ต ครั้งที่ 10. (หน้า 42-51). วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
เสริม ศัก ดิ์ ขุนพล. (2560). “โนราโกลนเมื องตรัง : การรื้อสร้างความหมายในสังคมสมัยใหม่ , ”สารอาศรม
วัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 15(1), 1-17.
เสริมศักดิ์ ขุนพล และ กิตติคุณ ฤทธินิ่ม. (2559). “การสื่อสารแบรนด์บุคคลที่ปรากฏในสื่อมิวสิควิดีโอของ
ศิลปินสไตล์ใต้ค่ายอาร์สยาม,” ใน การประชุมวิชาการระดับ ชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7. (หน้า
675-686). วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
เสริมศักดิ์ ขุนพล. (2558). “การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมความเชื่อของชุมชนเกาะยอ,”วารสารปาริชาต
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 28(3), 82-103.
ประสบการณ์ทางานในงานวิชาชีพ
พ.ศ. 2545 - 2547
นักเขียน (Project Writer) ประจานิตยสารเดย์เบดส์
บริษัท เอ็กตรีมแอดเวอร์ไทซิ่ง จากัด
พ.ศ. 2547 – 2551
นักสร้างสรรค์อาวุโส (Senior Creative) บริษัท ไอดีเอชั่น จากัด
สร้างสรรค์และวางแผนกิจกรรมสื่อสารการตลาด รางวัล Spotlight Event Awards
(สร้างสรรค์ยอดเยี่ยม) ประจาปี พ.ศ.2547 จากนิตยสาร Event ผลงาน Energy
Recharge ผลิตภัณฑ์น้าดื่มผลไม้มาลีไอคอน
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พ.ศ. 2554
4. ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ/สาขา

มคอ. 2 ปริญญาตรี

หัวหน้าส่วนส่งเสริมการขาย บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน)
ฝ่ายสร้างสรรค์ (Creative) บริษัท แอปซาลูจ อิมแพค จากัด (มหาชน)
นายธีระ ราชพล
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2550
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช, 2541
อาจารย์

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
ธีร ะ ราชาพล. (2559). “ความคิ ดเห็นของผู้ใช้บ ริก ารโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ต่อข้อความโฆษณาและกิ จ กรรม
ส่งเสริมการตลาด,” นิเทศศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต. 19(2), 132-146.
ธีระ ราชาพล. (2556). ผลงานสร้างสรรค์เครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่2 “ความภูมิใจแห่งอาเซี่ยน: หน้าที่แม่”
วันที่ 9-11 เมษายน 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ.50 (7).
ธีระ ราชาพล. (2550). “ปัจจัยที่ มีผลต่ อการต่อการตัดสินใจเลือกเครือข่ายเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ผู้ใช้บริการในจังหวัดชลบุรี ,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 2. (หน้า
152 – 159). วันที่ 8-9 มิถุนายน 2550 ณ ห้องประชุมบัวหลวง มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
ประสบการณ์ทางานในงานวิชาชีพ
พ.ศ. 2543 –2545
ช่างภาพโทรทัศน์ บริษัท ดีด้าวีดีโอโปรดักชั่น จากัด
พ.ศ. 2545 - 2547
Creative Director บริษัท มัลติมีเดีย เมคเกอร์ จากัด
พ.ศ. 2547 - 2559
Production Supervisor บริษัท TTN GROUP จากัด
พ.ศ. 2550- 2554
อาจารย์ประจาสาขาโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลียศรีปทุม
พ.ศ. 2554 - 2555
อาจารย์ประจาสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2555-2560
หัวหน้าสาขาวิทยุและโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน
อนุกรรมการชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
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คุณวุฒิ/สาขา

มคอ. 2 ปริญญาตรี

นาง ลัดดา ประสาร
ว.ม. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2542
ว.บ.(สือ่ สารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2537
อาจารย์

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
ลัดดา ประสาร และ อุไร ไชยเสน. (2562). “การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติประเภท
“คลุ้ม” กลุ่มชุมชนบ้านทุ่งใน อาเภอนบพิตา จังหวัดนครศรีธรรมราช,” ใน รายงานการประชุม
วิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย” ประจาปี 2562. (หน้า 460 - 479) .วันที่
18 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 104 อาคารพิทยพัฒน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
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มคอ. 2 ปริญญาตรี

ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่าง
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
กับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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มคอ. 2 ปริญญาตรี

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
กับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Bachelor of Communication Arts Program in Communication
Arts
2. ชื่อปริญญา
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
Bachelor of Communication Arts (Communication Arts)
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
B.Com.Arts (Communication Arts)
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สาขาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Bachelor of Communication Arts Program in
Communication Arts
2. ชื่อปริญญา
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
Bachelor of Communication Arts (Communication Arts)
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
B.Com.Arts (Communication Arts)
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สาขาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นนักนิเทศศาสตร์ ที่เข้าใจสังคมพื้นถิ่น เป็นนัก
สร้างสรรค์ และนักปฏิบัติวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์

ผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ สามารถสร้างสรรค์
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อประโยชน์ในระดับท้องถิ่นและ
สังคมโลก

เหตุผลการปรับปรุง
คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

ปรั บ ปรุ ง ให้ มี ค วามทั น สมั ย และสอดคล้ อ งกั บ
บริ บ ททางด้ า นการสื่ อ สารที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
ของโลกยุ ค ปั จ จุ บั น โดยบั ณ ฑิ ต ต้ อ งสามารถ
สร้างสรรค์และประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสื่อสาร
ใหม่ ๆ เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ารปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ นิ เ ทศ
ศาสตร์นาไปสู่ประโยชน์ทั้งในระดับท้องถิ่นและ
สังคมโลก
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ
และมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้และชานาญการปฏิบัติวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์
2. มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถนาความรู้ และทักษะ
วิชาชีพไปสร้างสรรค์และบูรณาการเพื่อการพัฒนาสังคมองค์รวม ในระดับ
ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศและภูมิภาคอาเซียน
3. สามารถประยุกต์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
4. มีจิตสานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพนิเทศศาสตร์
5. จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
6. โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
กลุ่มภาษา
9 หน่วยกิต
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
6 หน่วยกิต
เทคโนโลยี
กลุ่มบูรณาการ
3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก
6 หน่วยกิต
- เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา
3 หน่วยกิต
- เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
และสังคมศาสตร์

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
รับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้และชานาญการปฏิบัติวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์
2. มีทักษะในการสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสื่อสารที่
สอดคล้องกับยุคสื่อดิจิทัล
3.สามารถประยุกต์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคมองค์รวมใน
ระดับชุมชน ท้องถิ่นประเทศและภูมิภาคอาเซียน
4. มีจิตสานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพนิเทศศาสตร์
5. จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
6. โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1. วิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มการใช้ภาษา
9 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มบูรณาการ
9 หน่วยกิต
2. วิชาเลือก
12 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาบังคับเลือก
3 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเลือก
3 หน่วยกิต

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

ปรับลดจานวนหน่วยกิตลงเพื่อให้หลักสูตรมี
เนื้อหารายวิชาเรียนที่กระชับยิ่งขึ้น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คงจานวนหน่วยกิตเดิม

- 98 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
102 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
24 หน่วยกิต
วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
72 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
36 หน่วยกิต
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
วิชาประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
7. คาอธิบายรายวิชา
0105111 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Communication Arts
แ น วคิ ด พื้ น ฐ าน ข อ งก าร สื่ อ ส าร แ ล ะ ก าร
สื่ อสารมวลชน องค์ ป ระกอบและกระบวนการของการสื่ อสาร ทฤษฎี แ ละ
แบบจาลองทางการสื่อสาร หลักการสื่อสาร ปัจจัยที่กาหนดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการสื่อสาร บทบาทของการสื่อสารและการสื่อสารมวลชนต่อ
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
0105112 การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Mass Communication
ความห มาย แ นวคิ ด ท ฤษฏี วิ วั ฒ นาการ กระบ วนการ
องค์ ป ระกอบของการสื่ อสารมวลชน องค์ กรด้ านสื่ อ สารมวลชน บทบาท
หน้ า ที่ อิ ท ธิ พ ลของการสื่ อ สารมวลชนต่ อ สั ง คม จรรยาบรรณของนั ก
สือ่ สารมวลชน

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
96 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
24 หน่วยกิต
วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
66 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
36 หน่วยกิต
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
วิชาประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
7. คาอธิบายรายวิชา
0105111 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Communication Arts
แ นวคิ ด พื้ น ฐาน ข องการ สื่ อส าร องค์ ป ร ะก อบ แ ล ะ
กระบวนการของการสื่อสาร ทฤษฎีและแบบจาลองทางการสื่อสารบทบาท
ของการสื่อสารและการสื่อสารมวลชนต่อสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
หมวดวิชาเฉพาะ ปรับลดจานวนหน่วยกิต
จาก 102 เป็น 96

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี คงจานวนหน่วยกิตเดิม
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาเพื่อให้กระชับ
และทันสมัยขึ้น

0105112 การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น
3(3-0-6) คงคาอธิบายรายวิชาเดิม
Introduction to Mass Communication
ความหมาย แนวคิ ด ทฤษฏี วิ วัฒ นาการ กระบวนการ
องค์ป ระกอบของการสื่อสารมวลชน องค์กรด้านสื่อสารมวลชน บทบาท
หน้ าที่ อิ ท ธิ พ ลของการสื่ อสารมวลชนต่ อสั ง คม จรรยาบรรณของนั ก
สื่อสารมวลชน

- 99 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0105211 ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Language for Communication Arts
หลักการและจริยธรรมของการใช้ภาษาในงานนิ เทศศาสตร์ การ
สร้างสรรค์ภาษาในงานนิเทศศาสตร์ ภาษากับเทคโนโลยีการสื่อสาร ฝึกทักษะการ
ใช้ภาษาในงานนิเทศศาสตร์ การประเมินการใช้ภาษาในงานนิเทศศาสตร์
0105212 การสื่อสารในบริบททางสังคม
3(3-0-6)
Communication in Social Context
ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับบริบททางสังคม ความสาคัญ
ของการสื่อสารในภารกิจประสานความรู้ ความคิด เจตคติและค่านิยมในสังคม
วิเคราะห์ วิจารณ์ ค วามเหมาะสมของผู้ ส่ง สาร สื่ อ ช่ องทาง และผู้ รับ สารใน
บริบททางสังคมจากกรณีศึกษา
0105213

ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1
3(2-2-5)
English for Communication Arts 1
คาศั พท์ และสานวนเฉพาะทางนิเทศศาสตร์ หลั กและเทคนิ ค
การอ่ านภาษาอั ง กฤษ การฝึ กฝนทั กษะการอ่ านข้ อเขี ย นด้ านนิ เ ทศศาสตร์
ประเภทต่าง ๆ เช่ น ข่าว บทความ สารคดี โฆษณา ประชาสัมพั นธ์ เป็ นต้ น
หลักและเทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษ การฝึกฝนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0105211 ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Language for Communication Arts
หลักการใช้ภาษาในงานนิเทศศาสตร์ การสร้างสรรค์ภาษาใน
งานนิเทศศาสตร์ ภาษากับเทคโนโลยีการสื่อสารยุคดิ จิทัล ฝึกทักษะการใช้
ภาษาในงานนิเทศศาสตร์
0105113 การสื่อสารในบริบททางสังคม
3(2-2-5)
Communication in Social Context
ความสัมพั นธ์ระหว่ างการสื่อสารกับ บริบททางสังคมภายใน
ท้ องถิ่ น ประเทศ และนานาชาติ ความส าคั ญ ของการสื่ อสารในภารกิ จ
ประสานความรู้ ความคิ ด เจตคติ และค่ านิ ย มในสั งคม วิเคราะห์ วิจารณ์
ความเหมาะสมของผู้ส่งสาร สื่อ ช่องทาง และผู้รั บสารในบริบททางสังคม
ด้วยสื่อนวัตกรรมจากกรณีศึกษา
0105212 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1
3(2-2-5)
English for Communication Arts 1
ค าศั พ ท์ แ ละส านวนเฉพาะทางนิ เทศศาสตร์ หลั ก และ
เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ การฝึกฝนทักษะการอ่านข้อเขียนด้านนิเทศ
ศาสตร์ หลักและเทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษ การฝึกฝนทักษะการเขียน
ภาษาอั ง กฤษด้ า นนิ เ ทศศาสตร์ การประยุ ก ต์ การอ่ า นและเขี ย น
ภาษาอังกฤษ การปฏิบัติวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาเพื่อให้กระชับ
และทันสมัยขึ้น

ปรับรหัสรายวิชา และ
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาเพื่อให้กระชับ
และทันสมัยขึ้น

ปรับรหัสรายวิชา และ
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาเพื่อให้ทันสมัยขึ้น
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มคอ. 2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรเดิม
0105214 การวิเคราะห์ผู้รับสาร
3(3-0-6)
Audience Analysis
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผู้รับ
สาร ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของผู้รับสาร การออกแบบและการ
เลือกใช้สารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0105212 การวิเคราะห์ผู้รับสาร
3(3-0-6)
Audience Analysis
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
ผู้รับสาร ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของผู้รับสาร การออกแบบและ
การเลือกใช้สารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

เหตุผลการปรับปรุง
ปรับรหัสรายวิชา และ
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาเพื่อให้กระชับ
และทันสมัยขึ้น

0105215

0105313

ปรับรหัสรายวิชา และปรับชื่อรายวิชา

การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Communication for Local Development
ความหมายและความส าคั ญ ของท้ องถิ่ น แนวคิ ด แล ะ
กระบวนการสื่ อสารเพื่ อการพั ฒ นาท้ องถิ่ น การประยุกต์ สื่ อเพื่ อการพั ฒ นา
ท้องถิ่นทั้งในเชิงมิติ ทางสังคม เศรษฐกิ จ และวัฒ นธรรม การสื่อสารเพื่อการ
สร้างความร่วมมือกับองค์กรในชุมชนท้องถิ่น
0105216 การสื่อสารในสังคมอาเซียน
3(3-0-6)
Communication in ASEAN Community
ความสั มพั นธ์ร ะหว่างการสื่อสารกับ บริบ ททางสัง คมอาเซี ย น
ความสาคัญ ของการสื่อสารในภารกิจประสานความรู้ ความคิ ด เจตคติแ ละ
ค่านิยม การใช้ภาษาและรูปแบบการสื่อสารในสังคมอาเซียน

การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
3(2-2-5
Communication for Development
ความหมายและความส าคั ญ ของท้ อ งถิ่ น แนวคิ ด และ
กระบวนการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การประยุกต์ใช้สื่อสมัยใหม่เพื่อ
การพั ฒ นาท้ องถิ่ นทั้ งในเชิ งมิติ ท างสังคม เศรษฐกิจ และวัฒ นธรรม การ
สื่อสารเพื่อการสร้างความร่วมมือกับองค์กรในชุมชนท้องถิ่น และฝึกปฏิบัติ
0105215 การสื่อสารในสังคมอาเซียน
3(3-0-6)
Communication in ASEAN Community
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการสื่ อ สารกั บ บริ บ ททางสั ง คม
อาเซีย น ความสาคัญ ของการสื่ อสารในภารกิจประสานความรู้ ความคิ ด
เจตคติแ ละค่านิ ยมรูป แบบการสื่ อสารในสังคมอาเซีย นสื่ อสารมวลชนใน
ประเทศอาเซียน
0105221 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
3(3-0-6) 0105121 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Broadcasting
Introduction to Broadcasting
ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ คุณลักษณะ บทบาท และหน้าที่
วิ วั ฒ น าก าร คุ ณ ลั กษ ณ ะ บ ท บ าท แ ล ะ ห น้ าที่ ข อ ง
ของวิท ยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ความรู้พื้ นฐานด้านการผลิต รายการ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ความรู้พื้ นฐานด้ านการผลิ ตรายการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ศึกษาดูงานด้านวิทยุและโทรทัศน์
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ศึกษาดูงานด้านวิทยุและโทรทัศน์

ปรับรหัสรายวิชา และ
ปรับ ปรุงคาอธิบ ายรายวิ ชาเพื่ อความเหมาะสม
ในการเรี ย นการสอน และเพื่ อ ความทั น สมั ย
สอดคล้องกับบทบาทการทางานของสื่อมวลชน
ในอาเซียน
ปรับรหัสรายวิชา

- 101 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0105231 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Public Relations
ความหมาย แนวคิ ด และวิ วัฒ นาการของการประชาสัมพั นธ์
วัตถุประสงค์ กระบวนการ หลักปฏิบัติกลยุทธ์ การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย และ
เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ บทบาทของการประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อระบบ
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0105251 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Public Relations
ค ว าม ห ม าย แ น ว คิ ด แ ล ะ วิ วั ฒ น าก าร ข อ ง ก า ร
ประชาสั ม พั น ธ์ วั ต ถุ ป ระสงค์ กระบวนการ กลยุ ท ธ์ การก าหนด
กลุ่ ม เป้ า หมาย เครื่ อ งมื อ เพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ บทบาทของการ
ประชาสั มพั นธ์ ในระดั บ ท้ องถิ่ นและประเทศ และจรรยาบรรณของนั ก
ประชาสัมพันธ์
0105241 การโฆษณาเบื้องต้น
3(3-0-6) 0105141 การโฆษณาเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Advertising
Introduction to Advertising
ความหมาย ความส าคั ญ หลั กการและแนวคิด ในการโฆษณา
ความหมาย ความส าคัญ และวิวัฒ นาการของการโฆษณา
บทบาทหน้าที่และอิทธิพลของโฆษณาที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม การ การวิเคราะห์สินค้าและผู้บริโภค การสร้างสรรค์งานโฆษณา การวางแผน
วิเ คราะห์ สิ นค้ า ผู้ บ ริ โ ภค และตลาด การสร้ างสรรค์ ง านโฆษณา และการ สื่ อโฆษณา การประเมิ นผลโฆษณา กฎหมายและจรรยาบรรณในการ
วางแผนสื่อโฆษณา
โฆษณา บทบาทหน้ าที่แ ละอิท ธิพลของโฆษณาที่มีผลต่ อระบบเศรษฐกิ จ
ท้องถิ่นและสังคม
0105251 วารสารศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
ยกเลิก
Introduction to Journalism
ความหมาย ขอบเขต ประวัติและวิวัฒนาการทางด้านวารสาร
ศาสตร์ บทบาทหน้าที่ และลักษณะทั่วไปของหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ประเภท
จุลสาร วารสาร นิตยสาร หนังสือเล่ม

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
ปรับรหัสรายวิชา และ
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาเพื่อให้กระชับ
และทันสมัยขึ้น

ปรับรหัสรายวิชา และ
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาเพื่อให้ทันสมัย
และสมบูรณ์มากขึ้น

ปิด รายวิช า เพื่อให้ ทั นต่ อการเปลี่ย นแปลงของ
ศาสตร์ทางด้านนิเทศศาสตร์

- 102 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0105252 การถ่ายภาพเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Photography
ความหมาย และบทบาทของภาพถ่ายในงานนิเทศศาสตร์ การ
สื่ อสารด้ วยภาพถ่ าย การวิ เคราะห์ แ ละวิจารณ์ ภ าพ กล้ องถ่ ายภาพระบบ
ดิจิทัลประเภทต่าง ๆ กลไกในการทางานของกล้องดิจิทัลประเภทภาพสะท้อน
เลนส์เดี่ยว และอุปกรณ์เสริมที่จาเป็น องค์ประกอบภาพ หลักการจัดภาพถ่าย
ตามวัตถุประสงค์เฉพาะงาน จริยธรรมของผู้ถ่ายภาพ ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ
ทั้งในและนอกสถานที่
0105311 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cross Cultural Communication
แนวคิ ด ทฤษฎี ท างการสื่ อสารที่ มี ค วามสั มพั น ธ์ กับ มิ ติ ด้ า น
วัฒ นธรรม การศึ กษาการเปลี่ ย นแปลงและผลกระทบของการสื่ อ สารข้ าม
วัฒนธรรม บทบาทของสื่อมวลชนต่อประเด็นการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
0105312 การเขียนและการรายงานข่าวเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to News Reporting and Writing
ความหมาย องค์ประกอบของข่าว หลักเบื้องต้นในการสื่อข่าว
และเขียนข่าวตามโครงสร้างประเภทต่าง ๆ การสัมภาษณ์ การวินิจฉัยประเด็น
ข่าว การลาดับความคิด และการใช้ภาษาในการเขียนข่าว หลักการและเทคนิค
การรายงานข่าว ฝึกทักษะการเขียนข่าวและการรายงานข่าว

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0105231 การถ่ายภาพเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Photography
ความหมาย และบทบาทของภาพถ่ายในงานนิเทศศาสตร์
นวัตกรรมการสื่อสารด้วยภาพถ่าย การวิเคราะห์และวิจารณ์ ภาพ กล้อง
ถ่ายภาพระบบดิจิทัล ประเภทต่าง ๆ กลไกในการท างานของกล้ องดิจิทั ล
ประเภทภาพสะท้อนเลนส์เดี่ยว และอุปกรณ์เสริมที่จาเป็น องค์ประกอบ
ภาพ หลั กการจั ด ภาพถ่ ายตามวั ต ถุป ระสงค์ เฉพาะงาน จริย ธรรมของผู้
ถ่ายภาพ ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพทั้งในและนอกสถานที่
0105311 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cross Cultural Communication
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมทฤษฎีการสื่อสารที่สัมพันธ์กับมิติ
วัฒ นธรรม การศึกษาการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม บทบาทของสื่อมวลชนต่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
0105312 การเขียนและการรายงานข่าวเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to News Writing and Reporting
ความหมาย องค์ป ระกอบของข่ าว หลักเบื้องต้ นในการสื่ อ
ข่าว และเขียนข่าวตามโครงสร้างประเภทต่าง ๆ การสัมภาษณ์ การวินิจฉัย
ประเด็นข่าว การลาดับความคิด และการใช้ภาษาในการเขียนข่าว หลักการ
และเทคนิคการรายงานข่าว ฝึกทักษะการเขียนข่าวและการรายงานข่าว

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
ปรับรหัสรายวิชา และ
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาเพื่อให้กระชับ
และทันสมัยขึ้น

ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาเพื่อให้กระชับ
และทันสมัยขึ้น

คงคาอธิบายรายวิชาเดิม

- 103 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0105313 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 2
3(2-2-5)
English for Communication Arts 2
บุรพวิชา : 0105213 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1
หลักและเทคนิคการฟังภาษาอังกฤษ การฝึกฝนทั กษะการฟั ง
ภาษาอั งกฤษที่ เกี่ย วข้ องกั บงานนิ เทศศาสตร์ เช่น บทข่าวโทรทั ศ น์ บทข่าว
วิทยุกระจายเสียง บทสัมภาษณ์ เป็นต้น หลักและเทคนิคการพูดภาษาอังกฤษ
การฝึกฝนทักษะการพูดภาษาอังกฤษสาหรับนักนิเทศศาสตร์ เช่น การรายงาน
ข่าวด้วยภาษาอังกฤษ การสัมภาษณ์ การเป็นผู้ประกาศ การเป็นพิธีกร เป็นต้น
0105321 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
3(2-2-5)
Radio Program Production
บุรพวิชา : 0105221 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
เบื้องต้น
หลั กการ วิธีการ กระบวนการผลิต รายการวิ ทยุ กระจายเสีย ง
เครื่องมื อและอุ ปกรณ์ เครื่องส่ งกระจายเสีย ง รูป แบบรายการ หน้ าที่ ค วาม
รับผิดชอบของผู้ผลิตรายการ ฝึกปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0105314 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 2
3(2-2-5)
English for Communication Arts 2
บุรพวิชา : 0105212 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1
หลักและเทคนิคการฟังภาษาอังกฤษ การฝึกฝนทักษะการฟัง
ภาษาอั ง กฤษที่ เกี่ ย วข้ องกั บ งานนิ เทศศาสตร์ หลั กและเทคนิ ค การพู ด
ภาษาอังกฤษ การฝึกฝนทักษะการพูดภาษาอังกฤษสาหรับนักนิเทศศาสตร์
การประยุ ก ต์ ก ารฟั ง และพู ด ภาษาอั ง กฤษเพื่ อประโยชน์ ต่ อการปฏิ บั ติ
วิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์
0105321 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
3(2-2-5)
Radio Program Production
บุรพวิชา : 0105121 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
เบื้องต้น
หลักการ วิธีการ กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
เครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องส่งกระจายเสียง รูปแบบรายการ หน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้ผลิตรายการ ฝึกปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
ปรับรหัสรายวิชา และ
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาเพื่อให้กระชับ
และทันสมัยขึ้น

คงคาอธิบายรายวิชาเดิม

- 104 รายวิชาหลักสูตรเดิม
รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0105322
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5) 0105221 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
Television Program Production
Television Program Production
บุรพวิชา : 0105221 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
บุรพวิชา : 0105121 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
เบื้องต้น
เบื้องต้น
หลักการ วิธีการ ในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ กระบวนการ
หลักการ วิธีการในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ กระบวนการสาคัญ
ส าคั ญ 3 ขั้ นตอนในการผลิ ต รายการ ได้ แ ก่ ขั้ น ตอนก่ อนการผลิ ต รายการ 3 ขั้นตอนในการผลิ ตรายการ ได้ แก่ ขั้ นตอนก่ อนการผลิ ตรายการ ขั้ นตอนขณะผลิ ต
ขั้ นตอนขณะผลิ ต รายการ ขั้ นตอนหลั งการผลิ ต รายการ หน้ าที่ แ ละความ รายการ ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ วิธีใช้
รับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ วิธีใช้และรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ เทคนิคการถ่ายทา และรักษาเครื่องมื ออุปกรณ์ เทคนิคการถ่ ายท า การใช้ กล้อง แสง เสียง อุปกรณ์ เสริ ม
การใช้กล้อง แสง เสียง ฝึกผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ ทั้งในและนอก พิเศษและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการถ่ายทา ฝึกปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภท
สถานที่
ต่างๆทั้งในและนอกสถานที่
0105323 การผลิตรายการสารคดีทางวิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5) 0105322 การผลิตรายการสารคดีทางวิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
Documentary Program Production
Documentary Program Production
บุรพวิชา : 0105322 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
บุรพวิชา : 0105221 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ความหมาย หลักการ วิธีการและประเภทของสารคดีทางวิท ยุ
ความหมาย หลักการ วิธีการและประเภทของสารคดีทาง
โทรทั ศ น์ การรวบรวมข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง การเรี ย บเรี ย งเนื้ อ หา การสื่ อ วิทยุโทรทั ศน์ การรวบรวมข้ อมูล ข้อเท็ จจริง การเรีย บเรียงเนื้อหา การ
ความหมายด้วยบท ภาพและเสียง การนาเสนออย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ เขี ย นบทรายการสารคดี การถ่ ายท าและตั ด ต่ อรายการสารคดี การสื่ อ
ฝึกผลิตรายการสารคดีทางวิทยุโทรทัศน์
ความหมายด้ วยบท ภาพและเสี ย ง การน าเสนออย่ างสร้ างสรรค์ แ ละ
รับผิดชอบ ฝึกผลิตรายการสารคดีทางวิทยุโทรทัศน์

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
ปรับรหัสรายวิชา และปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาเพื่อให้ทันสมัยกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีในการผลิตรายการโทรทัศน์

ปรับรหัสรายวิชา และ
ปรั บ ปรุ ง ค าอธิ บ ายรายวิ ช าให้ มี ค วามสมบู ร ณ์
ยิ่งขึ้น

- 105 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0105324 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
Broadcasting Information Technology
หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ การสืบค้นข้อมูล การจัดระบบข้อมูล รูป แบบชนิดข้อมูลดิจิทัลแบบ
ต่าง ๆ เพื่อผลิตรายการให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และฝึกปฏิบัติการเผยแพร่
งานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
0105325

การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
Script Writing for Television Program
หลั ก การ ประเภท และรู ป แบบการเขี ย นบทวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์
แนวคิ ด ด้ า นเนื้ อ หา การล าดั บ เรื่ อ ง กลวิ ธี ก ารเขี ย น การใช้ ภ าษาเพื่ อ สื่ อ
ความหมายออกมาด้วยภาพและเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ภาษาภาพ
และภาษาเสียง และฝึกปฏิบัติ
0105326 การเขียนและการรายงานข่าววิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
News Writing and Reporting for Television
ความส าคัญ คุ ณค่ า คุณสมบัติ จริย ธรรม หลั กการเขีย นและ
รายงานข่าววิทยุโทรทัศน์ การบรรณาธิกรณ์และเตรียมต้นฉบับข่าว รูปแบบ
ของรายการข่าว การสัมภาษณ์เชิงข่าว การรายงานข่าว การใช้เสียงลาดั บภาพ
ข่ าว การจั ด เสนอข่ าวประเภทต่ าง ๆ วิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บการเสนอข่ าว
ระหว่างวิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ และฝึกปฏิบัติ

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0105323 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์
3(2-2-5)
Broadcasting Information Technology
หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิทยุกระจายเสีย ง
และวิทยุโทรทัศน์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปในงานวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ การสืบค้นข้อมูล การจัดระบบข้อมูล รูปแบบชนิดข้อมูล
ดิจิทั ลแบบต่ าง ๆ เพื่ อผลิ ตรายการให้ เหมาะสมมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และฝึ ก
ปฏิ บั ติ ก ารเผยแพร่ ง านวิ ท ยุ กระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ด้ วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
0105324 การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
Script Writing for Television Program
หลักการ ประเภท และรูปแบบการเขียนบทวิทยุโทรทัศ น์
แนวคิ ด ด้ านเนื้ อหา การล าดั บ เรื่อง กลวิธีการเขี ยน การใช้ ภ าษาเพื่ อสื่ อ
ความหมายออกมาด้วยภาพและเสียง ความสั มพันธ์ระหว่างการใช้ ภาษา
ภาพและภาษาเสียง และฝึกปฏิบัติ
0105421 การเขียนและการรายงานข่าววิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5)
News Writing and Reporting for Television
ความสาคัญ คุณค่า คุณสมบัติ หลักการเขียนและรายงาน
ข่าววิท ยุ โทรทั ศ น์ การบรรณาธิกรและเตรี ย มต้ นฉบั บ ข่ าว รู ป แบบของ
รายการข่าว การสัมภาษณ์เชิงข่าว การรายงานข่าว การใช้เสียงลาดับภาพ
ข่าว การจัด เสนอข่ าวประเภทต่างๆ วิ เคราะห์เปรี ยบเทีย บการเสนอข่าว
ระหว่างวิท ยุโทรทัศ น์กับ หนังสือพิมพ์ จริยธรรมและความรับ ผิด ชอบต่ อ
สังคมต่อการรายงานข่าวและฝึกปฏิบัติ

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
ปรับรหัสรายวิชา และ
คงคาอธิบายรายวิชาเดิม

ปรับรหัสรายวิชา และ
คงคาอธิบายรายวิชาเดิม

ปรับรหัสรายวิชา และ
ปรั บ ป รุ ง ค าอธิ บ ายรายวิ ช าให้ ครอบ คลุ ม
ในเนื้อหาเพื่อความสมบูรณ์ขึ้น

- 106 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0105327 การดาเนินรายการโทรทัศน์
3(2-2-5)
Television Announcing and Presentation
หลั กการและกระบวนการด าเนิ น รายการโทรทั ศ น์ บทบาท
หน้ าที่ จรรยาบรรณ ทั กษะในการพู ด การบรรยาย การสั มภาษณ์ และการ
พากย์ เพื่ อการเป็ นผู้ด าเนิ นรายการ พิ ธีกร ผู้ ป ระกาศ ผู้ ล งเสี ยงบรรยาย ผู้
สัมภาษณ์ผู้พากย์ทางโทรทัศน์ และฝึกปฏิบัติ
0105331 การผลิตและการจัดการสื่อประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Production and Management for Public Relations
Media
แนวคิ ด หลั กการ และเทคนิ ค ในการผลิต และการจั ด การสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีการผลิตและการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบ
ของสารประชาสั มพันธ์ การจัด การสื่อประชาสัมพันธ์ให้ เข้ าถึ งกลุ่มเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ และฝึกปฏิบัติ
0105332 การสร้างสรรค์ในงานประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Creativity for Public Relations
แนวคิ ด ห ลั ก การ และกระบวนการสร้ า งสรรค์ ใ นงาน
ประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์ปัญหา การกาหนดกลยุทธ์ การออกแบบและผลิต
สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ และฝึกปฏิบัติ

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0105422 การดาเนินรายการโทรทัศน์
3(2-2-5)
Television Announcement and Presentation
หลักการและกระบวนการดาเนินรายการโทรทัศน์ บทบาท
หน้าที่ จรรยาบรรณ ทักษะในการพูด การบรรยาย การสัมภาษณ์และการ
พากย์ เพื่อการเป็นผู้ดาเนินรายการ พิธีกร ผู้ประกาศ ผู้ลงเสียงบรรยาย ผู้
สัมภาษณ์ ผู้พากย์ทางโทรทัศน์ ฝึกปฏิบัติ
0105351 กลยุทธ์การสร้างเนื้อหาและสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6)
Media and Content Strategy for Public Relations

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
ปรับรหัสรายวิชา และ
คงคาอธิบายรายวิชาเดิม

ปรับรหัสรายวิชา และ
เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปรั บ ปรุง คาอธิบ ายรายวิช า เพื่ อให้ ก้าวทั นการ
แนวคิ ด หลักการ และเทคนิค ในการสร้างเนื้อหาสารเพื่ อ เป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ศ า ส ต ร์ ท าง ด้ าน ก า ร
การประชาสั มพั นธ์ การเลื อกใช้ ส ารและสื่ อเพื่ อการประชาสั ม พั นธ์ ใ ห้ ประชาสัมพันธ์
เข้ า ถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมายอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เทคโนโลยี ก ารผลิ ต สื่ อ ให้
เหมาะสมกับรูปแบบของสารประชาสัมพันธ์ และฝึกปฏิบัติ
0105451 การบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤต
3(3-0-6) ปรับรหัสรายวิชา และ
เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Communication Management in Crisis
ความหมาย ความส าคั ญ ของการสื่ อ สารในภาวะวิ ก ฤต ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
ตัวอย่ างเหตุ การณ์ ภ าวะวิ กฤติ การจาแนกลักษณะของภาวะวิ กฤติ การ ชื่อวิชาและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์
บริหารประเด็น การบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์การจัดการสื่อสารและการ ทางด้านการประชาสัมพันธ์
บริหารสื่อมวลชนในภาวะวิกฤติ

- 107 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0105333 สื่อใหม่ในงานประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
New Media in Public Relations
ประเภท คุ ณลักษณะ บทบาท ประโยชน์ และการใช้ สื่อใหม่
รวมทั้ ง เทคโนโลยี สื่ อ สมั ย ใหม่ ใ นงานประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ
กลุ่มเป้าหมาย องค์กร และพื้นที่เป้าหมายในสภาพการณ์สังคมปัจจุบัน

มคอ. 2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0105352 สื่อดิจิทัลเพื่องานประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Digital Media for Public Relations
ความหมาย ประเภท คุณลักษณะของสื่อดิจิทัล การสื่อสารเครือข่ายสัง คม
ออนไลน์ การประยุ ก ต์ ใ ช้ สื่ อ ในงานประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ
กลุ่มเป้าหมาย องค์กร และพื้นที่เป้าหมายในสภาพการณ์สังคมปัจจุบัน

เหตุผลการปรับปรุง
ปรับ รหั ส รายวิชา และ ปรับ โครงสร้างรายวิช า
พ ร้ อ ม ทั้ ง เป ลี่ ย น ชื่ อ วิ ช าภ าษ าไท ย แ ล ะ
ภาษาอั ง กฤษ และปรั บ ปรุ งค าอธิ บ ายรายวิ ช า
เพื่อให้กระชับและชัดเจนมากขึ้น

การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
3(3-0-6) 0105341 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
3(3-0-6)
Persuasive Communication
Persuasive Communication
ทฤษฎี กลยุทธ์ และวิธีการโน้มน้าวใจโดยการใช้สื่อบุคคลและ
ความหมาย ลักษณะ ทฤษฎี ความสาคัญ และวิธีการในการ
สื่อมวลชน รวมถึงศึกษาองค์ประกอบสาคัญทั้งด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่ มี สื่อสารเพื่อการโน้มน้ าวใจ องค์ประกอบสาคัญ ทั้งด้านจิตวิทยาและสั งคม
ผลต่อการโน้มน้าวใจเพื่อให้ผู้รับสารยอมรับและปฏิบัติตาม
วิทยาที่มีผลต่อการโน้ มน้ าวใจ อิท ธิพ ลของผู้ส่ งสารและอิท ธิพลของกลุ่ ม
การใช้สื่อบุคคลและสื่อมวลชนเพื่อให้ผู้รับสารยอมรับและปฏิบัติตาม
0105342 การเขียนเพื่อการโฆษณา
3(2-2-5) 0105441 การเขียนข้อความโฆษณา
3(2-2-5)
Writing for Advertising
Writing for Advertising Messages
ความหมาย ความสาคัญ หลั กการและองค์ ประกอบของการ
ความหมาย ความสาคัญ หลักการและองค์ประกอบของการ
เขียนเพื่อการโฆษณา ภาษาโฆษณา กลยุทธ์การสร้างสารโฆษณา องค์ประกอบ เขี ยนเพื่อการโฆษณา ภาษาโฆษณา กลยุ ทธ์ การสร้างสารโฆษณาเพื่ อให้
และประเภทของบทโฆษณา วิเคราะห์ภาษาและบทโฆษณาสาหรับสื่อประเภท สอดคล้องกับแนวคิดหลักของการโฆษณา องค์ประกอบและประเภทของ
ต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติ
บทโฆษณา การผลิตบทโฆษณาสาหรับสื่อประเภทต่าง ๆ
0105343 การสื่อสารการตลาด
3(3-0-6) 0105342 การสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Communication
Marketing Communication
ความส าคั ญ ความหมาย กระบวนการวางแผน การสื่ อสาร
แนวคิ ด ความหมาย กระบวนการวางแผน การสื่ อ สาร
การตลาด ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับการตลาด เครื่องมือการสื่อสาร การตลาด ความสั มพั นธ์ระหว่ างการสื่ อสารกั บการตลาด เครื่ องมื อการ
การตลาดประเภทต่าง ๆ
สื่อสารการตลาดประเภทต่าง ๆ การวัดและประเมินผล

ปรั บ ปรุ ง ค าอธิ บ ายรายวิ ช าเพื่ อ ให้ ทั น สมั ย
และสมบูรณ์ขึ้น

0105341

ปรั บ รหั ส รายวิ ช า และปรั บ ปรุ ง ค าอธิ บ าย
รายวิชาเพื่อให้ทันสมัยขึ้น

ปรับรหัสรายวิชา และปรับโครงสร้างรายวิชา
แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ค าอธิ บ าย ราย วิ ช า เพื่ อ ให้
ครอบคลุมวิชาชีพนักสื่อสารการตลาดมากยิ่งขึ้น

- 108 รายวิชาหลักสูตรเดิม
รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0105344 การสื่อสารตราสินค้าเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
ยกเลิก
Strategic Brand Communication
ความสาคั ญ คุ ณสมบั ติ องค์ ป ระกอบ และประเภทของตรา
สินค้ า กระบวนการและประเภทของการสื่ อสารตราสิ นค้ าเชิ ง กลยุ ท ธ์ การ
บริหารจัดการตราสิ นค้า และการประเมินประสิทธิภ าพและประสิทธิผลของ
การสื่อสารตราสินค้า
0105345 การสร้างสรรค์เพื่อการโฆษณา
3(2-2-5) 0105343 การสร้างสรรค์เพื่องานโฆษณา
3(2-2-5)
Creativity for Advertising
Creativity for Advertising
แนวคิด หลักการ และกระบวนการสร้างสรรค์เพื่อการโฆษณา
แนวคิ ด หลั ก การ และกระบวนการสร้ างสรรค์ เพื่ อการ
การกาหนดกลยุ ท ธ์ การออกแบบและผลิ ต สื่ อ เพื่ อ การโฆษณาส าหรั บ สื่ อ โฆษณา การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แนวความคิด กลยุทธ์และ
สิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์ และสื่อใหม่ และ กลวิธีการสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์โฆษณาผ่านสื่อประเภทต่างๆ
ฝึกปฏิบัติ
0105351 การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น
3(3-0-6)
ยกเลิก
Introduction to Newspaper
ความเป็นมา วิวัฒนาการ องค์ประกอบ ประเภท รูปแบบ และ
เนื้อหาของหนังสือพิมพ์ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมของบุคคลากร
ในกระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์ บทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อการสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับประชาชนทั้งในมิติทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
ปิดรายวิชา
เนื่องจากเนื้อหามีความซ้าซ้อนกับรายวิชาอื่น

ปรับรหัสรายวิชา และ
เปลี่ ย นชื่ อวิ ช าภาษาไทย เพื่ อให้ ส อดคล้ องกั บ
วิ ช าชี พ โฆษณา ปรั บ ปรุ ง ค าอธิ บ ายรายวิ ช า
เพื่อให้กระชับและชัดเจนมากขึ้น

ปิด รายวิช า เพื่อ ให้ ทั นต่ อการเปลี่ย นแปลงของ
ศาสตร์ทางด้านนิเทศศาสตร์

- 109 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0105352 การผลิตและบรรณาธิกรณ์หนังสือพิมพ์ 3(2-2-5)
Newspaper Production and Editing
คุณลักษณะ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและจริยธรรมใน
การผลิต และบรรณาธิกรณ์ ห นังสื อพิ มพ์ การคัด เลื อกข่าว ข้ อเขี ยนและภาพ
การตรวจแก้ ไ ขต้ น ฉบั บ การพาดหั ว ข่ า ว การตั้ ง ชื่ อ เรื่ อ ง การเขี ย นบท
บรรณาธิการ การกาหนดตัวพิมพ์และระบบพิมพ์ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปใน
กระบวนการผลิตและบรรณาธิกรณ์ และฝึกปฎิบัติ
0105353

การผลิตและการจัดการสื่อสิ่งพิมพ์
3(2-2-5)
Print Media Production and Management
กระบวนการผลิ ตและการจั ดการสื่ อสิ่ งพิ มพ์ ระบบการพิ มพ์
การเตรี ย มต้ น ฉบั บ งานพิ ม พ์ ศิ ล ปะการออกแบบและทฤษฎี ก ารจั ด หน้ า
หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ในการพิมพ์ การออกแบบ
และการจัดหน้า การจัดการเพื่อการเผยแพร่ และฝึกปฏิบัติ
0105354 การถ่ายภาพเพื่องานวารสารศาสตร์
3(2-2-5)
Photojournalism
ทฤษฎี เทคนิ ค ของการถ่ ายภาพเพื่ องานวารสารศาสตร์ การ
ประเมินคุณค่าของภาพข่าวและสารคดี การสื่อความหมายโดยภาพถ่าย เน้ น
ความส าคัญ ของภาพเชิง ข่ าว และการผลิต สารคดี ภ าพสาหรับ หนัง สื อพิ มพ์
นิ ต ยสาร และสิ่ ง พิ ม พ์ อื่ น ๆ หลั ก เกณฑ์ แ ละจริ ย ธรรมวิ ช าชี พ ช่ า งภาพ
สื่อสารมวลชนและปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายภาพเพื่องานวารสารศาสตร์

มคอ. 2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
ยกเลิก

เหตุผลการปรับปรุง
ปิด รายวิช า เพื่อให้ ทั นต่ อการเปลี่ย นแปลงของ
ศาสตร์ทางด้านนิเทศศาสตร์

สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Print Media for Public Relations
แนวคิ ด ความหมายสื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ เ พื่ อ การประชาสั มพั น ธ์
กระบวนการผลิต สิง พิ มพ์ ระบบการพิมพ์ การเตรีย มต้ นฉบั บ งานพิ มพ์
ทฤษฎี การออกแบบและจั ด หน้ าสิ่ ง พิ มพ์ การใช้ โปรแกรมส าเร็ จรู ป ใน
จัดการสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่สิ่งพิมพ์ในงานประชาสัมพันธ์
0105331 การถ่ายภาพเพื่องานวารสารศาสตร์
3(2-2-5)
Photojournalism
บุรพวิชา : 0105231 การถ่ายภาพเบื้องต้น
ทฤษฎี เทคนิคของการถ่ายภาพเพื่องานวารสารศาสตร์ การ
ประเมินคุณค่าของภาพข่าวและสารคดี การสื่ อความหมายโดยนวัตกรรม
ด้านภาพถ่ าย เน้นความสาคัญ ของภาพเชิงข่าว และการผลิ ตสารคดีภ าพ
สาหรับ หนั งสือพิ มพ์ นิ ตยสาร และสิ่ งพิมพ์อื่น ๆ ในยุคดิ จิทัล หลักเกณฑ์
และจริ ย ธรรมวิ ช าชี พ ช่ างภาพสื่ อ สารมวลชนและปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การ
ถ่ายภาพเพื่องานวารสารศาสตร์

ปรับรหัสรายวิชา และ
เปลี่ ย นชื่ อ วิ ช าภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
ของศาสตร์ทางด้านการประชาสัมพันธ์

0105452

ปรับรหัสรายวิชา และ
ปรั บ ปรุ ง ค าอธิ บ ายรายวิ ช าเพื่ อให้ กระชั บ
และทันสมัยขึ้น

- 110 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0105355 การถ่ายภาพขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Photography
บุรพวิชา : 0105252 การถ่ายภาพเบื้องต้น
ภาพถ่ ายกั บ การเสนอมุ มมองและความคิ ด เห็ น ต่ อ ประเด็ น
สาธารณะ ภาพถ่ายเชิงสร้างสรรค์ หลั กการถ่ ายภาพแนววิพากษ์วิจารณ์และ
สะท้ อนประเด็ น ปั ญ หาสั ง คม ภาพถ่ ายเชิ งสารคดี ภาพประกอบเรื่อ งหรื อ
ข้อความ ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ และการเขียนคาหรือข้อความ
เสริมภาพ หรือใช้ร่วมกับภาพ
0105356 การถ่ายภาพในสตูดิโอ
3(2-2-5)
Studio Photography
บุรพวิชา : 0105252 การถ่ายภาพเบื้องต้น
หลักการและแนวคิ ดของการถ่ายภาพในสตูดิโอ อุป กรณ์ และ
การใช้ อุป กรณ์ ถ่ายภาพในสตู ดิโอ ประเภทของแสง การจั ดแสง การจัด ฉาก
ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพในสตูดิโอ
0105357 การจัดการห้องมืดดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Darkroom Management

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0105332 การถ่ายภาพขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Photography
บุรพวิชา : 0105231 การถ่ายภาพเบื้องต้น
การใช้ เทคนิ ค การถ่ ายภาพเพื่ อเสนอมุ ม มองและความ
คิดเห็นต่อประเด็นสาธารณะ ภาพถ่ายเชิงสร้างสรรค์ หลักการ-ถ่ายภาพ
แนววิ พ ากษ์ แ ละสะท้ อ นประเด็ น ปั ญ หาสั ง คม ภาพถ่ า ยเชิ ง สารคดี
ภาพประกอบเรื่องหรือข้อความ ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ และ
การเขียนคาหรือข้อความเสริมภาพ
0105431 การถ่ายภาพในสตูดิโอ
3(2-2-5)
Studio Photography
บุรพวิชา : 0105231 การถ่ายภาพเบื้องต้น
หลักการและแนวคิดของนวัตกรรมการถ่ายภาพในสตูดิโอ
อุปกรณ์และการใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพในสตูดิโอ ประเภทของแสง การจัดแสง
การจัดฉาก ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพในสตูดิโอ
0105432 การจัดการภาพถ่ายดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Photography Management
บุรพวิชา : 0105231 การถ่ายภาพเบื้องต้น
บุรพวิชา : 0105252 การถ่ายภาพเบื้องต้น
กระบวนการท างานหลั ง การบั น ทึ ก ภาพด้ วยนวั ต กรรม
กระบวนการทางานหลังการบันทึกภาพด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
ขั้นสูง รูปแบบข้อมูลภาพ คุ ณลักษณะทางกายภาพของภาพถ่าย การจัดการ โปรแกรมสาเร็จรูปขั้นสูง รูปแบบข้อมูลภาพ คุณลักษณะทางกายภาพของ
ฐานข้อมูล การปรับแต่งภาพ บทบาท ขอบเขตของการตกแต่งภาพเพื่อใช้ในสื่อ ภาพถ่าย การจัดการฐานข้อมูล การปรับแต่ง-ภาพ บทบาท ขอบเขตของ
การตกแต่งภาพเพื่อใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์ จริยธรรมวิชาชีพเกี่ยวการตกแต่งภาพ
สิ่งพิมพ์ จริยธรรมวิชาชีพเกี่ยวการตกแต่งภาพและการนาเสนอภาพ
และการนาเสนอภาพ

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
ปรับรหัสรายวิชา และ
ปรั บ ปรุ ง ค าอธิ บ ายรายวิ ช าเพื่ อให้ กระชั บ
และทันสมัยขึ้น

ปรับรหัสรายวิชา และ
ปรั บ ปรุ ง ค าอธิ บ ายรายวิ ช าเพื่ อให้ กระชั บ
และทันสมัยขึ้น

ปรับรหัสรายวิชา และ
ปรั บ ปรุ ง ค าอธิ บ ายรายวิ ช าเพื่ อให้ กระชั บ
และทันสมัยขึ้น

- 111 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0105411 การรู้เท่าทันสื่อ
3(3-0-6)
Media Literacy
กระบวนการท างานของสื่ อ วิเคราะห์ เนื้ อหาของสื่ อประเภท
ต่าง ๆ ความเหมาะสมในมิติด้าน สัดส่วนเวลา พื้ นที่และรูปแบบการนาเสนอ
การชี้นาของสื่อต่อสาธารณะ การโฆษณาแฝง และการครอบงาทางวัฒนธรรม
วิพากษ์ผลกระทบต่อสังคมที่เกิดขึ้นจากการทางานของสื่อ
0105412 การสื่อสารด้วยสื่อใหม่
3(3-0-6)
New Media Communication
ความหมาย ขอบเขต รูปแบบ ลักษณะ และเทคโนโลยีของการ
สื่อสารด้วยสื่อใหม่ เทคนิคและวิธีการการสื่อสารและการสร้างสรรค์งานด้วย
สื่อใหม่ ผลกระทบจากการใช้สื่อใหม่
0105421 การตัดต่อในงานดิจิทัล
3(2-2-5)
Editing in Digital Studio
บุรพวิชา : 0105322 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
หลั กการ เทคนิ ค และความคิ ด สร้ างสรรค์ ก ารตั ด ต่ อในงาน
ดิจิทัล การตัดต่อภาพและเสียงโดยใช้โปรแกรมตัดต่อสาเร็จรูป การปรับแต่ง
และผสมผสานภาพและเสียง การเก็บข้อมูล การแปลงสัญญาณรูปแบบดิจิทัล
และฝึกปฏิบัติ

มคอ. 2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0105213 การรู้เท่าทันสื่อ
3(3-0-6)
ปรับรหัสรายวิชา และ
คงคาอธิบายรายวิชาเดิม
Media Literacy
กระบวนการทางานของสื่อ วิเคราะห์เนื้อหาของสื่อประเภท
ต่ าง ๆ ความเหมาะสมในมิ ติ ด้ าน สั ด ส่ ว นเวลา พื้ น ที่ แ ละรู ป แบบการ
นาเสนอ การชี้นาของสื่อต่อสาธารณะ การโฆษณาแฝง และการครอบงา
ทางวัฒนธรรม วิพากษ์ผลกระทบต่อสังคมที่เกิดขึ้นจากการทางานของสื่อ
ยกเลิก
ปิ ด ราย วิ ช า เนื่ องจากมี เนื้ อ ห าใก ล้ เคี ย ง
กับรายวิชาอื่น

0105433

การตัดต่อในงานดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Editing in Digital Studio
บุรพวิชา : 0105221 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
หลักการ เทคนิค และความคิดสร้างสรรค์การตัดต่อในงาน
ดิ จิ ทั ล การตั ด ต่ อ ภาพและเสี ย งโดยใช้ โ ปรแกรมตั ด ต่ อ ส าเร็ จ รู ป การ
ปรับแต่งและผสมผสานภาพและเสี ยง การเก็บข้อมูล การแปลงสั ญญาณ
รูปแบบดิจิทัล และฝึกปฏิบัติ

ปรับรหัสรายวิชา และ
ปรั บ ปรุ ง ค าอธิ บ ายรายวิ ช าให้ ทั น ต่ อ ความ
เปลี่ยนแปลงทางด้ านเทคโนโลยีแ ละนวัตกรรม
การผลิตสื่อ

- 112 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0105422 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นเพื่องานวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5)
Computer Graphic and Animation for Television
Program
ความหมาย ความสาคัญ วิธีการและเทคนิคในการนา
คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นมาใช้ในการสร้างสรรค์งานด้านการผลิต
รายการวิทยุโทรทัศน์ และฝึกปฏิบัติ
0105423 วิทยุชุมชน
3(2-2-5)
Community Radio
ความสาคัญ ประโยชน์ คุณลักษณะ และบทบาทของวิทยุชุมชน
เพื่อผู้ฟังเฉพาะกลุ่มในท้องถิ่น ประเภทของรายการวิทยุชุมชน กระบวนการ
ผลิตรายการวิทยุชุมชน การประยุกต์ใช้วิทยุชุมชนเพื่อการพัฒนาสังคมท้องถิ่น
ฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงาน
0105431 กิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 3(2-2-5)
Public Relations and Advertising Event
แนวคิด ความสาคัญ องค์ประกอบ และประเภทของกิ จกรรม
พิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาองค์กร การบริการ และตราสินค้า
กระบวนการจั ดและบริห ารกิจกรรมพิ เศษอย่ างสร้างสรรค์ ให้เหมาะสมกั บ
สถานการณ์ วิธีการประเมินผล และฝึกปฏิบัติ

มคอ. 2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0105366 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นเพื่องานวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5) ปรับรหัสรายวิชา และ
คงคาอธิบายรายวิชาเดิม
Computer Graphics and Animation for
Television
ความหมาย ความส าคั ญ วิ ธี ก ารและเทค นิ ค การน า
คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นมาใช้ในการสร้างสรรค์งานด้านการผลิต
รายการวิทยุโทรทัศน์ และฝึกปฏิบัติ
ยกเลิก
ปิด รายวิช า เพื่อให้ ทั นต่ อการเปลี่ย นแปลงของ
ศาสตร์ทางด้านนิเทศศาสตร์

0105353

กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5)
Special Event for Strategic Communication
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การจั ด กิ จ กรรมพิ เ ศษ ความส าคั ญ
องค์ป ระกอบและประเภทของกิจกรรมพิ เศษ เทคนิค การกิจกรรมพิเศษ
เพื่ อ การสื่ อ เชิ ง กลยุ ท ธ์ ส าหรั บ องค์ ก ร การบริ ก าร และตราสิ น ค้ า
กระบวนการจั ด และบริ ห ารกิ จกรรมพิ เศษ วิ ธีก ารประเมิ น ผล และฝึ ก
ปฏิบัติ

ปรับ รหัสรายวิชา และเปลี่ย นชื่อวิชาภาษาไทย
และภาษาอั ง กฤษปรั บ ปรุ ง ค าอธิ บ ายรายวิ ช า
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ชื่ อ วิ ช าและก้ า วทั น การ
เป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ศ า ส ต ร์ ท าง ด้ าน ก า ร
ประชาสัมพันธ์

- 113 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0105441 การวางแผนสื่อโฆษณา
3(3-0-6)
Planning for Media Advertising
ความหมาย ความส าคั ญ วั ต ถุ ป ระสงค์ และกระบวนการ
วางแผนสื่อโฆษณา การวางแผน การตัดสินใจ และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการเลือกใช้และซื้อสื่อโฆษณาประเภทต่าง ๆ

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
ยกเลิก

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
ปรั บ เนื้อหาอยู่ ในรายวิ ชาอื่นๆ ในกลุ่ มรายวิ ช า
โฆษณา

ปรับรหัสรายวิชา และ
Advertising for Computer Graphic and Animation
Computer Graphic for Advertising
เปลี่ ย นชื่ อวิ ช าภาษาไทย เพื่ อให้ ส อดคล้ องกั บ
Design
ความหมาย หลั ก การออกแบบกราฟิ ก ในงานโฆษณ า วิ ช าชี พ โฆษณา ปรั บ ปรุ ง ค าอธิ บ ายรายวิ ช า
ความหมาย ความสาคัญ วิธีการและเทคนิคในการออกแบบกราฟิก องค์ป ระกอบและเทคนิคในการสร้างภาพกราฟิก สร้างสรรค์งานกราฟิ ก เพื่อให้กระชับและชัดเจนมากขึ้น
และแอนิเมชั่นมาใช้ในงานโฆษณา การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการออกแบบ โฆษณาด้วยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก
โฆษณา เทคนิคในการสร้างภาพกราฟฟิกและแอนิเมชั่น การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ในการออกแบบโฆษณาที่เป็นงาน 2 มิติ และ 3 มิติ และฝึกปฏิบัติ
เพื่อการออกแบบกราฟฟิกและแอนิเมชั่นในงานโฆษณา และฝึกปฏิบัติ
0105451 การเขียนสร้างสรรค์สาหรับวารสารศาสตร์
3(2-2-5)
ยกเลิก
ปิด รายวิช า เพื่อให้ ทั นต่ อการเปลี่ย นแปลงของ
Creative Writing for Journalism
ศาสตร์ทางด้านนิเทศศาสตร์
หลักการ รูปแบบ กลวิธีทางภาษาในการดาเนินเรื่องสาหรับงาน
เขี ย นสร้ า งสรรค์ ส าหรั บ วารสารศาสตร์ ฝึ ก เขี ย นข่ าว บทวิ เคราะห์ ข่ า ว
บทความ บทวิจารณ์ การเขียนสัมภาษณ์ การเขียนสารคดี และฝึกปฏิบัติ
0105452 การผลิตงานวารสารศาสตร์ทางสื่อออนไลน์
3(2-2-5)
ยกเลิก
ปิ ด รายวิ ช า เนื่ อ งจากมี เ นื้ อ หาใกล้ เ คี ย งกั บ
Online Journalism Production
รายวิชาอื่น
ความหมาย และรูปแบบของการผลิตงานวารสารศาสตร์ทางสื่อ
ออนไลน์ การนาเสนอข้อมูล ข่าวสาร การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการ
ออกแบบเนื้อหาด้านวารสารศาสตร์ การจัดวางข้อความ ภาพ บนหน้าเว็บเพจ
ฝึกปฏิบัติการผลิตหนังสือพิมพ์ออนไลน์

0105442

การออกแบบกราฟฟิกและแอนิเมชั่นในงานโฆษณา 3(2-2-5)

0105443 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานโฆษณา 3(2-2-5)

- 114 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0105461 การวิจัยนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Research for Communication Arts
แนวคิ ด หลั ก การ และระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์
ความส าคั ญ ของการวิ จั ย ทางนิ เทศศาสตร์ การก าหนดปั ญ หา การศึ กษา
เอกสารงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย เครื่องมื อและเทคนิ คการ
เก็ บ รวบรวมข้ อมูล การวิ เคราะห์ ข้อมู ล และสรุ ปผลงานวิ จัย ฝึกเขี ยนและ
นาเสนอผลการวิจัย
0105462 สัมมนานิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Seminar in Communication Arts
สัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางนิเทศศาสตร์ และ
นาเสนอรายงาน
0105491 สหกิจศึกษา
6(0-18-0)
Cooperative Education
ฝึ กปฏิ บั ติ งานเต็ มเวลาเสมื อนเป็ นพนั กงานชั่ วคราวในสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิเทศศาสตร์ โดยมีระยะเวลา
1 ภาคเรียนตามโครงการสหกิจศึกษา
0105492 ประสบการณ์วิชาชีพ
6(0-18-0)
Professional Experience
ฝึกปฏิบัติงานการสื่อสารมวลชนในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0105371 การวิจัยนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Research for Communication Arts
แนวคิ ด หลั ก การ และระเบี ย บวิ ธีวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์
ความสาคัญ ของการวิจัยทางนิ เทศศาสตร์ การกาหนดปัญ หา การศึกษา
เอกสารงานวิจัย ที่เกี่ย วข้อง การออกแบบการวิจัย เครื่ องมื อและเทคนิ ค
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลงานวิจัย ฝึกเขียน
และนาเสนอผลการวิจัย
0105471 โครงงานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Communication Arts Projects
สร้างสรรค์โครงงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางนิเทศ
ศาสตร์ และนาเสนอ
0105481 สหกิจศึกษา
6(0-18-0)
Cooperative Education
ฝึกปฏิบั ติงานเต็ มเวลาเสมื อนเป็นพนั กงานชั่วคราวในสถาน
ประกอบการหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ องกั บ งานด้ านนิ เทศศาสตร์ โดยมี
ระยะเวลา 1 ภาคเรียนตามโครงการสหกิจศึกษา
0105482 ประสบการณ์วิชาชีพ
6(0-18-0)
Professional Experience
ฝึกปฏิบัติงานการสื่อสารมวลชนในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ
ทั้งหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
ปรับรหัสรายวิชา และคงคาอธิบายรายวิชาเดิม

ปรั บ รหั ส รายวิ ช า และเปลี่ ย นชื่ อ รายวิ ช า
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้เข้ากับศาสตร์
ทางด้านนิเทศศาสตร์
ปรับรหัสรายวิชา และคงคาอธิบายรายวิชาเดิม

ปรับรหัสรายวิชา และคงคาอธิบายรายวิชาเดิม

- 115 รายวิชาหลักสูตรเดิม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information Technology for Communication
ความหมาย ขอบเขต รูปแบบและลั กษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ อิทธิพลและ
ผลกระทบของเทคโนโลยี สารสนเทศต่อการสื่อสารและการพัฒนาทางสั งคมในระดั บ
ท้องถิ่นและระดับชาติ

มคอ. 2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

0215291

0317491 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Electronic Publishing
ความหมาย หลักการ องค์ประกอบ ของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
กระบวนการและวิธีการพิมพ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบของการให้และการใช้
บริการสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ผลกระทบของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
ต่อวงการสื่อสารมวลชน ธุรกิจสิ่งพิมพ์ และสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต
0317492 เทคโนโลยีทางการพิมพ์
3(3-0-6)
Printing Technology
พัฒนาการ รูป แบบ และประเภทของเทคโนโลยีทางการพิมพ์
เทคนิ คและการเลือกใช้เทคโนโลยีท างการพิมพ์ อย่างเหมาะสม อิ ทธิ พลของ
เทคโนโลยีทางการพิมพ์ที่มีต่อบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
0604491 การสร้างสรรค์เสียงเพื่องานวิทยุโทรทัศน์3(2-2-5)
Creative Sound for Television Program
หลักการและความสาคัญของการสร้างสรรค์เสียงเพื่องานวิท ยุ
โทรทัศน์ การใช้งานอุปกรณ์บันทึกเสียง การเลือกใช้เสียงประกอบ เสียงดนตรี
และเพลงประกอบให้เหมาะสมกับงานวิทยุโทรทัศน์ กระบวนการผสมเสียงเพื่อ
ความสมบูรณ์ของผลงาน และฝึกปฏิบัติ

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

เหตุผลการปรับปรุง
ปิ ด รายวิ ช า เนื่ อ งจากเป็ น รายวิ ช าของคณะ
วิทยาศาสตร์ ซึ่ง เนื้ อหาบางส่ วนได้ไปผนวกใน
รายวิชาการนวัตกรรมการสื่อสาร

ปิด รายวิช า เพื่อให้ ทั นต่ อการเปลี่ย นแปลงของ
ศาสตร์ทางด้านนิเทศศาสตร์

ปิด รายวิช า เพื่อให้ ทั นต่ อการเปลี่ย นแปลงของ
ศาสตร์ทางด้านนิเทศศาสตร์

ปิ ด รายวิ ช า เนื่ อ งจากมี เ นื้ อ หาใกล้ เ คี ย งกั บ
รายวิชาอื่น

- 116 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0607492 สื่อพื้นบ้านเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
Traditional Media for Public Relations
ความหมาย ธรรมชาติ เนื้อหา รูปแบบ และความสาคั ญของ
สื่ อพื้ น บ้ านในภู มิ ภ าคต่ าง ๆ อิ ท ธิ พ ลของสื่ อพื้ น บ้ านเพื่ อ ประโยชน์ ในการ
ประชาสั ม พั น ธ์ การน าสื่ อ พื้ น บ้ านมาใช้ ใ นการประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ สร้ า ง
จิตสานึกรักท้องถิ่น และการพัฒนาสังคมท้องถิ่น
0801491 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Laws and Ethics for Mass Communication
สิท ธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของมนุษย์ ปรัชญา
กฎหมายสื่ อสารมวลชน และกฎหมายอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณของสื่อมวลชน วิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมที่เกิดขึ้นจากสื่อมวลชน
และผลกระทบที่มีต่อสังคมไทยและนานาชาติ โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่าง
รายวิชาใหม่
ไม่มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0105455 สื่อพื้นบ้านเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
Traditional Media for Public Relations
ความหมาย ความสาคัญ รูปแบบ อิ ทธิพลของสื่อพื้นบ้านใน
การประชาสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้สื่อพื้นบ้านมาใช้ในการประชาสัมพันธ์
ฝึกปฏิบัติในการใช้สื่อพื้นบ้ านเพื่อการประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์ ต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสม
0105411 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Laws and Ethics for Mass Communication
กฎหมายสื่ อ สารมวลชน จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของ
สื่อมวลชน วิเคราะห์ปัญหากฎหมายจริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับสื่อมวลชน โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่าง

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
ปรับรหัสรายวิชา และ
ปรั บ ค าอธิบ ายรายวิ ช าให้ ทั นสมั ยและสมบู ร ณ์
ขึ้น

ปรับรหัสรายวิชา และ
และปรับคาอธิบายรายวิชาให้กระชับมากยิ่งขึ้น

0105161 นวัตกรรมเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5) เปิ ด รายวิ ช าใหม่ ใ ห้ ทั น ความเป ลี่ ย นแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสื่อ
Innovation for Communication
หลักการของนวัตกรรมสื่อสาร เรียนรู้งานสื่อสร้างสรรค์ที่
ผสมผสานเทคโนโลยีทางการสื่อสารดิจิทัลเพื่อตอบสนองชีวิตยุคใหม่ การ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมสื่อดิจิทัลกับงานออกแบบและการสร้างสรรค์สื่อใน
งานนิเทศศาสตร์

- 117 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0105333 ภาพยนตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Film
ความเป็ น มา ความส าคั ญ วิ วั ฒ นาการ ประเภทของ
ภาพยนตร์ ภาพ เสี ยง การเคลื่ อนไหว มุมกล้อง ที่ ประกอบสร้างขึ้นเป็ น
ภาษาภาพยนตร์
0105334 การผลิตภาพยนตร์ 1
3(2-2-5)
Film Production 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือในการผลิตภาพยนตร์ การ
ใช้ อุปกรณ์ ถ่ายท าภาพยนตร์เบื้อ งต้น ขั้ นตอนการผลิตภาพยนตร์ หน้าที่
ความรับผิดชอบในการผลิตภาพยนตร์
0105361 กราฟิกและมัลติเดียเพื่อการนาเสนอ
3(2-2-5)
Graphics and Multimedia for Presentation
หลักการ องค์ประกอบด้านกราฟิก เทคนิคการใช้เครื่องมือในการ
นาเสนอ การจัดการเนื้อหา เทคโนโลยีมัลติมีเดี ยต่าง ๆ ที่ใช้ในการสื่อสารแบบ
ผสมผสาน เทคนิ คเฉพาะในการเตรี ยมและพั ฒนาสื่ อในการนาเสนอทั้ งแบบ
ออฟไลน์และออนไลน์ ฝึกปฏิบัติในการออกแบบและนาเสนอสื่อรู ปแบบต่าง ๆ
บนเว็บไซต์ เช่ น การออกแบบข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ และภาพเคลื่ อนไหว
โดยประยุกต์ใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการนาเสนอ

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
เปิดรายวิชาใหม่เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการ
เรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์

เปิดรายวิชาใหม่เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการ
เรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์

เปิ ด รายวิ ช าใหม่ ใ ห้ ทั น ความเป ลี่ ย นแปลง
ทางด้ านเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมการผลิ ต สื่ อ
ทางนิเทศศาสตร์

- 118 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0105362 การสื่อสารข้ามสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
Transmedia of Digital Media
หลักการ แนวคิด พลวัตของสื่อทุกประเภท การหลอมรวม
นวัตกรรมสื่อ กลยุทธ์การเล่าเรื่องข้ามสื่อ การสื่อสารการตลาดข้ามสื่อ การ
เชื่อมต่อประสบการณ์ของผู้รับสาร การบูรณาการข้อมูลข่าวสาร จริยธรรม
จรรยาบรรณ และการประยุกต์ใช้การสื่อสารด้วยสื่อดิจิทัล เพื่อประโยชน์
สูงสุด
0105363 การสร้างสรรค์สื่อออนไลน์
3(2-2-5)
Creative Online Media
ทฤษฎีและหลักการออกแบบสื่อออนไลน์ ความสาคัญ ของ
สื่อออนไลน์ การนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้เพื่อการออกแบบ
สื่อ กระบวนการคิดสร้างสรรค์เพื่อเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมของสื่อ ระบบ
เครือข่าย รูปแบบการส่งสัญญาณสดผ่านโซเชียลมีเดีย และฝึกปฏิบัติ
0105364 การสร้างภาพเคลื่อนไหวพื้นฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Animation
หลั กการและแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ รู ป ภาพ ทฤษฎี แ ละการฝึ ก
ปฏิบัติอย่างเป็นขั้ นตอนการใช้ซอฟต์ แวร์ในการสร้างสีและการสร้างภาพ
การตกแต่งภาพ การจั ดการวั ตถุ การสร้างตัวอั กษร หลักพื้ นฐานในการ
สร้ างภาพเคลื่ อ นไหว การสร้ างภาพเคลื่ อ นไหวโต้ ต อบกั บ ผู้ ใ ช้ ฝึ ก ใช้
เทคโนโลยีนาเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงได้

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
เปิ ด รายวิ ช าใหม่ ใ ห้ ทั น ความเป ลี่ ย นแปลง
ทางด้ านเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมการผลิ ต สื่ อ
ทางนิเทศศาสตร์

เปิ ด รายวิ ช าใหม่ ใ ห้ ทั น ความเป ลี่ ย นแปลง
ทางด้ านเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมการผลิ ต สื่ อ
ทางนิเทศศาสตร์

เปิ ด รายวิ ช าใหม่ ใ ห้ ทั น ความเป ลี่ ย นแปลง
ทางด้ านเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมการผลิ ต สื่ อ
ทางนิเทศศาสตร์

- 119 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0105365 คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Computer Graphics
การสร้ า งเทคนิ ค พิ เศษทางภาพเคลื่ อ นไห ว การท า
แบบจาลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้เทคนิคการให้แสงเงาเพื่อให้
ภาพมีความสมจริง การสร้างภาพเคลื่อนไหวเพื่อภาพยนตร์ งานโฆษณา
งานโทรทัศน์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านแอนิเมชั่น 2 และ 3 มิติ การ
สร้างแบบจาลองพลวัตที่เหมาะสมเพื่อใช้ในฉากการแสดงตามสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น
0105434 การผลิตภาพยนตร์ 2
3(2-2-5)
Film Production 2
บุรพวิชา : 0105334การผลิตภาพยนตร์ 1
การเล่าเรื่อง การเขียนบทและสื่อความหมายด้วยภาพผ่าน
สตอรี่บอร์ด ขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ในรูปแบบดิจิทัล ด้วยกระบวนการ
ส าคั ญ 3 ขั้ น ตอนในการผลิ ต ภาพยนตร์ ได้ แ ก่ ขั้ น ตอนก่ อ นการผลิ ต
ขั้นตอนขณะผลิต และขั้นตอนหลังการผลิตภาพยนตร์
0105435 สุนทรียศาสตร์ภาพยนตร์
3(3-0-6)
Film Aesthetics
องค์ประกอบทางสุนทรียะในงานภาพยนตร์ ภาพยนตร์กับ
บทบาททางศิลปะ และผลกระทบต่อสังคม

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
เปิ ด รายวิ ช าใหม่ ใ ห้ ทั น ความเป ลี่ ย นแปลง
ทางด้ านเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมการผลิ ต สื่ อ
ทางนิเทศศาสตร์

เปิดรายวิชาใหม่เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการ
เรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์

เปิดรายวิชาใหม่เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการ
เรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์

- 120 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0105442 การบริหารงานธุรกิจสื่อ
3(3-0-6)
Media Business Management
โครงสร้าง นโยบาย การจัดหน่วยงานสื่อ การวางแผนเชิงกล
ยุ ท ธ์ การหาลู ก ค้ า การจั ด การด้ า นการสร้ า งสรรค์ สื่ อ การจั ด การ
งบประมาณและบุคลากร การวิเคราะห์และประเมินผลเพื่ อปรับปรุงการ
ดาเนินงานของหน่วยงานสื่อ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับธุรกิจสื่อ
0105453 ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์
3(2-2-5)
Social Responsibility and Community Relations
แนวคิด หลักการเกี่ยวกับชุมชนและการสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน การวิ เคราะห์ สถานการณ์ แ ละบริบ ทของชุมชนประเภทต่ างๆ ที่
เกี่ย วข้ องกั บ องค์ กร การวิ เคราะห์ กลุ่ มผู้ มีส่ วนได้ ส่ วนเสี ย ในชุ มชน การ
ก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สาร การด าเนิ น กิ จ กรรมการสื่ อ สาร และการ
ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ โดยเชื่ อ มโยงกั บ หลั ก ความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และฝึกปฏิบัติ
0105454 สื่อมวลชนสัมพันธ์
3(3-0-6)
Mass Media Relations
หลักการ แนวคิด และแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์กับ
สื่อมวลชน การปฏิบัติงานร่วมกับสื่อมวลชน การสร้างสารและการเผยแพร่
ข่าวสารผ่านสื่อมวลชน และการฝึกปฏิบัติ

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
เปิดรายวิชาใหม่เพื่อให้เกิดความสมบู รณ์ในการ
เรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์

เปิดรายวิชาใหม่เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการ
เรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์

เปิดรายวิชาใหม่เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการ
เรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์

- 121 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0105456 ผู้ประกอบการสื่อ
3(2-2-5)
Media Entrepreneurship
แนวคิดหลักของการลงทุนและการเป็นเจ้าของกิจการสื่อ
การมองหาโอกาสทางธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจสื่อ การ
สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ การจัดทาแผนธุรกิจ กลยุทธ์การจัดการด้าน
การเงิน การบริหารตลาดธุรกิจสื่อ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การป้องกัน
การละเมิด สิทธิประโยชน์
0105461 การผลิตภาพเสมือนจริง
3(2-2-5)
Virtual reality Production
หลั ก การประยุ ก ต์ ใ ช้ ภ าพการฟฟิ ก เสมื อ นจริ ง การต่ อ
ประสานระบบสั ม ผั ส ภาพ 3 มิ ติ การสร้ างสรรค์ เทคโนโลยี อิม เมอร์ซี ฟ
ส าหรั บ ใช้ ร ายงานภาพข่ าวรู ป แบบ 3 มิ ติ การจาลองการรายงานข่ าว
โทรทัศน์ เทคนิคพิ เศษในงานภาพยนตร์และงานโฆษณาในสื่อดิจิทัล การ
สร้างข้อมูลบนโลกเสมือนจริง
0105462 เทคนิคพิเศษเพื่อภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง
3(2-2-5)
Special effects for advanced animation
บุรพวิชา : 0105365คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น
การสร้ า งเทคนิ ค พิ เศษทางภาพเคลื่ อ นไห ว การท า
แบบจาลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้เ ทคนิคการให้แสงเงาเพื่อให้
ภาพมีความสมจริง การสร้างภาพเคลื่อนไหวเพื่อภาพยนตร์ งานโฆษณา
งานโทรทัศน์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านแอนิเมชั่น 2 และ 3 มิติ การ
สร้างแบบจาลองพลวัตที่เหมาะสมเพื่อใช้ในฉากการแสดงตามสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
เปิ ด รายวิ ช าใหม่ ให้ ทั น ความเปลี่ ย นแปลงทาง
ธุรกิ จสื่ อ ที่ เน้ นไปสู่ การเป็ นผู้ ป ระกอบการราย
ย่อยเพิ่มมากขึ้น

เปิ ด รายวิ ช าใหม่ ใ ห้ ทั น ความเป ลี่ ย นแปลง
ทางด้ านเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมการผลิ ต สื่ อ
ทางนิเทศศาสตร์

เปิ ด รายวิ ช าใหม่ ใ ห้ ทั น ความเป ลี่ ย นแปลง
ทางด้ านเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมการผลิ ต สื่ อ
ทางนิเทศศาสตร์

- 122 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไม่มี

มคอ. 2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0105463 การตัดต่อดิจทิ ัลขั้นสูง
3(2-2-5) เปิ ด รายวิ ช าใหม่ ใ ห้ ทั น ความเป ลี่ ย นแปลง
ทางด้ านเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมการผลิ ต สื่ อ
Advanced Digital Editing
ทางนิเทศศาสตร์
บุรพวิชา : 0105433 การตัดต่อในงานดิจิทัล
การตัดต่อวีดีทัศน์โดยใช้ระบบดิจิทัล การสร้างไตเติล 3 มิติ
การปรับแต่ง การซ้อนภาพ การสร้าง และการสร้างเสียงประกอบ โดยใช้
ซอฟแวร์สร้างเทคนิคพิเศษ การสร้างกราฟิกขั้นสูง การออกแบบแอนิเมชั่น
โมเดล 3 มิติ การปรับแต่งเทคนิคภาพและเสียงขั้นสูง
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มคอ. 2 ปริญญาตรี

ภาคผนวก ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
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