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มคอ.2  
รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ 

สาขาวิชา/ วิทยาลัย/ คณะนิเทศศาสตร ์

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร : 25500531105595 
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. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร   
 ไม่มี 
 มี โปรดระบุ 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต  
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
   หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) 

 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี)หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) 
 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี)หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี) 
 (ระบ)ุ  

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
       หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
     ปริญญาตรีทางวิชาการ 
     ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
       หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
     ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
     ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
       ทางปฏิบัติการปฏิบัติการ 
     ปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 
     ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางปฏิบัติการ 
  5.3 ภาษาที่ใช้  

 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)      
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)      

 5.4 การรับเข้าศึกษา  
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
 รับนักศึกษาท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

     5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 

 - ชื่อสถาบัน  
 - รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน  

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืนเป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 - ชื่อสถาบัน    ประเทศ   
 - รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญาร่วมมือกัน  

 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน)     
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 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   
  ก าหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของฝ่ายวิชาการ 

       เมื่อวันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

        สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/ 2560  

        เมื่อวันที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.  2560  
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 2/ 2560 

       เมื่อวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ .ศ. 2560 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพายัพ   ในคราวประชุมสมัยสามัญ               

       ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
     หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ออกแบบมาเพ่ือศึกษาการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ อย่าง

กว้างขวาง  ผู้ที่ส าเร็จในสาขาวิชานี้สามารถประยุกต์วิชาความรู้ที่ศึกษาเลือกประกอบอาชีพ
ทางด้านนิเทศศาสตร์ได้หลากหลาย เช่น  

- ผู้ประกอบการการสื่อสาร  
- นักออกแบบและผลิตสื่อ  
- นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร 
- นักข่าว  นักหนังสือพิมพ์   
- นักจัดรายการ  ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
- อาจารย์ นักวิชาการทางนิเทศศาสตร์   
- นักวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 
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9 ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน  

 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

 

คุณวุฒิ 
ที่ส าเร็จ 

 

สาขาวิชา สถาบัน 
ที่ส าเร็จการ 

ศึกษา 

ปี พ.ศ. 
 
 

1. นางสาวสุธิดา  
พัฒนศรีวิเชียร 
 

310060327xxxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. Political 
Science 

University of 
Canterbury, 

New Zealand 

2559 

ว .ม.  
 

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

2544 

ศศ.บ. การ
สื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2538 

2. นางสาวกรณิการ์   
รักธรรม 

353990009xxxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นศ.ม. การโฆษณา มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ 

2543 

นศ.บ. นิเทศศาสตร ์ มหาวิทยาลยัพายัพ 2540 
3. นางจิรภัทร  

กิตติวรากลู 
 

350990077xxxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นศ.ม. การ
สื่อสารมวลชน 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2544 

ศศ.บ. การ
สื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2542 

4. นางนฤมล 
วันทนีย์ 

310020307xxxx อาจารย ์ นศ.ม. การ
สื่อสารมวลชน 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2541 

ว.บ. วิทยุกระจาย 
เสียงและวิทยุ

โทรทัศน ์

มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

2531 

5. นายกุลวัฒน์      
ทศพะรินทร ์
 

350010008xxxx อาจารย ์ ศศ.ม. นิเทศศาสตร ์ มหาวิทยาลยั 
แม่โจ ้

2544 

บธ.บ. บริหารงาน
บุคคล 

มหาวิทยาลยัพายัพ 2528 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
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11. สถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  จากการเปิดเสรีทางการค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซี่งรวมไปถึงประเทศไทย ท า

ให้เกิดการแข่งขันทางการค้าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก  โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ที่มีการร่วมมือกันทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม จนท าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว น าไปสู่การเพ่ิมขึ้นของความแตกต่างและความหลากหลายของภูมิภาค ซึ่งรวมไปถึง
ประเทศไทย นอกจากนี้ การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านการสื่อสารที่พัฒนา
ก้าวหน้าไปอย่างมากและเป็นส่วนส าคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัว กลายเป็นระบบเศรษฐกิจ
ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ท าให้ธุรกิจการค้าเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางทั้งด้านการผลิต  การแพร่กระจาย และการบริโภคในรูปแบบ
ใหม ่

  จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้ระบบการสื่อสารในรูปแบบปัจจุบัน เป็นการสื่อสาร
ที่เป็นการผสมผสานทั้งในรูปแบบดั้งเดิมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการสื่อสารในรูปแบบดิจิทัลที่มี
การเพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว   ท าให้ระบบการสื่อสารมวลชนและนักวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชน
ในยุคปัจจุบัน จ าเป็นที่จะต้องปรับตัวและเรียนรู้ทักษะในการสื่อสารและเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ 
เพ่ือใช้การสื่อสารในการส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ  และแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากระบบ
เศรษฐกิจนั้นด้วย  จึงมีความจ าเป็นอย่างมากต่อวงการนิเทศศาสตร์ในยุคปัจจุบัน ที่ จะต้องสร้างองค์
ความรู้  แนวคิดและผลิตบัณฑิตในรูปแบบที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  

นอกจากนี้ บริบทของโลกยังมีการเปลี่ยนแปลงไป จนน าไปสู่การพัฒนาประเทศในด้าน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ดังนั้น การสื่อสารในยุคปัจจุบัน เพ่ือตอบสนองไทยแลนด์ 4.0 จึงจ าเป็นที่
จะต้องปรับตัวด้วยการสร้างสรรค์การสื่อสารด้วยเทคโนโลยี และความรู้รูปแบบใหม่ เพ่ือสร้างความ
เชื่อมโยงด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น  

  
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

   จากการเปลี่ยนแปลงทางระบบเศรษฐกิจที่มีการเปิดเสรี ท าให้เกิดมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
ทุน และประชากรจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่ง ส่งผลให้ภูมิภาคต่างๆ ได้รับผลกระทบทั้งใน
ด้านสังคมและวัฒนธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุดังกล่าว ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
ประเทศไทยเอง จึงต้องเริ่มปรับตัวให้เข้ากับสังคมแบบพหุวัฒนธรรม ที่มีความหลากหลายทั้งในด้าน
ของระบบการเมือง วิถีชีวิต ความเชื่อ  ความคิด  จิตส านึก หรืออุดมการณ์ต่าง ๆ  ของคนไทยเอง 
รวมไปถึงของคนชาติอ่ืนๆ ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยนี้ ดังนั้น ในโลกของการสื่อสารในศตวรรษ
ที่ 21 ประชาชนมีทักษะในการสื่อสารเพ่ิมข้ึน มีการใช้สื่อในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย สามารถสลับ
บทบาทเป็นได้ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของการหลอมรวมสื่อ ด้วยเหตุนี้ การเตรียม
ความพร้อมเพ่ือสร้างความเข้าใจในความแตกต่าง ลดความขัดแย้ง และสร้างความเข้าใจอันดีใน
ท่ามกลางความแตกต่างนี้ จึงเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งที่ส าคัญอย่างมากของสื่อมวลชนและคนในสังคม ที่
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จะช่วยกันสร้างการสื่อสารให้เกิดข้ึนระหว่างกลุ่มต่างๆ ให้มีการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติท่ามกลางความ
แตกต่างและหลากหลาย 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่กล่าวมา หลักสูตร

นิเทศศาสตรบัณฑิตจึงต้องมีการพัฒนาเพ่ือผลิตนักนิเทศศาสตร์เพ่ือรับใช้สังคมที่มีพลวัตรอย่าง
ต่อเนื่อง ให้การเรียนการสอนวิชานิเทศศาสตร์สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้น
รายวิชาที่มีความหลากหลาย และปรับตัวให้ทันโลกแห่งการสื่อสารแบบดิจิทัล  และการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่ยังคงให้ความส าคัญกับการสื่อสารและสื่อในรูปแบบดั้งเดิมด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และความช านาญในการผลิตและการเลือกใช้สื่อได้อย่าง
ครอบคลุม นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนารูปแบบของเนื้อหาและการสื่ อสารที่สามารถ
น าไปใช้ทั้งในระดับสากลและในระดับท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ผู้เรียน และสิ่งที่
สังคมมุ่งหวัง  
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
             หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตนี้ เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างคนที่สมบูรณ์  ยึดมั่นในความรู้ ความ
จริง ความมีคุณธรรม และเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอน เพ่ือรับใช้สังคมในระดับชาติและท้องถิ่น
ไปพร้อม ๆ กันซึ่งเป็นหัวใจของสถาบันนั่นคือ  ยึดมั่นใน “สัจจะ-บริการ”  

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
        การบริหารจัดการหลักสูตร ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรของ
สาขาวิชา และมีบางรายวิชาที่มีการบริหารจัดการร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน ในการจัดการเรียนการสอน
ดังนี้ 
 13.1 รายวิชาในหลักสูตร ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 ก) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัดการเรียนการสอนโดยส านักศึกษาทั่วไป  
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

 1.1 ปรัชญาและความส าคัญของหลักสูตร 
 

 คณะนิเทศศาสตร์มีปรัชญาการศึกษาที่มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้แบบองค์รวมด้านนิเทศ
ศาสตร์ หลักสูตรจึงมีลักษณะเป็นสหวิทยาการ โดยสามารถบูรณาการการสื่อสารได้หลายมิติในยุค
ของการหลอมรวมสื่อ สามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับโลกสมัยใหม่ อันเป็นพ้ืนฐาน
ที่จะก้าวสู่ความเป็นนักวิชาชีพนิเทศศาสตร์ที่สามารถผลิตสื่อแบบหลอมรวมได้ในยุคดิจิทัล โดยมี
ความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรมบนรากฐานของ “สัจจะ-บริการ” อันเป็นปณิธานของ
มหาวิทยาลัยพายัพ 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

 สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 
 สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา 
 สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยพายัพ 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชพี สาขาวิชา 
 เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้  

 
1. มีความรู้  ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์เพ่ือการผลิตสื่อแบบหลอมรวม (Convergence) โดย

สามารถ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ทั้งในฐานะนักวิชาชีพนิเทศศาสตร์ และ
ผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ 

2. มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ และมีส านึกรับใช้สังคม 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  
 
แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ด้านมาตรฐานหลักสตูร พัฒนาหลักสตูรที่มีคณุภาพและได้
มาตรฐาน 

หลักสตูรที่ สกอ.รับทราบ 

ด้านการเรียนการสอน 1. มีอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี   
    คุณสมบัตติามเกณฑ์ของ สกอ. 
2. จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน  
    คุณภาพทางวิชาการ  

1. รายชื่อและคณุสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
2. รายชื่อคณะกรรมการก ากับ
มาตรฐาน วิชาการสาขานิเทศศาสตร ์
3. แบบ มคอ.3 ที่ผ่านการรับรองโดย 
    คณะกรรมการก ากับมาตรฐาน  
    วิชาการของสาขาวิชา และ มคอ.5                
    ของแต่ละรายวิชา 

ด้านการวิจัย ส่งเสริมการผลติผลงานวิจัย และ/หรือการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมทั้งระดับชุมชนและนานาชาติ 

จ านวนผลงานวิจัย และ/หรือผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ในสาขาวชิาฯ 
ที่ได้รับการเผยแพร่  

ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ส่งเสริมและจัดโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

จ านวนวิชา หรือโครงการจ านวน    
ร้อยละ 20 ที่มีการบรูณาการกับการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ด้านการบริการวิชาการสู่
สังคม 

ส่งเสริมและจัดโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการแก่สังคม 

จ านวนวิชา หรือโครงการจ านวน    
ร้อยละ 20 ที่มีการบรูณาการกับการ
บริการวิชาการแกส่ังคม  

ด้านการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองดา้น
วิชาการอย่างสม่ าเสมอ 

- จ านวนการเข้าร่วมอบรม และ 
สัมมนาทางวิชาการ ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดโดยมหาวิทยาลัยพายัพ 
- จ านวนผลงานทางวิชาการหรือการ
สร้างสรรค์ การศึกษาต่อ  การเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ ตามแผนพัฒนา
รายบุคคลและแผนพัฒนาของคณะ
นิเทศศาสตร ์

ด้านกิจกรรมนักศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้นักศึกษามี
ความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
ตอบสนองคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

จ านวนโครงการและกิจกรรมท่ีพัฒนา
นักศึกษาจ านวนร้อยละ 20 ของ
โครงการทั้งหมด 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  
     มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่ง

ปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2  หนึ่งภาค
การศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
     ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพ่ิม

ชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ  
 มีภาคฤดูร้อน   จ านวน 1 ภาค  
 ไม่มีภาคฤดูร้อน แต่อาจจัดให้มีการเรียนการสอนตามความจ าเป็น  

 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
     ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอื่น นอกเหนือจากระบบทวิภาค 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
    2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 

ภาคการศึกษา ระยะเวลาตามปฏิทิน 
(โดยประมาณ) 

เวลาสัปดาห์ 

ภาคการศึกษา 1 สิงหาคม – ธันวาคม 15 
ภาคการศึกษา 2 มกราคม – พฤษภาคม 15 

ภาคฤดูร้อน มิถุนายน – กรกฎาคม 5 
  
 2.1.2. วัน-เวลา 

 วัน – เวลาราชการปกติ 
 นอกวัน – เวลาราชการ   

 



12 
 

 
  
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา แบ่งออกเป็น 

ก. คุณสมบัติทั่วไป 
  ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า  

  ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
หรือเทียบเท่าหรืออนุปริญญา  

  เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจ าตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

ข. คุณสมบัติเฉพาะทาง 
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ในกรณีท่ีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ต้องสามารถใช้ 

      ภาษาไทยได้ทั้งด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียน  
2.2.2 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 คัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
 คัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก

เอง 
 คัดเลือกโดยผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคต่างๆ 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   

2.3.1  การปรับตัวในการใช้ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัย   
2.3.2  ขาดทักษะการฟังบรรยาย การสรุปความ และการจดบันทึก รวมทั้งการศึกษาค้นคว้า 

เพ่ิมเติมด้วยตนเองที่จ าเป็นส าหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย  
2.3.3  ขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับการเรียนด้านนิเทศศาสตร์ 
 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1  การจัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาตั้งแต่แรกเข้า   
 2.4.2  การจัดโครงการ/กิจกรรม/ฝึกอบรม  เพ่ือเสริมทักษะการฟังบรรยาย การสรุปความ 
และการจดบันทึก  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองที่จ าเป็นส าหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย การใช้ชีวิต
การเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
 2.4.3  การจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนด้านนิเทศศาสตร์ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 100 100 100 100 100 
ชั้นปีที่ 2 - 90 90 90 90 
ชั้นปีที่ 3 - - 80 80 80 
ชั้นปีที่ 4 - - - 80 80 

รวม 100 190 270 350 350 
คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
- - - 80 80 

 
 

2.6 งบประมาณตามแผน  
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียด
รายรับ 

ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

อัตราค่าเล่าเรียน    
เหมาจ่าย 

  6,200,000.00   12,400,000.00  18,600,000.00   24,800,000.00   24,800,000.00  

ค่าบ ารุงการศึกษา   1,000,000.00    2,000,000.00   3,000,000.00   4,000,000.00  4,000,000.00  
ค่าธรรมเนียม     790,000.00    1,030,000.00  1,270,000.00   1,510,000.00  ,510,000.00  

ค่าเบ็ดเตลด็      325,000.00       335,000.00  45,000.00      355,000.00       355,000.00  

รวมรายรับ 8,315,000.00 15,765,000.00 23,215,000.00 30,665,000.00 30,665,000.00 

 
 2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวด ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าเงินเดือน  8,553,000.00    8,981,000.00      9,430,000.00      9,901,000.00    10,396,000.00  
ค่าเงินประจ า
ต าแหน่ง 

    
249,600.00  

    
 316,800.00  

       
 368,400.00  

        
368,400.00 

       
368,400.00 

ค่าตอบแทน    150,000.00       200,000.00         300,000.00         300,000.00        300,000.00  
ค่างานบริหารทั่วไป   899,000.00    1,570,000.00      2,241,000.00      2,912,000.00      2,912,000.00  
ค่าวัสดสุ านักงาน
และค่าบ ารุงรักษา 

        
43,000.00  

         
85,000.00  

        
127,000.00  

        
169,000.00  

       
169,000.00  

ค่าทรัพย์สินต่าง ๆ    367,000.00       367,000.00         367,000.00         367,000.00        367,000.00  
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2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา 

มหาวิทยาลัยพายัพรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยโดยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง “หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการ
เรียนระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2557” (เอกสาร ภาคผนวก ก) 

 
  

ค่าสวัสดิการ  
(ค่ารักษาพยาบาล) 

       
140,000.00  

       
280,000.00  

        
420,000.00  

       
 560,000.00  

       
560,000.00  

หมวด ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าวิชาการ  
(งบสัมมนาภายใน/
ภายนอก) 

       
168,000.00  

       
168,000.00  

       
 168,000.00  

       
 168,000.00  

       
168,000.00  

ค่าการบริการ
นักศึกษา  
(งบฯ กิจกรรมนศ.) 

       
389,000.00  

       
740,000.00  

   
  1,091,000.00  

   
  1,442,000.00  

     
1,442,000.00  

รวม 10,958,600.00 12,640,600.00 14,393,600.00 16,068,600.00 16,563,600.00 



15 
 

 
  
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จ านวน 30 หน่วยกิต 
 1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   จ านวน   9 หน่วยกิต 

 1.2  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน   9 หน่วยกิต
 1.3  กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร     จ านวน 12 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                             ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
2.1  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานนิเทศศาสตร์                         จ านวน 30 หน่วยกิต 
2.2  กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                      จ านวน 33 หน่วยกิต 
2.3  กลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือวิชาโท              ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                            ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 
ความหมายของรหัสประจ ารายวิชา 
รหัสวิชา ประกอบด้วย ตัวอักษร ตามด้วย ตัวเลข มีความหมาย ดังนี้ 

1. ตัวอักษร 2 ตัว 

- ตัวอักษรภาษาไทย นท. หมายถึง นิเทศศาสตร์ 

- ตัวอักษรภาษาอังกฤษ CA หมายถึง Communication Arts 
2. ตัวเลข 3 หลัก 

หลักร้อย หมายถึง ชั้นปีที่เรียน 
หลักสิบ หมายถึง กลุ่มวิชาในสาขานิเทศศาสตร์ 

1 หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานนิเทศศาสตร์ 
4,5 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกเลือกนักวิชาชีพนิเทศศาสตร์ด้านการ

ส่งเสริมธุรกิจและองค์กร   
7 หมายถึง 

 
กลุ่มวิชาเอกเลือกนักวิชาชีพนิเทศศาสตร์ด้านนวัตกรรม
การสื่อสาร 

8 หมายถึง 
 

กลุ่มวิชาเอกเลือกนักวิชาชีพนิเทศศาสตร์ด้านวารสาร
ศาสตร์บูรณาการ 

9 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกบังคับ หรือเอกเลือก  
ด้านสังเคราะห์องค์ความรู้และการฝึกภาคปฏิบัติ 

หลัก
หน่วย 

หมายถึง ล าดับวิชา 
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 รายวิชาบังคับก่อน หมายความว่า นักศึกษาท่ีจะลงทะเบียนวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน จะต้อง
ผ่านการเรียนในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น  โดยนักศึกษา
จะผ่านการเรียนและการประเมินผลรายวิชาบังคับก่อน โดยได้อักษรระดับคะแนน  A, B+, B, C+, C, 
D+, D หรืออักษร P , CE, CS, CT  และ CP 
 

3.1.3 รายวิชา  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน  30  หน่วยกิต  
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จ านวน 9  หน่วยกิต 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   จ านวน 9 หน่วยกิต   
ศท. 111    สัจจะและบริการ     3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 111 TRUTH AND SERVICE) 
ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา     3 (2-2-5)  หน่วยกิต 
(GE 113    A PATH TO WISDOM)  
ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ   3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 114 CITIZENSHIP, GOOD GOVERNANCE AND PEACE) 

 
1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน  9 หน่วยกิต 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 9 หน่วยกิต 
ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 141 MATHEMATICS FOR DAILY LIFE) 
ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ     3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 142 HEALTH MYTHS) 
ศท. 143   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 143 SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR THE QUALITY OF 

LIFE) 
 

1.3  กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร จ านวน  12  หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร   จ านวน 12 หน่วยกิต  
 เป็นรายวิชาภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 9 หน่วยกิต 

1. รายวิชาภาษาไทย      จ านวน 3 หน่วยกิต 
ศท. 127 ภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 127 THAI LEARNING) 
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2. รายวิชาภาษาอังกฤษ      จ านวน  9 หน่วยกิต 
ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน          0 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 130 ENGLISH FOR DAILY LIFE) 
 เป็นรายวิชาเสริมความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ ในกรณีที่นักศึกษามีคะแนนสอบ 

วัดระดับความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
จะต้องศึกษา รายวิชา ศท.130 โดยไม่นับหน่วยกิต 

ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 135 ENGLISH FOR CROSS-CULTURAL COMMUNICATION) 
       (วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับ 

      ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 136 ENGLISH THROUGH MEDIA FOR LIFELONG LEARNING) 
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับ

ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน    3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 431 ENGLISH IN THE WORKPLACE) 
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับ

ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  93 หน่วยกิต  
 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะให้ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00         
 โดยศึกษาในรายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 
     

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานนิเทศศาสตร์      
  นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 30 หน่วยกิต  
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 30 หน่วยกิต  

นท. 112 หลักนิเทศศาสตร์        3 (3-0-6) หน่วยกิต    
(CA 112 PRINCIPLES  OF  COMMUNICATION  ARTS) 
นท. 113 สุนทรียภาพกับความคิดสร้างสรรค์      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 113 ART APPRECIATION AND CREATIVITY) 
นท. 114  ศาสตร์การเล่าเรื่องและการรู้เท่าทันสื่อ   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 114    NARRATOLOGY AND MEDIA LITERACY) 
นท. 212  การพูดและบุคลิกภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 212 SPEECH AND PERSONALITY FOR COMMUNICATION ARTS) 
นท. 213  หลักการโฆษณาและหลักการประชาสัมพันธ์  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 213 PRINCIPLES OF ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS) 
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นท. 214  การสื่อข่าว        3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 214   NEWS REPORTING)   
นท. 215  การสร้างสรรค์เสียงเพ่ืองานนิเทศศาสตร์   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 215   AUDIO CREATION FOR COMMINICATION ARTS) 
 นท. 216  สื่อดิจิทัลเพื่องานนิเทศศาสตร์      3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 216 DIGITAL MEDIA FOR COMMUNICATION ARTS) 
นท. 217  การสื่อสารกับพลวัตทางสังคม    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 217 (COMMUNICATION AND SOCIAL DYNAMICS) 
นท. 218  การสร้างสรรคภ์าพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์     3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 218   VISUAL CREATION FOR COMMUNICATION ARTS 
  
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวน 33 หน่วยกิต  

2.2.1  กลุ่มวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 30 หน่วยกิต 

นท. 222 กฎหมายและจริยธรรมนิเทศศาสตร์    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 222  LAW AND ETHICS OF COMMUNICATION ARTS) 
นท. 223  การวิจัยทางนิเทศศาสตร์  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 223  COMMUNICATION ARTS RESEARCH) 
นท. 325  ทฤษฎีนิเทศศาสตร์     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 325   THEORIES OF COMMUNICATION ARTS)    
นท. 326 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์         3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 326  PRINT MEDIA PRODUCTION) 
นท. 327 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง     3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 327   RADIO PROGRAM PRODUCTION) 
 (วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา นท. 215)  
นท. 328  การสื่อสารเชิงกลยุทธ์  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 328  STRATEGIC COMMUNICATION)  
นท. 329  การบริหารงานสื่อ           3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 329  MEDIA ORGANIZATION MANAGEMENT)  
นท. 336  สื่อมวลชนในอุษาคเนย์                  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 336  MASS MEDIA IN SOUTHEAST ASIA) 
นท. 337 การผลิตรายการโทรทัศน์      3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 337   TELEVISION PROGRAM  PRODUCTION) 
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา นท. 215 และ นท.218)  
นท. 426  การผลิตสื่อมัลติมีเดีย  3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 426  MULTIMEDIA PRODUCTION)  
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2.2.2  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์นิเทศศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
        นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชา ต่อไปนี้ จ านวน 3 หน่วยกิต 

 นท. 427 บริษัทจ าลองนิเทศศาสตร์   3 (0-9-5) หน่วยกิต 
 (CA 427 COMMUNICATION ARTS DUMMY COMPANY) 
 นท. 499  โครงงานทางนิเทศศาสตร์  3 (0-9-5) หน่วยกิต 
 (CA 499  PROJECTS IN COMMUNICATION ARTS) 
   
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก และหรือ วิชาโท ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต   

  นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชา เอกเลือกต่อไปนี้  จ านวนไม่น้อยกว่า                     
21 หน่วยกิต โดยจะต้องเลือกศึกษาวิชาในกลุ่มเดียวกัน จ านวน 12 หน่วยกิต จากกลุ่มเอกเลือกด้าน
นักวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (1) การส่งเสริมธุรกิจและองค์กร หรือกลุ่ม (2) วารสารศาสตร์บูรณาการ หรือ
กลุ่ม (3)นวัตกรรมการสื่อสาร     

  นอกจากนี้ให้นักศึกษาเลือกวิชาอีก 9 หน่วยกิต ในกลุ่ม (2.3.2) ด้านสังเคราะห์องค์ความรู้
และการฝึกภาคปฏิบัติ โดยให้เลือกกลุ่ม (1) ไม่เรียนรายวิชาสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์ หรือ         
(2) เรียนรายวิชาสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์ เพียงกลุ่มเดียว  

  กรณีที่นักศึกษาไม่ต้องการเลือกศึกษารายวิชาเอกเลือก สามารถเลือกเรียนหลักสูตรวิชาโท
ในสาขาวิชาอ่ืนที่เปิดสอนในสถาบัน โดยจะต้องศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทของสาขาวิชา
นั้น และต้องได้รับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมหลักสูตรวิชาโทไม่น้อยกว่า 2.00 

    
2.3.1  เอกเลือกด้านนักวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 

นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาเอกเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ จ านวนไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต  

   
(1) การส่งเสริมธุรกิจและองค์กร  

  
นท. 343  การเขียนบทโฆษณา     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 343 COPY WRITING)  
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา นท. 213) 
นท. 344  การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ ์  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 344  WRITING FOR PUBLIC RELATIONS) 
  (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา นท. 213) 
นท. 345   การสร้างสรรค์งานโฆษณา    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 345   CREATIVITY IN ADVERTISING) 
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา นท. 213) 
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นท. 346 การสื่อสารแบรนด์  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 346  BRAND COMMUNICATIONS) 
นท. 347 การสร้างสรรค์สื่อรูปแบบใหม่ในการโฆษณา   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 347  INNOVATIVE MEDIA CREATING IN ADVERTISING) 
นท. 348 การสร้างสรรค์สื่อรูปแบบใหม่ในการประชาสัมพันธ์  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 348  INNOVATIVE MEDIA CREATING IN PUBLIC RELATIONS) 
นท. 349  ทฤษฎีและการวิจัยโฆษณา    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 349  ADVERTISING RESEARCH AND THEORIES)   
 (วิชาบังคับก่อน :สอบได้วิชา นท.223) 
นท. 354  การรณรงค์การสื่อสาร     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 354  COMMUNICATION CAMPAIGNS) 
นท. 358 การศึกษาเอกเทศทางนิเทศศาสตร์ด้านการส่งเสริมธุรกิจและองค์กร  
        3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(CA 358   INDEPENDENT STUDY IN COMMUNICATION ARTS FOR BUSINESS 

AND ORGANIZATION PROMOTIONS) 
นท. 359 หัวข้อคัดสรรทางนิเทศศาสตร์ด้านการส่งเสริมธุรกิจและองค์กร  

        3 (1-4-4) หน่วยกิต 
 (CA 359   SELECTED TOPICS IN COMMUNICATION ARTS FOR BUSINESS AND  
  ORGANIZATION PROMOTIONS)  

 
(2) วารสารศาสตร์บูรณาการ 

นท. 373 การสื่อข่าวขั้นสูง  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 373 ADVANCED NEWS REPORTING) 
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา นท. 214) 
นท. 374  การเขียนเชิงวารสารศาสตร์       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 374  JOURNALISTIC WRITING) 
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา นท.114) 
นท. 375  การผลิตหนังสือพิมพ์   3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 375  NEWSPAPER PRODUCTION)  
 (วิชาบังคับก่อน :สอบได้วิชา นท. 326) 
นท. 376  การผลิตนิตยสาร  3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 376  MAGAZINE PRODUCTION)  
 (วิชาบังคับก่อน :สอบได้วิชา นท. 326) 
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นท. 378 การศึกษาเอกเทศทางนิเทศศาสตร์ด้านวารสารศาสตร์บูรณาการ  
        3 (1-4-4) หน่วยกิต 

 (CA 378   INDEPENDENT STUDY IN COMMUNICATION ARTS FOR   
           CONVERGENCE JOURNALISM) 
 นท. 379 หัวข้อคัดสรรทางนิเทศศาสตร์ด้านวารสารศาสตร์บูรณาการ  

        3 (1-4-4) หน่วยกิต 
 (CA 379  SELECTED TOPICS IN COMMUNICATION ARTS FOR CONVERGENCE  
 JOURNALISM) 

 
(3) นวัตกรรมการสื่อสาร 

นท. 382 สื่อทางเลือก   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 382 ALTERNATIVE MEDIA) 
นท. 383 ศิลปะการแสดง  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 383  PERFORMING ARTS) 
นท. 384 การถ่ายภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ขั้นสูง  3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 384  ADVANCED PHOTOGRAPHY FOR COMMUNICATION ARTS) 
 (วิชาบังคับก่อน :สอบได้วิชา นท. 218) 
 นท. 385 สื่อดิจิทัลเพื่องานนิเทศศาสตร์ขั้นสูง      3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 385 ADVANCED DIGITAL MEDIA FOR COMMUNICATION ARTS) 
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา นท. 216) 
นท. 386 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง  3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 386  RADIO PROGRAMMING) 
 (วิชาบังคับก่อน :สอบได้วิชา นท. 327) 
นท. 387 การผลิตสื่อโทรทัศน์และวีดิทัศน์  3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 387  TELEVISION AND VIDEO PRODUCTION) 
 (วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา นท. 337) 

 นท. 388 การศึกษาเอกเทศทางนิเทศศาสตร์ด้านนวัตกรรมการสื่อสาร  
        3 (1-4-4) หน่วยกิต 
  (CA 388   INDEPENDENT STUDY IN COMMUNICATION ARTS FOR INNOVATION 
  IN COMMUNICATION) 

 นท. 389 หัวข้อคัดสรรทางนิเทศศาสตร์ด้านนวัตกรรมการสื่อสาร   
        3 (1-4-4) หน่วยกิต 
 (CA 389   SELECTED TOPICS IN COMMUNICATION ARTS FOR INNOVATION IN  

 COMMUNICATION) 
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2.3.2  ด้านสังเคราะห์องค์ความรู้และการฝึกภาคปฏิบัติ  
นักศึกษาต้องเลือกศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ จ านวน 9 หน่วยกิต 
กลุ่ม (1) ไม่เรียนรายวิชาสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์  
นท. 492      สัมมนาทางนิเทศศาสตร์          3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(CA 492      SEMINAR IN COMMUNICATION ARTS) 
นท. 495      การฝึกภาคปฏิบัติทางนิเทศศาสตร์          6 (0-36-18) หน่วยกิต 
(CA 495  PRACTICUM IN COMMUNICATION ARTS) 
กลุ่ม (2) เรียนรายวิชาสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์ 
นท. 496   สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์                            9 (0-40-20) หน่วยกิต 
(CA 496  CO-OPERATIVE EDUCATION IN COMMUNICATION ARTS) 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพายัพ              
ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ หรืออยู่ในความสนใจ 
 
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา   
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  ก. ไม่เรียนรายวิชาสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์ 
ชั้นปีที ่ ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

1 ศท.113   วิถีทางสร้างปัญญา 3 (2-2-5) ศท.111  สัจจะและบริการ                       3 (3-0-6) 
ศท.127   ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้             3 (3-0-6) ศท.136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
3 (3-0-6) 

ศท.130   ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน  0 (3-0-6) ศท.141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  3 (3-0-6) 
ศท.135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้าม

วัฒนธรรม 
3 (3-0-6) ศท.14 

2 
เล่าเรื่องสุขภาพ 3 (3-0-6) 

ศท.143    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อคุณภาพชีวิต 

3 (3-0-6) นท.113 สุนทรียภาพกับความคิดสร้างสรรค์ 3 (3-0-6) 

นท.112 หลักนิเทศศาสตร์                    3 (3-0-6) นท.114 ศาสตร์การเล่าเรื่องและการรู้เท่าทันสื่อ 3 (3-0-6) 
ศท.114 พลเมือง ธรรมาภิบาล กับสันติภาพ 3 (3-0-6)    
 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

2 นท.212 การพูดและบุคลิกภาพเพื่องาน             
นิเทศศาสตร์ 

3 (3-0-6) นท.216
นท.218 

สื่อดิจิทัลเพื่องานนิเทศศาสตร์ หรือ  
การสร้างสรรค์ภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 

3 (3-0-6) 

นท.213 หลักการโฆษณาและหลักการ
ประชาสัมพันธ์ 

3 (3-0-6) นท.217 การสื่อสารกับพลวัตรทางสังคม 3 (3-0-6) 

นท.214 การสื่อข่าว 3 (3-0-6) นท.222 กฎหมายและจริยธรรมนิเทศศาสตร์ 3 (2-2-5) 
นท.215 การสร้างสรรค์เสียงเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3 (3-0-6) นท.223 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 3 (3-0-6) 
นท.216 
นท.218 

สื่อดิจิทัลเพื่องานนิเทศศาสตร์ หรือ 
การสร้างสรรค์ภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 

3 (2-2-5) xxx เลือกเสรี (1) 3 (x-x-x) 

 รวม 15 หน่วยกิต  รวม 15 หน่วยกิต 
3 นท.325 ทฤษฎีนิเทศศาสตร์ 3 (3-0-6) นท.329 การบริหารงานส่ือ  3 (3-0-6) 

นท.326 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 3 (2-2-5) นท.337 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 3 (3-0-6) 
นท.328 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6) นท.327

นท.338 
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง หรือ 
การผลิตรายการโทรทัศน์ 

3 (2-2-5) 

นท.327 
นท.338 

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง หรือ 
การผลิตรายการโทรทัศน์ 

3 (2-2-5) นท.336 สื่อมวลชนในอุษาคเนย์ 3 (3-0-6) 

นท.xxx เอกเลือก (1) 3 (x-x-x) นท.xxx เอกเลือก (3) 3 (x-x-x) 
นท.xxx เอกเลือก (2) 3 (x-x-x) นท.xxx เอกเลือก (4) 3 (x-x-x) 
 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

4 ศท.431    ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 3 (3-0-6) นท.492 สัมมนาทางนิเทศศาสตร์   3 (1-4-4) 
นท.426 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย 3 (2-2-5) นท.495 การฝึกภาคปฏิบัติทางนิเทศศาสตร์                6 (0-36-18) 
นท.427
นท.499 

บริษัทจ าลองนิเทศศาสตร์ หรือ 
โครงงานทางนิเทศศาสตร์  

3 (0-9-5) 
3 (0-9-5) 

   

xxx เลือกเสรี (2) 3 (x-x-x)    
 รวม 12 หน่วยกิต  รวม 9 หน่วยกิต 
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ข. เรียนรายวิชาสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์  
 

ชั้นปีที ่ ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 

ศท.113   วิถีทางสร้างปัญญา 3 (2-2-5) ศท.111  สัจจะและบริการ                       3 (3-0-6) 
ศท.127   ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้             3 (3-0-6) ศท.136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 
3 (3-0-6) 

ศท.130   
 

ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน  
 

0 (3-0-6) 
 

ศท.141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  3 (3-0-6) 

ศท.135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม 

3 (3-0-6) ศท.142 เล่าเรื่องสุขภาพ 3 (3-0-6) 

ศท.143    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อคุณภาพชีวิต 

3 (3-0-6) นท.113 สุนทรียภาพกับความคิดสร้างสรรค์ 3 (3-0-6) 

นท.112 หลักนิเทศศาสตร์                    3 (3-0-6) นท.114 ศาสตร์การเล่าเรื่องและการรู้เท่าทันสื่อ 3 (3-0-6) 
ศท.114 พลเมือง ธรรมาภิบาล กับสันติภาพ  3 (3-0-6)    

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 
นท.212 การพูดและบุคลิกภาพเพื่องาน             

นิเทศศาสตร์ 
3 (3-0-6) นท.216

นท.218 
สื่อดิจิทัลเพื่องานนิเทศศาสตร์ หรือ  
การสร้างสรรค์ภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 

3 (3-0-6) 

นท.213 หลักการโฆษณาและหลักการ
ประชาสัมพันธ์ 

3 (3-0-6) 
นท.217 การสื่อสารกับพลวัตรทางสังคม 3 (3-0-6) 

นท.214 การสื่อข่าว 3 (3-0-6) นท.222 กฎหมายและจริยธรรมนิเทศศาสตร์ 3 (2-2-5) 
นท.215 การสร้างสรรค์เสียงเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3 (3-0-6) นท.223 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 3 (3-0-6) 
นท.216 
นท.218 

สื่อดิจิทัลเพื่องานนิเทศศาสตร์ หรือ 
การสร้างสรรค์ภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 

3 (2-2-5) xxx เลือกเสรี (1) 3 (x-x-x) 

 รวม 15 หน่วยกิต  รวม 15 หน่วยกิต 
3 นท.325 ทฤษฎีนิเทศศาสตร์ 3 (3-0-6) นท.329 การบริหารงานส่ือ  3 (3-0-6) 

นท.326 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 3 (2-2-5) นท.337 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 3 (3-0-6) 
นท.328 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6) นท.327

นท.338 
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง หรือ 
การผลิตรายการโทรทัศน์ 

3 (2-2-5) 

นท.327 
นท.338 

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง หรือ 
การผลิตรายการโทรทัศน์ 

3 (2-2-5) นท.336 สื่อมวลชนในอุษาคเนย์ 3 (3-0-6) 

นท.xxx เอกเลือก (1) 3 (x-x-x) นท.xxx เอกเลือก (3) 3 (x-x-x) 
นท.xxx เอกเลือก (2) 3 (x-x-x) นท.xxx เอกเลือก (4) 3 (x-x-x) 
 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

4 ศท.431    ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 3 (3-0-6) นท.496 สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์   9 (0-40-20) 
นท.426 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย 3 (2-2-5)    
นท.427
นท.499 

บริษัทจ าลองนิเทศศาสตร์ หรือ 
โครงงานทางนิเทศศาสตร์  

3 (0-9-5) 
3 (0-9-5) 

   

xxx เลือกเสรี (2) 3 (x-x-x)    
 รวม 12 หน่วยกิต  รวม 9 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา (เอกสาร ภาคผนวก ข) 

 
3.2  ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ล าดับ ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัว 

บัตรประชาชน  
 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

 

คุณวุฒิ 
ที่ส าเร็จ 

 

สาขาวิชา สถาบัน 
ที่ส าเร็จการ 

ศึกษา 

ปี พ.ศ. 
 
 

1. นางสาวสุธิดา  
พัฒนศรีวิเชียร* 
 

310060327xxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. Political 
Science 

University of 
Canterbury, 

New Zealand 

2559 

ว .ม.  
 

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

2544 

ศศ.บ. การ
สื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2538 

2. นางสาวกรณิการ์   
รักธรรม* 

353990009xxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นศ.ม. การโฆษณา มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ 

2543 

นศ.บ. นิเทศศาสตร ์ มหาวิทยาลยัพายัพ 2540 
3. นางจิรภัทร  

กิตติวรากลู* 
 

350990077xxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นศ.ม. การ
สื่อสารมวลชน 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2544 

ศศ.บ. การ
สื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2542 

4. นางนฤมล วันทนีย์* 310020307xxxx อาจารย ์ นศ.ม. การ
สื่อสารมวลชน 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2541 

ว.บ. วิทยุกระจาย 
เสียงและวิทยุ

โทรทัศน ์

มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

2531 

5. นายกุลวัฒน์      
ทศพะรินทร*์ 
 

350010008xxxx อาจารย ์ ศศ.ม. นิเทศศาสตร ์ มหาวิทยาลยั 
แม่โจ ้

2544 

บธ.บ. บริหารงาน
บุคคล 

มหาวิทยาลยัพายัพ 2528 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มีภาคปฏิบัติให้นักศึกษาได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือฝึก
ทักษะและเพ่ิมพูนประสบการณ์ทางนิเทศศาสตร์ จากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรวิชาชีพการสื่อสาร 
โดยเลือก นท. 495 การฝึกภาคปฏิบัติทางนิเทศศาสตร์ ในกลุ่มวิชาเอกเลือก (ก) หรือวิชา นท. 496 
สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์ ในกลุ่มวิชาเอกเลือก (ข)   

 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ และประสบการณ์จากการฝึกงาน มีดังนี้คือ  
1)  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์  
3)  มีทักษะในการปฏิบัติงานในองค์กรวิชาชีพการสื่อสาร  
4)  บูรณาการความรู้และทักษะเพ่ือประยุกต์ใช้ในการท างานจริง  
5)  มีความรับผิดชอบ  
6)  มีความสามารถในการปรับตัว วางตัว และแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับ      
      บทบาท หน้าที่ 
7)  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น   
8)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
9)  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
 

4.2 ช่วงเวลา  
นท.495 การฝึกภาคปฏิบัติทางนิเทศศาสตร์  ภาคการศึกษาที่ 2  ของชั้นปีที่ 4  
นท.496 สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2  ของชั้นปีที่ 4  
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
นท.495  การฝึกภาคปฏิบัติทางนิเทศศาสตร์  จ านวน 270 ชั่วโมง   
นท.496  สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์ จัดเต็มเวลาภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4  
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   

 
5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  

 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตมีการจัดท าโครงงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางนิเทศศาสตร์รูปแบบ
ต่าง ๆ โดยอยู่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ คือ นท. 499 โครงงานทางนิเทศศาสตร์ โดยจัดท าโครงงาน            
ฝึกการน าเสนอ และจัดท ารายงาน ภายใต้ค าปรึกษาและค าแนะน าจากอาจารย์ผู้สอน 

 
5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ ด้านการศึกษาวิจัยและการจัดท าโครงงาน  มีดังนี้คือ  
1)  มีคุณธรรม จริยธรรม 
2)  มีทักษะในการใช้ความรู้ด้านการสื่อสาร  
3)  สามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผล   
4)  ท างานอย่างเป็นระบบร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ 
     ผู้อื่น 
5)  สามารถสื่อสารและน าเสนอผลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6)  สามารถน าทักษะทางคณิตศาสตร์ มาใช้ในงานได้อย่างถูกต้อง 
7)  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการศึกษาหัวข้อด้านนิเทศศาสตร์ที่น่าสนใจ  

   
5.3 ช่วงเวลา  

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  นท. 499  โครงงานทางนิเทศศาสตร์   
 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  3  หน่วยกิต 

 
5.5 การเตรียมการ  

1) ให้เสนอหัวข้อทางด้านนิเทศศาสตร์ที่นักศึกษาสนใจ  
2) ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการศึกษา การจัดท า

โครงงาน  การน าเสนอและการจัดท ารายงาน    
 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการจัดท าโครงงาน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ได้

มาตรฐานการเรียนรู้ดังนี้ คือ มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ที่นักศึกษาสนใจ 
สามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผล  ท างานอย่างเป็นระบบร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี และน าเสนอผลการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
มีความรู้  ความคิดสร้างสรรค์ และ

ทักษะทางนิเทศศาสตร์ โดยสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
เพื่อการผลิตสื่อแบบหลอมรวม 

-  มีการเรียนการสอนแบบองค์รวมในสายวิชานิเทศศาสตร์  
   และการฝึกปฏิบัตเิพื่อพัฒนาทักษะการผลิตสื่อในยุคหลอมรวมสือ่  
-  มีการส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ และผลิตสื่อในยุคหลอมรวม 

ทั้งในรายวิชาเอกบังคับ และรายวชิาเอกเลือก  
-  มีเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพทีห่ลากหลาย ผ่านกิจกรรมส่งเสริม

การเรยีนรู้ การฝึกปฏิบตัิ การฝึกอบรม การประกวด ฯลฯ 
 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

.1 คุณธรรม จริยธรรม   
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

1.1 มีแนวคิดและตระหนักในการปฏิบัติ
ตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

1.2 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางดา้น
คุณธรรมและจรยิธรรม  

1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็น
ของผู้อื่น 

1.4 สามารถวิเคราะห์ปญัหาทางดา้น    
     คุณธรรมและจรยิธรรม พร้อมเสนอ    
     แนวทางแก้ไข 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัต/ิปฏิบตัิการ   
6. การมอบหมายงานให้ศึกษา

ค้นคว้า   
7. การสอนแบบ  Problem - 

based Learning     
8. การจัดกิจกรรม 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ 

แบบฝึกหัด/แฟ้มสะสม
งาน/ การเขียนบันทึก 

4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่นความ

คิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของ

นักศึกษา 
2. ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 
2.1 มีความรู้หลักการและทฤษฎ ี
2.2 เข้าใจท่ีมาและพัฒนาการขององค์

ความรู ้
2.3 สามารถน าเอาความรู้ไปใช้ได้อย่าง

เหมาะสมกับสถานการณ ์
 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัต/ิปฏิบตัิการ   
6. การมอบหมายงานให้ศึกษา

ค้นคว้า   
7. การสอนแบบ  Problem - 

based Learning     
8.   การจัดกิจกรรม 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ 

แบบฝึกหัด/แฟ้มสะสมงาน/ 
การเขียนบันทึก 

4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่นความ

คิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของ

นักศึกษา 
3. ทักษะทางปัญญา 
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 
3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความ

เข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐาน
ใหม ่แล้วน าข้อมูลมาใช้ 

3.2  สามารถวิเคราะห์ปญัหาที่ซับซ้อน
และเสนอแนวทางแก้ไขท่ีสรา้งสรรค ์

3.3  สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจใน
บริบททางวิชาการ 

3.4  มีทักษะภาคปฏิบัตติามที่ได้รบัการ
ฝึกฝน 

 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัต/ิปฏิบตัิการ   
6. การรมอบหมายงานให้ศึกษา

ค้นคว้า   
7. การสอนแบบ  Problem - 

based Learning     
8.  การจดักิจกรรม 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ 

แบบฝึกหัด/แฟ้มสะสม
งาน/ การเขียนบันทึก 

4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่นความ

คิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของ

นักศึกษา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

 4.1   มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับ
มอบหมายทั้งงานรายบคุคลหรือ
งานกลุ่ม 

 4.2  สามารถปรับตัวท างานร่วมกบัผู้อื่น
ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุม่ 

 4.3  วางตัวและแสดงความคดิเหน็ได้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ 

4.4   สามารถวางแผนและรับผิดชอบใน
การเรยีนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัต/ิปฏิบตัิการ   
6. การมอบหมายงานให้ศึกษา

ค้นคว้า   
7. การสอนแบบ  Problem - 

based Learning     
8.   การจัดกิจกรรม 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ 

แบบฝึกหัด/แฟ้มสะสม
งาน/ การเขียนบันทึก 

4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่นความ

คิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของ

นักศึกษา 
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

5.1  สามารถสื่อสารอย่างมปีระสทิธิภาพ 
ทั้งการพูดและการเขียน รูจ้ักเลือก
และใช้รูปแบบของการน าเสนอที่
เหมาะสมส าหรบัปัญหาและกลุ่ม
ผู้ฟังที่ต่างกัน 

5.2 สามารถน าทักษะทางคณิตศาสตรม์า
ใช้ในงานได้อย่างถูกต้อง 

5.3  ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสม
ในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมลู 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัต/ิปฏิบตัิการ   
6. การมอบหมายงานให้ศึกษา

ค้นคว้า   
7. การสอนแบบ  Problem - 

based Learning     

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ 

แบบฝึกหัด/แฟ้มสะสม
งาน/ การเขียนบันทึก 

4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่นความ

คิดเห็น 
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แปลความหมาย และสื่อสารข้อมลู
และแนวความคิด 

8. การจัดกิจกรรม 7. สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษา 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
 

3.1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

 
       



 

 
 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่รายวิชา  
(Curriculum mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง - ไม่เน้น 
หมวดวิชาศกึษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต  

รายวิชา 

1 มีคุณธรรม
จริยธรรมใน
การด าเนิน
ชีวิตบน
พื้นฐาน
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง. 

2. ตระหนัก
และส านึกใน
ความเป็น
ไทยและ
เข้าใจ

วัฒนธรรม
สากล 

3. มีความรอบรู้ มี
โลกทัศน์ที่กวา้งไกล
และเห็นคุณค่าของ

ตนเองและผู้อื่น 
สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม 
และธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการ
แสวงหาความรู้
ตลอดชีวิตเพื่อ

พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. มีทักษะการคิด              
แบบองค์รวม 

6. มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและ

สังคมโลก 

7. ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อย่างรู้เท่า

ทัน 

8. ใช้ภาษา
ในการ
สื่อสาร  

อย่างมีประ
สิทธิ ภาพ 

1.1  2.1  1.2  2.2  1.3  3.2 3.3  1.4  4.2 3.4  5.1 2.5  3.5  4.5  1.6  2.6  3.6  4.6  1.7  2.7  1.8  2.8  

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                       

 ศท. 111 สัจจะและบริการ    - -  - -   - - - -    - - - -  

 ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา -  - -  - -        - - - -  - -  

 ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับ
สันติภาพ 

-  -    - - -   - -  - -  - - - -  

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์         
และเทคโนโลยี 

                      

 ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน -  - -  - - - - - -   - - - -    -  

 ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ -  - -    -  -  - - - - - - - - - -  

 
ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต 
-  - -  - -   - - -    - - -  - -  
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รายวิชา 

1. มี
คุณธรรม

จริยธรรมใน
การด าเนิน
ชีวิตบน
พื้นฐาน
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ตระหนัก
และส านึกใน
ความเป็น
ไทยและ
เข้าใจ

วัฒนธรรม
สากล 

3. มีความรอบรู้ มี
โลกทัศน์ที่กวา้งไกล
และเห็นคุณค่าของ

ตนเองและผู้อื่น 
สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม 
และธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการ
แสวงหาความรู้
ตลอดชีวิตเพื่อ

พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. มีทักษะการคิดแบบ         
องค์รวม 

6. มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและ

สังคมโลก 

7. ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อย่างรู้เท่า

ทัน 

8. ใช้ภาษา
ในการ
สื่อสาร 

อย่างมีประ
สิทธิ ภาพ 

1.1  2.1  1.2  2.2  1.3  3.2 3.3  1.4  4.2 3.4  5.1 2.5  3.5  4.5  1.6  2.6  3.6  4.6  1.7  2.7  1.8  2.8  

3. กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร                       

 ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ -   -  - -   -   -  -     -   

 
ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับ

ชีวิตประจ าวัน 
-  -   - -  - - - - - - - - -  - -   

 
ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร

ข้ามวัฒนธรรม 
-  -   - -   -   - - - - -  - -   

 
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 
-  - -  - -   - -  -  - - - -  -   

 ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน -  -   - -   - -   -   -  - -   
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ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 น้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต  
1.2 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

2. ตระหนักและส านึกในความเป็นไทยและเข้าใจวัฒนธรรมสากล 
2.1 การเห็นคุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญาไทย 
2.2 เข้าใจวัฒนธรรมสากล 

3. มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ 
3.1    สามารถบูรณาการความรู้เพื่อใช้ในการด ารงชีวิต 
3.2   การเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
3.2    มีทักษะในการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ 

4. มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.1 มีทักษะการเข้าถึงและคัดเลือกแหล่งความรู้ 
4.2 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.3 มีทักษะการแสวงหาความรู้เพ่ือน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายชีวิต 

5. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
5.1 สามารถมองภาพรวมได้ 
5.2 จ าแนกข้อมูลได้ 
5.3 มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
5.4 สามารถวิเคราะห์ได้ 

6. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
6.1 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของ “สัจจะและบริการ” 
6.2 มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ 
6.3 แสดงออกซ่ึงการเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
6.4 การแสดงออกอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ 

7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
7.1 มีความรู้ ความเข้าใจผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิต 
7.2 สามารถอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หรือสถิติได้ 

8. ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการเรียนรู้ 
8.2 มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 
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3.2  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง -  ไม่เน้น 
   

 
รายวิชา 

ทักษะด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ทักษะด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ  
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
กลุ่มวิชาพื้นฐานนิเทศ
ศาสตร ์

                  

นท. 112 หลักนิเทศศาสตร์             - -   -  

นท. 113 สุนทรียภาพกับ
ความคิดสร้างสรรค์ 

   -             - - 

นท. 114 ศาสตร์การเล่า
เร่ืองและการรู้เท่าทันสื่อ 

  - -    -     -    - - 

นท. 212 การพูดและ
บุคลิกภาพเพือ่การสื่อสาร 

                -  

นท. 213 หลักการโฆษณา
และหลักการประชาสัมพันธ ์

  - -             -  

นท. 214 การสื่อข่าว                 -  

นท. 215 การสร้างสรรค์
เสียงเพื่องานนิเทศศาสตร์ 

     -  - -     - -  - - 

นท. 216 สื่อดิจิทัลเพื่องาน
นิเทศศาสตร์ 
 

   -  -   - -   -    -  

นท. 217 การสื่อสารกับ
พลวัตทางสังคม 

                  

นท.218 การสร้างสรรค์ภาพ
เพื่องานนิเทศศาสตร์ 

  - -    - -     -   -  

กลุ่มวิชาเอกบงัคับ                    

นท. 222 กฎหมายและ
จริยธรรมนิเทศศาสตร์ 

          -  -    -  

นท. 223 การวิจยัทางนิเทศ
ศาสตร์ 

   -  - -  - -         

นท. 325 ทฤษฎีนิเทศศาสตร์           -      -  

นท. 336 สื่อมวลชนใน
อุษาคเนย ์

          -   -   -  

นท. 326 การผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ 

   -     -     - -    

นท. 327 การผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง 
 
 

       - -     -     
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รายวิชา 

ทักษะด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ทักษะด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ  
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
นท. 328  การสื่อสารเชิงกล
ยุทธ ์

                  

นท. 329  การบริหารงานสื่อ  -         -        

นท. 337 การผลิตรายการ
โทรทัศน ์

       - -          

นท. 426 การผลิตสื่อ
มัลติมีเดีย 

  - -    -     -      

นท. 499 โครงงานทางนิเทศ
ศาสตร์ 

                  

นท. 427   บริษัทจ าลอง
นิเทศศาสตร์ 

                  

 
 
 

รายวิชา 
ทักษะด้านคุณธรรม  

จริยธรรม ทักษะด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
กลุ่มวิชาเอกเลือก ด้าน 
นักวิชาชีพนิเทศศาสตร ์
1. การส่งเสรมิธุรกิจและ
องค์กร 

                  

นท. 343 การเขียนบท
โฆษณา 

         -       -  

นท. 344 การเขียนเพื่อการ
ประชาสัมพันธ ์

 - -   -   -        -  

นท. 345 การสร้างสรรค์
งานโฆษณา 

         -       -  

นท. 346 การสื่อสาร         
แบรนด์ 

  - -  -    - -   - -  - - 

นท. 347 การสร้างสรรค์สื่อ
รูปแบบใหม่ในการโฆษณา 

 -  -  -    -   -  -  -  

นท. 348 การสร้างสรรค์สื่อ
รูปแบบใหม่ในการ
ประชาสัมพันธ ์

 -  -  -    -   -  -  -  

นท. 349 ทฤษฎีและการ
วิจัยโฆษณา  

   -       -        

นท. 354 การรณรงค์การ
สื่อสาร 

              -    
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รายวิชา 
ทักษะด้านคุณธรรม  

จริยธรรม ทักษะด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
นท. 358 การศึกษา
เอกเทศทางนิเทศศาสตร์
ด้านการส่งเสริมธุรกิจและ
องค์กร 

                -  

นท. 359 หัวข้อคัดสรรทาง
นิเทศศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมธุรกิจและองค์กร 

                -  

2. วารสารศาสตร ์   
บูรณาการ 

                  

นท. 373 การสื่อข่าวขั้นสูง                 -  

นท. 374 การเขียนเชิง
วารสารศาสตร์      

 - -              -  

นท. 375 การผลิต
หนังสือพิมพ ์

              -  
 

 

นท. 376 การผลิตนิตยสาร               -    

นท. 378 การศึกษาเอกเทศ
ทางนิเทศศาสตร์ด้านวารสาร
ศาสตร์บูรณาการ 

                -  

นท.379 หัวข้อคัดสรรทาง
นิเทศศาสตร์ด้านวารสาร
ศาสตร์บูรณาการ 

                -  

3. นวัตกรรมการสื่อสาร                   

นท. 382 สื่อทางเลือก           -    -  - - 

นท. 383 ศิลปะการแสดง    -      -       -  

นท. 384 การถ่ายภาพเพื่อ
งานนิเทศศาสตร์ขั้นสูง    

                -  

นท. 385 สื่อดิจิทัลเพื่องาน
นิเทศศาสตร์ขั้นสูง 

       - -     -   -  

นท.386 การจัดรายการ
วิทยุกระจายเสียง 

 -  -  -  - -          

นท. 387 การผลิตสื่อ
โทรทัศนแ์ละวีดิทัศน์ 

 -  -  -  - -          

นท.388 การศึกษาเอกเทศ
ทางนิเทศศาสตร์ 
ด้านนวัตกรรมการสื่อสาร 

                -  

นท.389 หัวข้อคัดสรรทาง
นิเทศศาสตร์ 
ด้านนวัตกรรมการสื่อสาร 
 
 
 
 

                -  
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รายวิชา 
ทักษะด้านคุณธรรม  

จริยธรรม ทักษะด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
กลุ่มวิชาเอกเลือก        
ด้านสังเคราะห์องค์ความรู้
และการฝึกภาคปฏบิัต ิ
กลุ่ม (1) 

                  

นท. 492  สัมมนาทาง
นิเทศศาสตร์ 

                  

นท. 495  การฝึก
ภาคปฏิบัติทางนิเทศ
ศาสตร์  

                -  

กลุ่มวิชาเอกเลือก 
- ด้านสังเคราะห์องค์
ความรู้และการฝึก
ภาคปฏิบตั ิกลุ่ม (2) 

                  

นท.496  สหกิจศึกษาทาง
นิเทศศาสตร์ 

                -  
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ผลการเรียนรู้ของสาขาวิชานิเทศศาสตร ์
 

1.  คุณธรรม  จริยธรรม 
1.1 มีแนวคิดและตระหนักในการปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
1.2 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
1.4 สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข 

2.  ความรู้ 
2.1 มีความรู้หลักการและทฤษฎี 
2.2 เข้าใจที่มาและพัฒนาการขององค์ความรู้ 
2.3 สามารถน าเอาความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานใหม่แล้วน าข้อมูลมาใช้ 
3.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์ 
3.3 สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจในบริบททางวิชาการ 
3.4 มีทักษะภาคปฏิบัติตามท่ีได้รับการฝึกฝน 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลหรืองานกลุ่ม 
4.2 สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการ

น าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่ต่างกัน 
5.2 สามารถน าทักษะทางคณิตศาสตร์มาใช้ในงานได้อย่างถูกต้อง 
5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และ

สื่อสารข้อมูลและแนวความคิด 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
ใช้หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน ตามระเบียบการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ โดยก าหนด

ความหมายดังนี้ 
อักษรระดับคะแนน แต้มระดับคะแนน ระดับการเรียน 

A 4.0 ดีเลิศ 
  B+ 3.5 ดีมาก 
B 3.0 ด ี

  C+ 2.5 ดีพอใช้ 
C 2.0 พอใช้ 

  D+ 1.5 อ่อน 
D 1.0 อ่อนมาก 
F 0 ไม่ผา่น 

 
นอกจากอักษรระดับคะแนนข้างต้นแล้ว ผู้สอนอาจใช้อักษรอ่ืนเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงผล

การศึกษา โดยมีความหมายดังนี้ 
 

อักษร                        ความหมาย 
I การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

W การบอกเลิกรายวิชา (Withdrawn) 
U การไม่ขอรับหน่วยกิต (Audit) 
P การวัดผลผ่าน (Pass) 

NP การวัดผลไม่ผ่าน (No Pass) 
IP ก าลังอยู่ระหว่างการวัดผล (Grading in Progress) 
CE ได้จากการทดสอบโดยใช้ข้อสอบของมหาวิทยาลัย  

(Credits from Examination) 
CS ได้จากการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standard Test) 

       CT         ได้หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษาอบรมที่จัดโดยหน่วยงาน 
 อ่ืนที่ไม่ใช่ (Credits from training) 
       CP         ได้หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from 
           portfolio) 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
2.1.1  คณะกรรมการก ากับมาตรฐานของสาขาวิชาพิจารณาความสอดคล้องระหว่างผล

การเรียนรู้กับวัตถุประสงค์ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร โดยพิจารณาจาก
รายละเอียดของรายวิชา ข้อสอบ และการวัดผลการศึกษา 

2.1.2  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ/หรือ รายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

2.1.3   จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
2.2.1 ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า 

ความเห็นต่อความรู้ความสามารถ  ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ใช้บัณฑิต  เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบ

การศึกษาและเข้าท างานในองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ  
2.2.3 ผลงานของบัณฑิตท่ีวัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การ

งาน การได้รับรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ  การท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและ
ประเทศชาติ   

 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ และได้รับการเสนอชื่อให้รับปริญญา อนุปริญญา 
หรือประกาศนียบัตร จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1) ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น ๆ โดยไม่มีรายวิชา          
ใด ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะที่ได้อักษรระดับคะแนน F, I หรือ NP 
เหลืออยู่ (ยกเว้น หมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทน
รายวิชาที่ได้อักษรระดับคะแนน F ได้โดยจะต้องสอบผ่านรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนใหม่นั้น 
และรายวิชาที่ได้อักษรระดับคะแนน F นั้น จะต้องน ามาคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย การ
เรียนรายวิชาแทนกันนี้กระท าได้รายวิชาละ 1 ครั้งเท่านั้น) 

2) ใช้เวลาศึกษาไม่เกินเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่นักศึกษาขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาเป็นต้นไป 

3) ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จะได้รับปริญญาตรี จะต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชา
ทั้งหมดรวมไม่น้อยกว่า 2.00 และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มวิชาแกน หรือ
วิชาชีพ และรายวิชาเอกรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 2.00 

4) ส าหรับผู้ที่ศึกษาครบตามหลักสูตรปริญญาตรี แต่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามที่
ปรากฏใน ข้อ 3 ไม่ถึง 2.00 และไม่ต่ ากว่า 1.75 จะได้รับอนุปริญญา 
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5) ถ้ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การให้เกียรตินิยม จะได้รับการพิจารณาเสนอ
ให้ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม 

6) นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ ที่จะส าเร็จการศึกษาทุกคนจะต้องผ่านเกณฑ์
ก่อนส าเร็จการศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

7) ไม่มีพันธะหรือหนี้สินใด ๆ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย 
8) มีความประพฤติดีสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญา หรืออนุปริญญานั้น 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
1.1 มีการปฐมนิเทศ และอบรมพัฒนาให้แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่

ความรับผิดชอบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
 1.2 มีอาจารย์รุ่นพ่ีคอยให้ค าชี้แนะเรื่องการสอน การดูแลนักศึกษา และการท าหน้าที่ตามภาระ
งานที่ได้รับมอบหมาย 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
       2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้เข้าร่วมการสัมมนาหรือการจัดอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
       2.1.2 จัดให้มีการประชุม อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน 
   2.1.3 สนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน  

 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  
  2.2.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ ต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์และมีการน าการเรียนรู้มาถ่ายทอดในสาขาวิชา 
  2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน 
  2.2.3 มีการกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
  2.2.4 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ 
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการและวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
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หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน  

 
การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 

หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาตรี คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 5 คน 

3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดปริญญาตรีต้องไม่เกิน 5 ปี(จะต้องปรับปรุงให้
เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 
และประกาศใช้ในปีที่ 8) 

4. การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 4.1-4.5 
ดังต่อไปนี้ ต้องด าเนินการทุกตัว 
4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน  
      ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
4.2  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาชา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
4.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 

มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 
4.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

4.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปี
การศึกษา 

 
2.  บัณฑิต 

 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.2 ด้านความรู้ทางนิเทศศาสตร์ 
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐาน

ใหม่ แล้วน าข้อมูลมาใช้ สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์ 
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สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจในบริบททางวิชาการ และมีทักษะภาคปฏิบัติตามท่ีได้รับการ
ฝึกฝน 

1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
3. นักศึกษา 

มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษา
ดังต่อไปนี้  

3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 
หลักสูตรฯมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรฯไว้ 2 ประเด็นคือ 
1.  คุณสมบัติทั่วไป : เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 
และเป็นผู้มีความประพฤติด ี

2. คุณสมบัติเฉพาะทาง : ในกรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ต้องมีทักษะการใช้ภาษาไทยทั้ง
ด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 

คุณสมบัติต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้นี้เป็นคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานที่จะเอ้ืออ านวยให้นักศึกษามีศักยภาพใน
การเรียนรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรจนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ 
 ส าหรับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการตามกระบวนการต่อไปนี้ ได้แก่ 

1. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
2. ผ่านการคัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งศูนย์รับนักศึกษาฯ

เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก โดยเปิดรับสมัครทั้งภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 
3. คัดเลือกโดยผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาของภาคต่าง ๆ  

 
3.2 การเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม

วางแผนในการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 
 

3.3 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา

เพ่ือให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้  
การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดระบบและกลไก

การดูแลให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
การดูแลนักศึกษา หลักสูตรฯ มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในการควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาทาง

วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา โดยปฏิบัติตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาคณะนิเทศศาสตร์เพ่ือรักษาอัตรา
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การคงอยู่ของนักศึกษา และให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  กรณีที่
นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาที่เกินความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ค าปรึกษาได้ อาจารย์จะส่ง
ต่อไปยังฝ่ายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ขึ้นอยู่กับปัญหาที่ประสบ  

3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
หลักสูตรฯ มีการประเมินการเรียนการสอน ในทุกภาคการศึกษา โดยใช้ระบบของฝ่ายวิชาการ 

(ปรส.1) นอกจากนี้ยังมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และบัณฑิตที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร   

ส าหรับกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา หลักสูตรมีการด าเนินงานดังนี้  
- รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ  
- คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาปัญหา และแนวทาง

แก้ไข โดยจะด าเนินงานตามสายงานการบังคับบัญชา  
- แจ้งผลการแก้ไขปัญหาไปยังผู้ร้องเรียน 
- จัดท าแนวปฏิบัติ เพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือป้องกันปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้ที่

อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 
4. อาจารย ์

การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรฯ มีการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

- การวิเคราะห์อัตราก าลัง โดยการส ารวจอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่คงอยู่ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

- กรณีที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร คณะกรรมการบริหาร
ประจ าหลักสูตรร่วมกันพิจารณาถึงคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนท่านอื่น ๆ ในหลักสูตร เพ่ือทดแทน 

- น าเสนอผ่านคณะกรรมการวิชาการคณะฯ และคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือพิจารณา 
- น าเสนอผ่านคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ เพ่ือพิจารณา และด าเนินการต่อไปตาม

ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เข้าร่วมประชุมและด าเนินงาน  ร่วมกับ

คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร  เพื่อเข้าใจถึงบทบาท-หน้าที่และเรียนรู้การบริหารหลักสูตร 
 
การบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มีการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

-   ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร ร่วมกับ
ฝ่ายบริหารของคณะ ตามท่ีระบุไว้ในแผนการด าเนินงานการบริหารหลักสูตร  

-   การบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนเป็นไปตามระบบและกลไกการบริหาร
อาจารย์ ของฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย  
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-   การมอบหมายภาระงานสอนโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญของอาจารย์
ผู้สอน และต้องมีภาระงานไม่น้อยกว่า 35 ภารกิจต่อภาคการศึกษาและต้องรายงานผลเมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษา 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วย การวิพากษ์หลักสูตร การรับฟังความคิดเห็น 
และการประเมินจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัณฑิต ผู้ใช้
บัณฑิต นักศึกษาปัจจุบัน รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สถานการณ์แวดล้อมทางสังคม ทั้ง
เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ อัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร และปณิธาน
ของสถาบัน เพ่ือน าผลมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร 

การก าหนดผู้สอนและระบบการเรียนการสอน 
ในแต่ละภาคการศึกษา หลักสูตรฯ จะน าแผนการเรียนของนักศึกษาที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 มา

พิจารณารายวิชาที่จะเปิดสอน ซึ่งด าเนินการในหลายลักษณะ ดังนี้ 
-  รายวิชาเอกบังคับ คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร จะก าหนดผู้สอนร่วมกับฝ่ายวิชาการ

ของคณะฯ  โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ทางวิชาการ-วิชาชีพ  โดยผู้สอน 1 ท่าน รับผิดชอบทั้ง 
1-2 ตอนที่เปิดสอน เพ่ือให้แต่ละตอนมีการจัดการเรียนการสอนเหมือนกัน  

-  รายวิชาสัมมนานิเทศศาสตร์ (นท.492) วิชาเอกบังคับชั้นปีที่ 4 ที่มีการเรียนการสอนโดย
มอบหมายให้ใช้กระบวนการค้นคว้า-โครงงาน  จะก าหนดผู้สอนเป็นทีม  ผู้สอนร่วมกันวางแผนการสอน
พร้อมก าหนดเกณฑ์การวัดผล ประเมินผล  

-  รายวิชาเอกเลือก ผู้สอนสามารถเสนอขอเปิดรายวิชาตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
ผู้สอน 

-  รายวิชาแกน และรายวิชาศึกษาทั่วไป ผู้สอนจะถูกก าหนดตามแต่ละกลุ่มวิชาที่รับผิดชอบ
เนื้อหา 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียน ได้ก าหนดให้ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย

ยึดถือแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
( Curriculum  mapping ) ตามท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เป็นหลัก และให้ผู้สอน
ได้ชี้แจงเกณฑ์การประเมินให้ผู้เรียนทราบตั้งแต่เปิดภาคการศึกษา 

ส่วนการประเมินระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาตินั้น  คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรได้ด าเนินการโดยน าระบบนี้มา
ประชุมพิจารณาร่วมกันและเห็นว่ามอบหมายให้ผู้สอนใช้ขั้นตอนดังกล่าวมีความเหมาะสม แต่อาจ
ปรับปรุงระบบและกลไกนี้ได้มากขึ้นหากพบข้อเสนอแนะจาก มคอ.5 เพ่ือน าไปปรับปรุงใน มคอ.3 ใน
ภาคการศึกษาถัดไป 

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา อยู่ภายใต้คณะกรรมการ

ก ากับมาตรฐานวิชาการประจ าหลักสูตร  โดยมีการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและอนุมัติ รายละเอียด
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รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4)  การออกข้อสอบไล่ เพ่ือให้การเรียนการสอนและการสอบครอบคลุม
เนื้อหาวิชา ตรงตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  จากนั้นจะมีการประชุมเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติผลการเรียนของทุกรายวิชาเพ่ือให้สะท้อนความสามารถของผู้เรียนได้ตามความเป็นจริง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  พร้อมทั้งแจ้งผลสอบให้ผู้เรียนรับทราบต่อไป 

ทางด้านการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ได้มีการด าเนินการดังนี้ 
• คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์ผู้สอน ประชุมพิจารณาให้ผลการ

เรียนรู้มีความสอดคล้องกับความรับผิดชอบในหลักสูตรตามที่ระบุไว้ในมคอ.3 หรือ มคอ.4 
• การจัดประชุมคณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการเพ่ือพิจารณาข้อสอบของแต่ละรายวิชา

ให้มีความครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หรือ มคอ.4  
• การจัดประชุมคณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการเพ่ือพิจารณาผลการเรียนของทุก

รายวิชา 
• คณะกรรมการทวนสอบของหลักสูตรพิจารณาการทวนสอบของวิชาต่างๆ ที่เป็นตัวแทนของ

วิชาที่เปิดในปีการศึกษา 
   

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรมีระบบและกลไกในการด าเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 
1. น าผลประเมินปีการศึกษาที่ผ่านมาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ปรส.3) อาจารย์ผู้สอน

(ปรส.2) และนักศึกษา (ปรส.1) มาวางแผนเพ่ือจัดการให้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีอย่าง
เหมาะสมและพอเพียงกับท้ังผู้สอนและผู้เรียน  

2. รวบรวมความต้องการน าเสนอต่อคณบดี เพ่ือเสนอต่อฝ่ายงานที่เก่ียวข้อง 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 
2560 

ปีที่ 2 
2561 

ปีที่ 3 
2562 

ปีที่ 4 
2563 

ปีที่ 5 
2564 

1. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงาน
หลักสตูร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3.รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย    
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ (ถ้ามี)ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30วัน  หลังสิน้สุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน  หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)อย่างน้อยร้อยละ 25  ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา  

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีผ่านมา 

     

8.อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรยีนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคน ไดร้ับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บณัฑิตใหม่ทีม่ีต่อ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย            
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

13. นักศึกษาสามารถผลิตผลงานทางนิเทศศาสตร์แบบหลอมรวมสือ่ 
จ านวนร้อยละ 30 ของโครงงาน 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1) การประชุมอาจารย์ในสาขาวิชาและ/หรือคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร เพ่ือ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอข้อแนะน าจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน  
2) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิภาพของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถาม

และการสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน  
3) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก

นักศึกษา และการตอบค าถามของนักศึกษาในชั้น  
4) การทดสอบกลางภาคการศึกษาและสอบไล่ปลายภาคการศึกษา 
 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา (ปรส.1) 
การประเมินตนเองของอาจารย์ผู้สอน (ปรส.2) 
 การประเมินของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการประเมิน/หัวหน้าสาขา/หัวหน้าภาควิชาหัวหนา้

ภาควิชา 
 (โปรด ระบุ)  

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินหลักสูตรในภาพรวม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จะประเมินในภาคปลายก่อนจบปีการศึกษา โดย
การใช้แบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์  

2.2 ประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิตใหม่ 
2.3 ประเมินรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมิน  
2.4  สรุปผลการประเมินหลักสูตรเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุง

หลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร อย่าง
น้อย 3 คน ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เก่ียวข้องที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบใน
ระหว่างภาคการศึกษา มีการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
อาจารย์ผู้สอนท ารายงานรายวิชาเสนอคณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการ  

4.2 คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร ติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 ข้อ 7 
จากการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา  

4.3 คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร สรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี จัดท าร่างรายงาน
ผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ  

4.4 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตรจากร่างรายงาน
ผลการด าเนินงานหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็นจากอาจารย์เพ่ือ
วางแผนปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตรเสนอต่อคณบดี  

4.5 การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปีการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
(ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม และหลักสูตรปรับปรุง) 

 
1. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

หลักสูตร พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผลประกอบ 
1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ความคิด
รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์และทักษะ
ด้านนิเทศศาสตรเ์พื่อเป็นฐานในการ
พัฒนาตนเองให้รู้ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก
สมัยใหม ่

1. มีความรู้  ทักษะ และความคิด
สร้างสรรคเ์พื่อการผลิตสื่อแบบหลอม
รวม (Convergence) โดยสามารถ 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
ทั้งในฐานะนักวิชาชีพนิเทศศาสตร ์
และผูป้ระกอบการอย่างมืออาชีพ 

ปรับให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ทางนิเทศ
ศาสตร์ในปัจจุบัน 

2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีจริยธรรมซือ่สัตย์ 
และรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม 
รวมทั้งมีส านึกรับใช้สังคม 

2. มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอ่
วิชาชีพและมีส านึกรับใช้สังคม 

ปรับให้กระชับ เนื่องจาก
ความซื่อสัตย์เป็นส่วนหน่ึง
ของจริยธรรม 

 

      1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

จ านวนหน่วยกิต 30 หน่วยกิต   จ านวนหน่วยกิต 30 หน่วยกิต  คงเดิม 
1.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์  จ านวน 9 หน่วยกิต  
Social Sciences and 
Humanities Course 9  Credits 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาใน
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ จ านวน 9 หน่วยกิต  

Students are required to take 
9  credits in Social Sciences and 
Humanities. 

1.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์  จ านวน 9 หน่วยกิต  
Social Sciences and 
Humanities  Course 9  Credits 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่
วิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
จ านวน 9 หน่วยกิต 

Students are required to take 
9 credits from the Social 
Sciences and Humanities courses 
as follows 

 
 
 
 

คงเดิม 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

ศท. 101  วิถีทางสร้างปัญญา  
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(GE 101  THE PATH TO WISDOM)                             
3 (2-2-5) Credits 

วิธีการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองอย่างมีคุณธรรมและความ
รับผิดชอบจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย 
ความสามารถในการสื่อสารในโลกยุค
ปัจจุบัน และทักษะการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ
สิ่งแวดล้อมของภูมิภาคอาเซียน 

Learning methods and self-
directed learning in an ethical and 
responsible manner from various 
sources. Communicative 
competence in the current world 
and analytical thinking skills in social, 
economic, political, cultural, ethical, 
virtuous, and ASEAN environmental 
issues 

 ศท. 101  วิถีทางสร้างปัญญา  
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(GE 101  THE PATH TO WISDOM)                             
3 (2-2-5) Credits 

วิธีการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
จากแหล่งความรู้หรือสารสนเทศท่ี
หลากหลาย การมีทักษะการคิดแบบองค์รวม
เกี่ยวกับประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
และสิ่งแวดล้อม ท้ังของไทย ภูมิภาคอาเซียน 
และประชาคมโลก 

Methods of learning and acquiring 
knowledge morally and responsibly 
by oneself from a variety of sources 
or information technology.  Having 
holistic thinking skills pertaining to 
social, economic, political, culture, 
ethical, moral, and environmental 
issues of Thai, ASEAN, and global 
communities. 

1. เปลี่ยนรหัสวิชาให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชา 

2. ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
ให้ถูกต้อง 

3. ปรับค าอธิบายรายวิชา
ให้ครอบคลุมและชัดเจน 

ศท. 111 สัจจะและบริการ  
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 111  TRUTH AND SERVICE) 
3 (3-0-6) Credits 

     ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
พายัพ การแสวงหาความจริงเกี่ยวกับตนเอง 
สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ หน้าท่ีท่ีพึงปฏิบัติ
ต่อตนเองและต่อผู้อื่น การพัฒนาบุคลิกนิสัย
ให้มีจิตสาธารณะ ตระหนักในการรับใช้ผู้อื่น 
ชุมชน และสังคม ตามหลักจริยธรรม 
คุณธรรม 

The history and background of 
Payap University, truth investigation 
of oneself, basic human rights, duties 
to self and to others, personality 
development in promoting public 
consciousness and recognizing to 
serve others, communities, and 
societies based on virtue ethics. 

ศท. 111 สัจจะและบริการ  
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 111  TRUTH AND SERVICE) 
3 (3-0-6) Credits 

     ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
พายัพ การแสวงหาความจริงเกี่ยวกับตนเอง 
การพัฒนาบุคลิกนิสัยให้มีจิตสาธารณะ 
ตระหนักในการรับใช้ผู้อื่น ชุมชนและสังคม 
ตามหลักจริยธรรมคุณธรรม การมีทักษะชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

History of Payap University. 
Examining one’s inner self for 
truthfulness. Exercising character 
development for service 
consciousness. Being conscious to 
morally and ethically serve other 
people, your country and society. 
Practicing life skills based on a 

ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลมุและชัดเจน 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

sufficiency economy and apply them 
to daily life. 

ศท. 112  สันติภาพและสุนทรียภาพแห่ง
ชีวิต                     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 112  PEACE AND AESTHETICS 

OF  
LIFE)                    3 (3-0-6) Credits 

กระบวนการโลกาภิวัตน์และ
ผลกระทบด้านต่างๆ ท่ีมีต่อปัจเจกบุคคล
และสังคม การสร้างสุนทรียภาพแห่งชีวิต
จากการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม แนว
ทางการจัดการความขัดแย้งโดยสนัติวิธี 
และสร้างเจตคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันใน
สังคม 

Globalization and its impacts on 
individuals and society, aesthetics of life 
via multi-cultural studies, peacemaking 
and conflict resolution, and positive 
thinking formation for a coexistence 
society. 

---- ยกเลิกรายวิชา โดยการ
เปิดรายวิชาใหม่ เพ่ือให้
นักศึกษาได้เลือกศึกษา
ตามความต้องการ 

---- ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับ
สันติภาพ 

  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 114 CITIZENSHIP, GOOD GOVERNANCE  
AND PEACE)                   3 (3-0-6) Credits 

การปลูกฝังจิตส านึก บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของการเป็นพลเมอืงที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก สิทธิ
ขั้นพื้นฐานของมนุษย์และการเคารพ
คุณค่าความเป็นมนุษย์ การเรียนรูป้ระเด็น
การทุจริตและคอร์รัปชันในสังคมไทย 
แนวทางและกลไกในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต การน าหลักธรรมาภิบาล
ไปใช้ในการด าเนินชีวิต รวมถึงการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติวิธ ี

Creating awareness of responsibility 
for being a valued citizen for Thai as well 
as global community. Exploring human 
rights with respect to human value.  
Learning about dishonesty and 

รายวิชาใหม่ เพ่ือส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้เรียนรูค้วาม
เป็นพลเมือง หลักธรรมาภิ
บาลและสันติภาพ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

corruption in Thai community. Learning 
about measurements and mechanisms 
for preventing and solving corruption 
problems.  Employing good governance 
in life, coupled with living together in 
harmony. 

2.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  จ านวน 6 หน่วย
กิต 
Sciences, Mathematics and       
Technology  6 
Credits 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาใน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี  จ านวน 6 หน่วยกิต 

Students are required to take 6 
credits in Sciences, Mathematics and 
Technology. 

2.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี   จ านวน 9 หน่วย

กิต 
Mathematics, Sciences and 
Technology courses       9 Credits 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาใน
กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 9 หน่วยกิต  

 Students are required to take 9 
credits from the Mathematics, Sciences 
and Technology courses. 

 

 
1. ปรับชื่อกลุ่มวิชาให้

สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู ้

2. เพิ่มจ านวนหน่วยกิต
เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มรายวิชาที่ตอบ
ผลการเรยีนรู้ใหม ่

3. เพิ่มรายวิชา 

ศท. 106  ตรรกวิทยาและคณติศาสตร์
ส าหรับชีวิตประจ าวัน    

                           (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 106  LOGIC AND MATHEMATICS FOR 

DAILY  LIVING) 
                            3 (3-0-6)  

Credits    
ตรรกวิทยา คณิตศาสตร์พื้นฐานและ

ความน่าจะเป็น เพื่อการตดัสินใจส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน ทักษะการใช้ความคิดเชิง-
วิเคราะห์ การใช้เหตผุล การอ้างเหตุผล
กับข้อเท็จจริง 

Logic, basic mathematics, and 
probability for making decisions in daily 
living.  Analytical thinking skills, 
reasoning, and arguments of fact. 

 

---- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิด
รายวิชาใหม่  
ศท. 141  คณติศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

---- ศท. 141  คณติศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
                          3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 141 MATHEMATICS FOR DAILY LIFE) 
                           3 (3-0-6) Credits 

คณิตศาสตร์พื้นฐานและคณติศาสตร์
เพื่อชีวิตประจ าวัน ความน่าจะเปน็ การ

รายวิชาใหม่ เพ่ือให้มี
นักศึกษาได้เรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่จะน าไปใช้ได้
จริงในชีวิตประจ าวัน 
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วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
และสถติิ   

Fundamental mathematics and 
mathematics for everyday life, 
probability, analysis of fundamental 
mathematical and statistical data. 

 
 
 

--- ศท. 142  เล่าเรื่องสุขภาพ  
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 142 HEALTH MYTHS)   
3 (3-0-6) Credits 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการมีสุขภาพดี  
การพัฒนาสุขภาพในชีวิตประจ าวนั การ
บริโภคอาหาร การออกก าลังกาย การ
บริหารอารมณ์ การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย 

General knowledge of 
wellness, health development in 
everyday life, food consumption, 
physical exercise, emotional 
management, prevention and 
treatment of common health 
problems. 

 
 

รายวิชาใหม่ เพ่ือส่งเสริม
ให้นักศึกษามีสุขภาพท่ี
สมบูรณ์ดา้นกาย จิตและ
สังคม 

ศท. 105  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

                                 3 (3-0-6) หน่วย
กิต 
(GE 105  SCIENCE AND TECHNOLOGY 
FOR QUALITY OF LIFE AND 
ENVIRONMENT)                                               
                             3 (3-0-6)  Credits 

ปรากฏการณ์ของโลกและพลังงาน 
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับการเปลีย่นแปลงทางสังคม
สิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิด
รายวิชาใหม่  
ศท. 143 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
คุณภาพชีวิต 
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Global and energy 
phenomena, scientific and 
technological advances on social 
and environmental changes, 
utilization of natural resources for 
sustainable development. 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- ศท. 143  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อคณุภาพชีวิต 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 143 SCIENCE AND INFORMATION 

TECHNOLOGY FOR THE 
QUALITY OF LIFE)           3 (3-0-
6) Credits 

กระบวนการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศใน
ชีวิตประจ าวัน  
ความปลอดภัยและจริยธรรมทาง
คอมพิวเตอร์ วิจารณญาณในการเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และ
สังคม 

Learning scientific and information 
technology processes for daily life.  
Computer safety and ethics, wise 
judgment in selection of IT, including 
impacts of technology on humans and 
society. 

 

 

 

รายวิชาใหม่ เพื่อส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจ าวันอย่างมี
คุณภาพ 

3. กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน 15 หน่วยกิต 
Language Competency  15 Credits 
 

--- ยกเลิกรายวิชาในกลุ่มวิชา
ภาษาทั้งหมด และเปิด
รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา
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     นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวชิาใน
กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 15 หน่วยกิต 
Students are required to take 15 credits 
in Language Competency. 
1. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต และ
รายวิชาภาษาอังกฤษ                        
จ านวน 12 หน่วยกิต ดังนี้ 
1.1 ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย 
1.2 ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1 
1.3 ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2 
1.4 ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3 
1.5 ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4 
 
 
 
1. Students are required to take 3 
credits in a Thai course and 12 credits in 
English courses as follows: 
1.1 GE 107 SKILLS IN USING THAI 
LANGUAGE 
1.2 GE 108 ENGLISH I 
1.3 GE 109 ENGLISH II 
1.4 GE 208 ENGLISH III 
1.5 GE 209ENGLISH IV 
 
 

เพื่อการสื่อสารแทน โดย
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

3.1 หลักสูตรไทย  และ 
3.2 หลักสูตรนานาชาติ  

--- 3. กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร   
จ านวน 12 หน่วยกิต 

Language Competency for 
Communication courses 12 Credits 

 
 
 
 

1. ปรับชื่อกลุ่มวิชาให้
สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู ้

2. 2. ลดจ านวนหน่วยกิต 
จาก 15 หน่วยกิต เหลือ 
12หน่วยกิต โดยก าหนด
รายวิชา ศท. 130 เป็น 0  
หน่วยกิต และใช้เป็น
รายวิชาเสริมความรู้
พื้นฐานภาษาอังกฤษ 

3.  
---  หลักสูตรไทย จ านวน 12 หน่วยกิต 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่
วิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร จ านวน 12  

ลดจ านวนหน่วยกติ จาก  
15 หน่วยกิต เหลือ 12 

หน่วยกิต โดยก าหนด 
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หน่วยกิต เป็นรายวิชาภาษาไทย 3    
หน่วยกิต  ภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต 

 1.  รายวิชาภาษาไทย จ านวน 3 หน่วย
กิต     

     ศท. 127  ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู ้

 2.  รายวิชาภาษาอังกฤษ                            
จ านวน 9 หน่วยกิต   
     ศท. 130  ภาษาอังกฤษส าหรบั 
                 ชีวิตประจ าวัน  
     ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรบัการ       
                 สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
     ศท. 136  ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการ 
                  เรียนรู้ตลอดชีวิต 
     ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
 
 
 
 
For students studying in Thai  

Program 12  Credits 
Students are required to take 12 

credits from Language Competency for 
Communication courses. Three credits 
for a Thai Language course and 9 
credits for three English Language 
courses. 

 1. Thai Language Course     3 Credits 
       GE  127   THAI LEARNING 

 2. English Language Courses 9 Credits 
       GE  130  ENGLISH FOR DAILY LIFE 
       GE  135  ENGLISH FOR CROSS- 
          CULTURAL COMMUNICATION 
       GE  136  ENGLISH THROUGH  
           MEDIA FOR LIFELONG LEARNING 
       GE 431 ENGLISH IN THE WORK 
           PLACE 

รายวิชา ศท. 130 เป็น
รายวิชาเสริม 0 หน่วยกิต 
และใช้เป็นความรู้พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ 

ศท. 107  ทักษะการใช้ภาษาไทย 
                           3 (3-0-6) หน่วย
กิต 

ศท. 127  ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้  
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 127  THAI LEARNING)  

1. เปลี่ยนรหัสวิชาให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชา 

2. ปรับชื่อวิชาให้ชัดเจน 
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 (GE 107  SKILLS IN USING THAI 
LANGUAGE)            3 (3-0-6) 
Credits 

ทักษะการสื่อสารทางด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียน การคดิ การ
วิเคราะห์วจิารณ์และการสรุปความ เพื่อ
ใช้ในชีวิตประจ าวันและการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

Communicative skills in 
listening, speaking, reading, writing, 
thinking,  analyzing, and 
summarizing for daily life  and 
studies in a university. 

                    3 (3-0-6) Credits  
       ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร   ด้านการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียน  โดยเน้นการจับใจความส าคัญและ
การวิเคราะห์เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน 

Communication skills in 
listening, speaking, reading and 
writing, with an emphasis on main 
ideas and analysis for everyday 
use. 

3. ปรับค าอธิบายรายวิชา
ให้ครอบคลุมและ
ชัดเจน 

ศท. 108  ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6) หน่วย
กิต (GE108  ENGLISH I)         3 (3-0-6) 
Credits 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน การอ่านเพื่อจับใจความ
ส าคัญ การเขียนประโยคชนิดต่างๆ 

Using English for communication 
in daily life, reading for gist, and writing 
a variety of sentence types. 

 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิด
รายวิชาใหม่ ศท. 130  
ภาษาอังกฤษส าหรับ
ชีวิตประจ าวันแทน 

ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6) หน่วย
กิต 
(GE 109  ENGLISH II)        3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 108) 
(Prerequisite : GE 108) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน การอ่านความเรยีงท่ีมี
โครงสร้างภาษาที่ซับซ้อน โดยการหา
ความหมายจากบริบท การจับใจความ
ส าคัญ การตีความ การอ้างอิง การสรุป
ความ และการเขียนความเรยีงขนาดหนึ่ง
ย่อหน้า  

Using English for communication in 
daily life, reading more structurally 
complex texts through contextualization, 
gist, inferences, references, drawing 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยน า
เนื้อหาไปบรูณาการใน
รายวิชา ศท. 135  
ภาษาอังกฤษส าหรับการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
รายวิชา ศท. 136  
ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อ 
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต และ
รายวิชา  ศท. 431  
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท างาน 
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conclusions, and writing one-paragraph 
essays. 
ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3 3 (3-0-6) หน่วย
กิต 
(GE 208  ENGLISH III)       3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 109) 

(Prerequisite : GE 109) 
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในสถานการณ์ต่างๆ การอ่านความเรียง
ประเภทต่างๆ การแสดงความคิดเห็น  
การอภิปรายและการน าเสนอ 

Using English for communication 
in different situations, reading various 
types of texts, giving opinions and 
presentations. 

 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยน า
เนื้อหาไปบรูณาการใน
รายวิชา ศท. 135  
ภาษาอังกฤษส าหรับการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
รายวิชา ศท. 136  
ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อ 
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต และ
รายวิชา  ศท. 431  
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท างาน 

ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 209  ENGLISH IV)     3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 208) 

(Prerequisite : GE 208) 
การคิดวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารใน

สถานการณ์ต่างๆ โดยเพิม่ระดับความ
เข้มข้นในการแสดงความคิดเห็นและการ
อภิปรายในบริบทท่ีหลากหลาย 

Analytical thinking for English 
communication in various situations 
with stronger opinions and discussions in 
different contexts. 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยน า
เนื้อหาไปบรูณาการใน
รายวิชา ศท. 135  
ภาษาอังกฤษส าหรับการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
รายวิชา ศท. 136  
ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อ 
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต และ
รายวิชา  ศท. 431  
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท างาน 

--- ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรบั
ชีวิตประจ าวัน               0 (3-0-6) หน่วย
กิต 
(GE 130 ENGLISH FOR DAILY LIFE) 

0 (3-0-6) Credits 
การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

เบื้องต้น  เพื่อการสื่อสารตามสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 

Basic skills of listening, speaking, 
reading, and writing English for 
communication in various situations in 
everyday life. 

รายวิชาใหม่ ก าหนดเป็น
รายวิชาเสริมความรู้
พื้นฐานภาษาอังกฤษ ใน
กรณีที่นักศึกษามีคะแนน
วัดระดบัความรู้พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ ไม่ผ่านเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
จะต้องศึกษารายวิชานี้  
โดยไม่นับ  หน่วยกิต 
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(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

--- ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร 
ข้ามวัฒนธรรม              3 (3-0-6) หน่วย

กิต 
(GE 135 ENGLISH FOR CROSS-CULTURAL  
COMMUNICATION)            3 (3-0-6) 

Credits 
)วิชาบังคับก่อน  : สอบไดร้ายวิชา ศท. 

130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับ
ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 
(Prerequisite : GE 130 or pass English 
placement test set by the university) 

การอ่านความเรียงเพื่อความเข้าใจ
วัฒนธรรมร่วม และการแสดงความ
คิดเห็น การน าเสนอเพื่อการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

Select readings for multicultural 
comprehension, expressing opinions and 
presenting ideas for proper cross-cultural 
communication. 

 

รายวิชาใหม่ เพ่ือส่งเสริม
ให้นักศึกษาไดฝ้ึกภาษา
ผ่านการเรียนรู้วัฒนธรรม
ร่วมและเตรียมพร้อมการ
เป็นพลเมืองโลก 

--- ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต        3 (3-0-6) 
หน่วยกิต 

(GE 136 ENGLISH THROUGH MEDIA FOR 
LIFELONG LEARNING)      3 (3-0-6) Credits 

)วิชาบังคับก่อน  : สอบไดร้ายวิชา ศท. 
130  หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับ
ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยัก าหนด) 

(Prerequisite : GE 130 or pass 
English placement test set by the 
university) 

 
 
 
การฟังและการอ่าน จากสื่อสิ่งพิมพ์

และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนรู้และ
ท าความเข้าใจสามารถโต้ตอบและ
น าเสนอในรูปแบบของการแสดงความ

รายวิชาใหม่ เพ่ือส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้เรียนรูภ้าษา 
ผ่านสื่อประสมและเป็น
การเพิ่มทักษะการเรยีนรู ้
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

คิดเห็นผ่านการเขียน การพูด และการส่ง
ข้อมูลโดยสื่อตา่ง ๆ 

Listening and reading from printed 
materials and electronic media to learn 
and understand information, being able 
to respond and express opinions through 
writing, speaking, and text messages via 
various channels. 

--- ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
                            3 (3-0-6) หน่วย

กิต 
(GE 431 ENGLISH IN THE WORKPLACE) 
                              3 (3-0-6) 

Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา             
ศท. 130 หรือไดร้ับคะแนนสอบวัดระดับ
ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยัก าหนด) 
(Prerequisite : GE 130 or pass English 
placement test set by the university) 
    การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมคัรงาน 

ภาษาอังกฤษในท่ีท างาน การอ่าน การ
เขียนและการสนทนาในบริบทของงาน
ประเภทต่าง ๆ   
English language for job applications 

and in the work place.  Reading, writing 
and conversation in different working 
situations. 

รายวิชาใหม่ เพ่ือ
ประโยชน์ต่อนักศึกษาใน
การน าไปใช้ในการสมัคร
งานและการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

1.3 หมวดวิชาเฉพาะ 
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หมวดวิชาเฉพาะจ านวน 96 หน่วยกิต 
       โดยนักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชา
ในหมวดวิชาเฉพาะให้ได้แตม้เฉลีย่สะสม
ไม่น้อยกว่า 2.00 โดยศึกษารายวชิาใน
กลุ่มวิชาต่อไปนี ้

หมวดวิชาเฉพาะจ านวน 84 หน่วยกิต 
       โดยนักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชา
ในหมวดวิชาเฉพาะให้ได้แตม้เฉลีย่สะสม
ไม่น้อยกว่า 2.00  โดยศึกษารายวชิาใน
กลุ่มวิชาต่อไปนี ้
 

- ลดจ านวนรายวิชาเฉพาะ
ใหเ้หมาะสมกับความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามจุดเน้น
ของหลักสูตร 

กลุ่มวชิาแกน จ านวน 15 หน่วยกติ --- - ยกเลิกกลุ่มวิชาแกน 
เพื่อให้ นศ.เรียนกลุ่มวิชา
พื้นฐานทางนิเทศศาสตร์ 
และน าเนื้อหาบางส่วนของ
ทุกรายวิชาของกลุ่มวิชาแกน 
ไปสอดแทรกในวิชาต่าง ๆ 
ในหลักสูตร 2560  

กจ. 109 องค์การและการจัดการ 
(6-0-3) หน่วยกิต 

(MG 109 ORGANIZATION AND  
MANAGEMENT) 
      แนวคิดพื้นฐานทางธุรกิจ หน้าที่งาน
ทางธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกจิ  
ลักษณะขององค์การ หลักการจดัการ 
หน้าท่ีทางการจัดการ การวางแผน การจัด
องค์การ การชี้น า และการควบคุม 
จริยธรรมในการจดัการ 
 

--- - ยกเลิกรายวิชา โดยน า
เนื้อหาบางส่วนไปไว้ใน
รายวิชา นท. 329 การ
บริหารงานสื่อ 

กต. 109 หลักการตลาด 
                           (6-0-3)  หน่วยกิต 
(MK 109 PRINCIPLES OF 
MARKETING)        
     แนวคิดพื้นฐานและหน้าท่ีทางการ
ตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด 
ระบบข้อมลูทางการตลาดและการวิจัย
การตลาด  พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่ง
ส่วนตลาดการเลือกตลาดเป้าหมาย การ
วางต าแหน่งผลติภณัฑ์ การบริหาร
ผลิตภณัฑ์ การตั้งราคา ช่องทางการจัด
จ าหน่ายและการกระจายสินค้า การ
ส่งเสริมการตลาด การตลาดเพื่อสงัคม 
และจรรยาบรรณของนักการตลาด 
 

--- - ยกเลิกรายวิชา โดยน า
เนื้อหาบางส่วนไปไว้ใน
รายวิชา นท. 328 การ
สื่อสารเชิงกลยุทธ์ 
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กม. 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 

  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 101 INTRODUCTION  TO  LAW) 
       ความเป็นมา ความหมาย ลกัษณะ
ส าคัญของกฎเกณฑ์ที่เป็นกฎหมาย 
ประวัติ วิวัฒนาการและระบบกฎหมายที่
ส าคัญ บ่อเกดิที่มา ประเภท ศักดิข์อง
กฎหมาย สิทธิ เสรภีาพและหน้าที ่การใช้ 
การตีความกฎหมาย ความรู้กฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 

--- 
 

- ยกเลิกรายวิชา โดยน า
เนื้อหาบางส่วนไปไว้ใน
รายวิชา นท. 322  
กฎหมายและจริยธรรม
นิเทศศาสตร ์

ทส. 203 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(TC 203 USAGE OF THAI  FOR 
COMMUNICATION) 
       ลักษณะและการใช้ภาษาไทยในสื่อ
ประเภทต่าง ๆ ภาษาหนังสือพิมพ ์ภาษา
วิทยุกระจายเสียง ภาษาวิทยุโทรทัศน์ 
ภาษาโฆษณาและประชาสัมพันธ ์รวมทั้ง
การใช้ภาษาในบันเทิงคด ีสารคด ีการพูด 
และการเขียนภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร  
 
 

--- - ยกเลิกรายวิชา โดยน า
เนื้อหาบางส่วนไปไว้ใน         
นท. 114 ศาสตร์การเล่า
เรื่องและการรู้เท่าทันสื่อ 
 
 

ศศ. 200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(EC 200 INTRODUCTION  TO  
ECONOMICS) 
       ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน ราคา 
การผลิต ตลาดชนิดต่าง ๆ รายได้
ประชาชาติ การบริโภค การออม การ
ลงทุน เงินและระบบธนาคาร นโยบาย
การเงินและการคลัง เสถียรภาพทางด้าน
ราคา การว่างงานและการค้าระหว่าง
ประเทศ 
 
 
 
 

--- - ยกเลิกรายวิชาโดยน า
เนื้อหาบางส่วนไปไว้ใน
รายวิชา นท. 214 การสื่อ
ข่าว นท. 336 สื่อมวลชนใน
อุษาคเนย์ และ นท. 217  
การสื่อสารกับพลวตัทาง
สังคม    
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--- กลุ่มวชิาพ้ืนฐานนิเทศศาสตร์  
                     จ านวน 30 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาใหม่เพื่อทดแทน
วิชาแกน  และมีเนื้อหาที่
สอดคล้องกับหลักสตูรนิเทศ
ศาสตร์ 2560 ในยุคการ
หลอมรวมสื่อ  

--- นท. 112 หลักนิเทศศาสตร์     
  3 (3-0-6) หน่วยกิต    
(CA  112 PRINCIPLES  OF  
COMMUNICATION  ARTS) 
      พัฒนาการ ความหมาย ความส าคญั 
หลักการ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
และอิทธิพลต่อสังคม ของสื่อประเภท 
ต่าง ๆ  ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงยุคการ
หลอมรวมสื่อ 

- รายวิชาใหม่ โดยน าเนื้อหา
จากวิชา นท.101 นิเทศ
ศาสตร์เบื้องต้น นท.211 
วารสารศาสตรเ์บื้องต้น  
นท.261 วิทยุกระจายเสียง 
และโทรทัศน์เบื้องต้น              
และ นท.351 ภาพยนตร์
เบื้องต้น มารวมเข้าด้วยกัน 

--- นท. 113  สุนทรียภาพกับความคดิ
สร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์   
                          3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 113 ART APPRECIATION AND 
CREATIVITY) 
      กระบวนการคิด หลักการและ
แนวทางในการสร้างสรรค์กราฟิก ภาพน่ิง 
ภาพเคลื่อนไหวและเสียงในงานนิเทศ
ศาสตร์ยุคดจิิทัล 

- รายวิชาใหม่ เพ่ือเป็น
พื้นฐานส าหรับความคิด
สร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ 
โดยน าเนื้อหาบางส่วนจาก 
นท. 334  ศิลปะและการ
ออกแบบโฆษณา และ นท.
335 การสร้างสรรค์งาน
โฆษณา 

--- นท. 114  ศาสตร์การเล่าเรื่องและการ
รู้เท่าทันสื่อ             3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 114  NARRATOLOGY AND MEDIA 
LITERACY) 
      ความหมาย แนวคิด หลักการ กลวิธี
การประกอบสร้างความหมายและการ
ตีความสาร ศาสตร์การเล่าเรื่อง และการ
รู้เท่าทันสื่อ ท้ังสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อใน
ยุคดิจิทัล 

- รายวิชาใหม่ เพ่ือให้
นักศึกษามีทักษะในการ
ถ่ายทอดสาร อย่างมี
ประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
สื่อในยุคดิจิทัล  
-ได้น าเนื้อหาบางส่วนจาก
รายวิชาภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร มารวมไว้ด้วย  

--- นท. 212  การพูดและบุคลิกภาพเพื่องาน
นิเทศศาสตร ์         3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 212  SPEECH AND PERSONALITY 
FOR COMMUNICATION ARTS) 
      บุคลิกภาพของนักนิเทศศาสตร์ 
หลักการ กระบวนการสื่อสารด้วยสื่อ
บุคคลในบริบทตา่ง ๆ และจติวิทยาที่

- รายวิชาใหม่ โดยน าเนื้อหา
จากรายวิชา นท. 241 วาท
วิทยา นท. 341 การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล นท. 342 
การพูดในท่ีชุมชนและ นท.
346 บุคลิกภาพนักนิเทศ
ศาสตร์ มารวมกัน 
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เกี่ยวข้องการใช้เสียงและอากัปกิรยิา 
รวมถึงการใช้สื่อประกอบการพูด 

--- นท. 213  หลักการโฆษณาและหลักการ
ประชาสมัพันธ์         

 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 213  PRINCIPLES OF 
ADVERTISING AND PUBLIC 
RELATIONS) 
     หลักการ ความส าคญั อิทธิพล การ
ด าเนินงาน  บทบาทหน้าท่ี ความ
รับผิดชอบและจรรยาบรรณของนัก
โฆษณา และนักประชาสมัพันธ์ที่มตี่อ
สังคมยุคดจิิทัล   
 

- รายวิชาใหม่ โดยน าเนื้อหา
รายวิชา นท. 221 หลักการ
ประชาสมัพันธ์ และ นท. 
231 หลักการโฆษณา      
มารวมเข้าด้วยกัน 

--- นท. 214  การสื่อข่าว  
               3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 214  NEWS REPORTING) 
      หลักการ การค้นคว้า การแสวงหา
ข้อมูลและสารสนเทศ การประเมนิและ
การวิเคราะห์คณุค่าข่าว การรวบรวม
ข้อเท็จจริง การเรยีบเรียงข่าวจาก
ต่างประเทศ เทคนคิและวิธีการในการสื่อ
ข่าวในสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อแบบดั้งเดมิและสื่อ
ใหม ่
 

- รายวิชาใหม่ เพ่ือให้
นักศึกษา ได้เรียนรู้การสื่อ
ข่าว ท้ังสื่อแบบดั้งเดิมและ
สื่อใหม่ เพื่อให้ทันสมัย และ
สอดคล้องกับการสื่อสาร
แบบหลอมรวม 
- ได้น าเนื้อหาบางส่วนของ
รายวิชา ศศ. 200  
เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น และ
นท.204 การสื่อข่าวและการ
เชียนข่าวมาไว้ด้วยกัน  

--- นท. 215  การสร้างสรรค์เสียงเพื่องาน
นิเทศศาสตร์    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 215 AUDIO CREATION FOR 
COMMINICATION ARTS) 
     หลักการ และวิธีการเลือกใช้เสียง
ประเภทต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ ในงาน
นิเทศศาสตร์ยุคดิจิทัล 
 

- รายวิชาใหม่ เพ่ือเป็น
พื้นฐานพัฒนาทักษะการคิด
สร้างสรรคเ์สียงในงานด้าน
นิเทศศาสตร ์

--- นท. 216  สื่อดิจิทัลเพื่องานนิเทศศาสตร์     
               3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 216  DIGITAL MEDIA FOR 
COMMUNICATION ARTS) 
     บทบาท หน้าที่ ความส าคัญ และ
กระบวนการผลติสื่อดจิิทัล เพื่อการ
สร้างสรรค์งานด้านนิเทศศาสตร ์

- ปรับจากวิชา นท. 271 สื่อ
ดิจิทัลเพื่อการสรา้งสรรค์
งานทางนิเทศศาสตร์ โดย     
เปลี่ยนรหัสใหส้อดคล้องกับ
การจัดกลุ่มวิชาและแผนการ
ศึกษา  
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--- นท. 217  การสื่อสารกับพลวตัทางสังคม 
               3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 217 COMMUNICATION AND 
SOCIAL DYNAMICS) 
      บทบาท หน้าที่ ความสัมพันธ์
ระหว่างสื่อกับสังคม อิทธิพลของสือ่ต่อ
การเปลีย่นแปลงทางสังคม ในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง ในยุคดั้งเดมิและยุคการหลอม
รวมสื่อ 

- รายวิชาใหม่ เพ่ือให้
นักศึกษา ได้เรียนรู้การ
สื่อสารและประเด็นต่าง ๆ ที่
มีอิทธิพลต่อพลวัตในสังคม  
-ได้รวมเนื้อหาจากรายวิชา 
นท.305 สื่อกับการเมือง 
นท.205 การสื่อสารกับ
สังคม และ ศศ. 200 
เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น  

--- นท. 218  การสร้างสรรค์ภาพเพื่องาน
นิเทศศาสตร์           3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 218  VISUAL CREATION FOR 
COMMUNICATION ARTS) 
     บทบาท หน้าที่ ความหมายของภาพ 
เทคนิคการถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์ และ
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปรับแต่ง
ภาพถ่าย และภาพประเภทต่าง ๆ เพื่อ
งานนิเทศศาสตร์ในยุคหลอมรวมสือ่ 

1. ปรับจากวิชา นท. 202  
เทคนิคการสร้างสรรคภ์าพ
เบื้องต้น โดยเปลี่ยนรหัสวิชา 
ให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่ม
วิชาและแผนการศึกษา  
2. เปลี่ยนช่ือวิชาและปรบั
ค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องกับการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ
ถ่ายภาพและสร้างสรรค์ภาพ 
ในยุคหลอมรวมสื่อ 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ จ านวน 57 หน่วยกิต 
       นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิา
ต่อไปนี ้จ านวน 57 หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ จ านวน 33 หน่วยกิต 
     นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในกลุ่ม
วิชาชีพนิเทศศาสตร์ จ านวน 30 หน่วยกิต  
     และนักศึกษาจะต้องเลือกศึกษากลุ่ม
วิชาฝึกประสบการณ์นิเทศศาสตร์ อีก 
จ านวน 3 หน่วยกิต 
 

จ านวนรายวิชาเอกบังคับ
ลดลงเนื่องจากได้ปรับบาง
วิชาไปอยู่ในกลุ่มวิชาพื้นฐาน
นิเทศศาสตร์ เพื่อให้
สอดคล้องกับจดุเน้นของ
หลักสตูร 

--- กลุ่มวชิาเอกบังคับ 
กลุ่มวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 30 หน่วยกิต 

--- 

นท. 101 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น 
                          3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 101 INTRODUCTION  TO   
COMMUNICATION  ARTS)                    
     ประวัติความเป็นมาของการสือ่สาร
ของมนุษย์ ความหมาย ความส าคญั 

--- - ยกเลิกรายวิชา โดยน า
เนื้อหาไปสร้างเป็นวิชาใหม่ 
ในกลุ่มวิชาพื้นฐานนิเทศ
ศาสตร์ นท.112 หลักนิเทศ
ศาสตร ์
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กระบวนการ องค์ประกอบ รูปแบบและ
บทบาทของการสื่อสารประเภทตา่ง ๆ 
 
 
 
นท. 202  เทคนิคการสร้างสรรค์ภาพ
เบื้องต้น                3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 202 INTRODUCTION TO  
IMAGING TECHNIQUES) 
     ประวัติความเป็นมา บทบาท หน้าท่ี 
ความหมายของภาพ และกระบวนการ
สร้างสรรคภ์าพด้วยการถ่ายภาพและการ
ใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่  
 

--- - ย้ายไปเป็นกลุ่มวิชา
พื้นฐานนิเทศศาสตร์และ 
ปรับเนื้อหาเป็นรายวิชา  
นท.218 การสร้างสรรค์ภาพ
เพื่องานนิเทศศาสตร ์

นท. 204 การสื่อข่าวและการเขยีนข่าว 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CA 204 NEWS  REPORTING  AND  
WRITING) 

หลักการสื่อข่าว และการเขียนข่าว
แบบต่างๆ  แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การรายงานข่าว  การแสวงหา และการ
วิเคราะห์ข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างข่าว  
และภาพข่าว  ความรับผดิชอบ  จริยธรรม
และจรรยาบรรณของนักข่าว  
 

--- - ย้ายไปเป็นกลุ่มวิชา
พื้นฐานนิเทศศาสตร์และน า
เนื้อหาบางส่วนไปไว้ใน  
รายวิชานท.214 การสื่อข่าว 

นท. 205 การสื่อสารกับสังคม                 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 205 COMMUNICATION AND 
SOCIETY) 
     ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับ
สังคม  บทบาท หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของสื่อท่ีมีต่อสังคม  ปจัจัยและ
เงื่อนไขทางสังคม  เศรษฐกิจ การเมือง 
และวัฒนธรรมที่มีต่อสื่อ 
 

--- - ปิดรายวิชาและน าเนื้อหา
บางส่วนไปสร้างวิชาใหม่ 
นท. 217 

นท. 211 วารสารศาสตร์เบื้องต้น 
                 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CA 211 INTRODUCTION TO  
JOURNALISM) 

--- -ปิดรายวิชา  
น าเนื้อหารายวิชาไปสร้าง
เป็นวิชาใหม่ นท.112 หลัก
นิเทศศาสตร ์
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     บทบาท หน้าที่ และวิวัฒนาการของ
หนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนในการเสนอ
ข่าว  อิทธิพล  ความรับผิดชอบ จริยธรรม
และจรรยาบรรณของสื่อต่างๆ 
 
 
 
นท. 221 หลักการประชาสมัพันธ์ 

3 (3-0- 6) หน่วยกิต 
(CA 221 PRINCIPLES OF PUBLIC 
RELATIONS) 
     หลักการด าเนินงานด้านการ
ประชาสมัพันธ์ของหน่วยงานประเภท 
ต่าง ๆ อิทธิพลและบทบาทต่อสังคม 
เศรษฐกิจและการเมือง คุณสมบัต ิหน้าที่
ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของนัก
ประชาสมัพันธ์ที่มีต่อสังคม 
 
 

--- - ปิดรายวิชา 
น าเนื้อหาไปรวมกับวิชา  
นท. 231 หลักการโฆษณา 
สร้างเป็นรายวิชาใหม่ คือ 
นท. 213 หลักการโฆษณา
และหลักการประชาสมัพันธ์ 
กลุ่มพื้นฐานนิเทศศาสตร ์

นท. 231 หลักการโฆษณา 
 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CA 231PRINCIPLES OF 
ADVERTISING) 
     ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ 
อิทธิพลและบทบาทของการโฆษณา 
หลักการ และการด าเนินงาน  บทบาท
หน้าท่ี  ความรับผดิชอบและจรรยาบรรณ
ของนักโฆษณา  
 

--- - ปิดรายวิชา 
น าเนื้อหาไปสร้างเป็น
รายวิชาใหม่ กลุ่มวิชา
พื้นฐานนิเทศศาสตร์ คือ 
นท. 213 หลักการโฆษณา
และประชาสัมพันธ ์

นท. 241 วาทวิทยา 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CA 241 SPEECH COMMUNICATION) 
     หลักการพูด  การเตรียมการพดู การ
ใช้เสียง และอากัปกิรยิาท่าทางในการพูด 
การใช้สื่อประกอบการพูด เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในงานด้านนเิทศศาสตรแ์ละการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 

--- - ปิดรายวิชา โดยเนื้อหาไป
รวมกับ นท.341 การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล กับ นท.342 
การพูดในท่ีชุมชน นท.346 
บุคลิกภาพนักนิเทศศาสตร์   
ไปสร้างเป็นรายวิชาใหม่ใน
กลุ่มวิชาพื้นฐานนิเทศ
ศาสตร์ วิชา นท.212 การ
พูดและบุคลิกภาพเพื่องาน
นิเทศศาสตร ์
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นท. 261 วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
เบื้องต้น                3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 261  INTRODUCTION TO    
BROADCASTING) 

ศึกษาประวัติ  หลักการ กระบวนการ 
และอิทธิพลของวิทยุกระจายเสยีงและ
โทรทัศน์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งบทบาทและจริยธรรมของ 
นักวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน ์   

--- -ปิดรายวิชา 
น าเนื้อหาไปรวมไว้ใน
รายวิชา นท.112 หลักนิเทศ
ศาสตร์ กลุ่มวิชาพื้นฐาน
นิเทศศาสตร ์

นท. 271 สื่อดิจิทัลเพื่อการสร้างสรรค์งาน
ทางนิเทศศาสตร์      3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 271  DIGITAL MEDIA FOR 
CREATING IN COMMUNICATION) 
     ประวัติความเป็นมา บทบาท หน้าท่ี 
และอิทธิพลของสื่อดิจิทลั กระบวนการ
ผลิตสื่อดิจิทลัเพื่อการสร้างสรรค์งานด้าน
นิเทศศาสตร ์
 

--- -ย้ายไปอยู่ในกลุม่วิชา
พื้นฐานนิเทศศาสตร์และ
ปรับเนื้อหาบางส่วนไปไว้ใน 
รายวิชา นท.216 สื่อดิจิทัล 

นท. 301 กฎหมายและจริยธรรม
สื่อมวลชน              3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 301 LAW AND ETHICS OF MASS 
COMMUNICATION) 
      สิทธิและเสรภีาพในการสื่อสารตาม
หลักการสากลและหลักรัฐธรรมนญู
กฎหมายและระเบยีบข้อบังคับ ท่ีเป็น
กรอบแนวทางการปฏิบัติงานของ
สื่อมวลชน หลักจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชนแขนงต่างๆ 

นท. 222  กฎหมายและจริยธรรม            
นิเทศศาสตร ์   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 222  LAW AND ETHICS OF 
COMMUNICATION ARTS) 
     ความหมาย ท่ีมา ประเภท ระบบ 
ความส าคญั สิทธิเสรภีาพของประชาชน
และสื่อมวลชน ความตระหนักรู้ใน
กฎหมาย สิทธิและจริยธรรมของ
สื่อมวลชน  ความรับผิดชอบในการสื่อสาร
ผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ ของกฎหมาย
พื้นฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน
นิเทศศาสตร ์
 

1. ปรับชื่อวิชาให้เหมาะกับ
องค์ความรู้ทางนิเทศศาสตร ์
2. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
กระชับและสอดคล้องกับ
สถานการณ์สื่อในยุค          
หลอมรวม 

นท. 303  ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร                                    
3 (3-0-6) หน่วยกิต            

(CA 303 COMMUNICATION 
RESEARCH METHODOLOGY) 

หลักการ  แนวคิด และระเบียบวิธี
วิจัยต่างๆ ทางสังคมศาสตร์ เพื่อน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ด้านนเิทศศาสตร ์
 

นท. 223  การวิจัยทางนิเทศศาสตร ์
                           3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 223  COMMUNICATION ARTS 
RESEARCH) 
       ความหมาย ประเภท แนวคิด 
ขั้นตอนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณ 
และการใช้ประโยชน์จากการวิจัยทาง
นิเทศศาสตร ์

1. ปรับชื่อให้มีความ
สอดคล้องกับองค์ความรู้ทาง
นิเทศศาสตร ์
2. ปรับค าอธิบายรายวิชา 
ให้มีความชัดเจนและ
ครอบคลมุมากข้ึน 
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นท. 304 ทฤษฎีสื่อสารมวลชน 
 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CA 304 THEORIES OF MASS  
COMMUNICATION)    

แนวคิด  และหลักทฤษฎี  ท่ีใช้
อธิบาย วิเคราะห์ และวิพากษ์ ใหรู้้เท่าทัน
และเข้าใจบทบาทของการสื่อสารมวลชน
ในสังคม  

นท. 325 ทฤษฎีนิเทศศาสตร ์
                3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 325 THEORIES OF 
COMMUNICATION ARTS)    
     พัฒนาการ หลักการ แนวคิด และ
ทฤษฎี เพื่ออธิบาย วิเคราะห์ และบูรณา
การกับกระบวนการวิจัยสถานการณ์ทาง
นิเทศศาสตร์ในปัจจุบัน 
 

1. ปรับช่ือให้มีความ
สอดคล้องกับองค์ความรู้ทาง
นิเทศศาสตร ์
2. ปรับค าอธิบายรายวิชา 
ใหม้ีการบูรณาการกับ
กระบวนการวิจยั เพื่อเพิ่ม
ทักษะการน าทฤษฎีไป
ประยุกต์ใช้ 

นท. 315 การผลติสื่อสิ่งพิมพ์      
              3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(CA 315 PRINT MEDIA PRODUCTION) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชานท. 204) 
     หลักการ ทฤษฎี และฝึกปฏิบตัิ
กระบวนการผลติสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ  

นท. 326  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์      
                           3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 326  PRINT MEDIA PRODUCTION) 
     หลักการและฝึกปฏิบตัิ การออกแบบ
สื่อสิ่งพิมพ์ให้เหมาะสมกับกลุม่เปา้หมาย 
วัตถุประสงค์ การใช้งาน   กระบวนการ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ในรูปแบบ
กระดาษ และดิจิทลั 
 

1. ปรับเปลี่ยนรหสัให้
สอดคล้องกับแผนการศึกษา 
2. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ทันสมัยยุคสื่อดิจิทลั 
 

นท. 345  การสื่อสารเชิงธุรกิจ 
                          3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 345  COMMUNICATION FOR 
BUSINESS) 
     หลักการและองค์ประกอบในการ
สื่อสารเพื่อการด าเนินธุรกิจในรูปแบบ
ต่างๆ พฤติกรรมการสื่อสารของบุคคล  
กลยุทธ์และเทคนิควิธีการสื่อสารรปูแบบ
ต่าง ๆ ในเชิงธุรกิจ 
 

--- -ปิดรายวิชา 
น าเนื้อหาไปรวมไว้ใน
รายวิชา นท.328 การ
สื่อสารเชิงกลยุทธ์  ในกลุ่ม        
วิชาเอกบังคับ 

นท. 368 การผลติรายการ
วิทยุกระจายเสียง     3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 368  RADIO PROGRAM 
PRODUCTION) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา นท. 261) 
     หลักการ และกระบวนการผลติ
รายการวิทยุกระจายเสยีงประเภทต่างๆ 

นท. 327 การผลติรายการ
วิทยุกระจายเสียง   3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 327  RADIO PROGRAM 
PRODUCTION) 
     หลักการและฝึกปฏิบตัิ การวางแผน
สื่อวิทยุกระจายเสียงให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ การใช้งาน 
กระบวนการผลติรายการ
วิทยุกระจายเสียงประเภทต่าง ๆ ใน
รูปแบบดั้งเดมิ และดิจิทัล 
 

1. ปรับเปลี่ยนรหสัให้
สอดคล้องกับการจัดกลุ่ม
วิชา 
2. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ทันสมัยยุคสื่อดิจิทลั 
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--- นท. 328  การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 

               3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 328  STRATEGIC 
COMMUNICATION)  
     หลักพ้ืนฐานทางการตลาด และ 
หลักการ การวางแผน การจดัการความรู้ 
เทคนิคการสื่อสารด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้
สัมฤทธิผล ในองค์กรของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

-  รายวิชาใหม่ 
โดยน าเนื้อหารายวิชา          
นท. 345 การสื่อสารเชิง
ธุรกิจ นท. 441 การสื่อสาร
กลุ่มและเทคนิคของการ
ประชุม และ บธ.102 
หลักการตลาด มารวมเข้า
ด้วยกัน และปรับให้ทันสมยั 
ครอบคลมุการสื่อสารใน
องค์กรทุกประเภท 
 

--- นท. 329  การบริหารงานสื่อ     
                          3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 329  MEDIA ORGANIZATION 
MANAGEMENT) 
     แนวคิด ความหมาย ความส าคัญ 
หลักการบริหารงาน การก าหนดนโยบาย 
การจัดโครงสร้างหน่วยงาน การวางแผน
งานบุคลากรและงบประมาณ ขององค์กร
สื่อประเภทต่าง ๆ ท่ามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ในยุคหลอม
รวมสื่อ 

- รายวิชาใหม่ เพ่ือเพิ่ม
ความรู้และทักษะการ
บริหารจดัการสื่อ โดยน า
เนื้อหาบางส่วนจากวิชา  บธ. 
109 องค์การและการจัดการ 
นท. 415 การบริหารงาน
หนังสือพิมพ์  นท. 424 การ
บริหารงานประชาสัมพันธ์ นท. 
433 การจัดการโฆษณา นท. 
451 การบริหารงานภาพยนตร์ 
และ นท.461 การบริหารงาน
วิทยุกระจาย เสียงและ
โทรทัศน์มาบูรณาการ 

--- นท. 336  สื่อมวลชนในอุษาคเนย ์ 
                           3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 336 MASS MEDIA IN 
SOUTHEAST ASIA) 
     สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมอืง 
ภูมิศาสตร์ ลักษณะสื่อมวลชน การใช้สื่อ
ในยุคดิจิทัล สิทธิ เสรภีาพ การท าหน้าท่ี 
และจริยธรรม จรรยาบรรณสื่อ ของแต่ละ
ประเทศในอุษาคเนย ์
 

-ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอก
เลือก เพื่อให้สอดคล้องกับ
จุดเน้นของคณะ 
-ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
เนื้อหาครอบคลุมทั้งสื่อเก่า
และสื่อใหม่ และจริยธรรม
จรรยาบรรณ  
-น าเนื้อหาบางส่วนจาก
รายวิชา ศศ. 200 
เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น มาไว้
ด้วยกัน 

นท. 369 การผลติรายการโทรทัศน์      
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(CA 369  TELEVISION PROGRAM  
PRODUCTION) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา นท. 261) 

นท. 337  การผลิตรายการโทรทัศน ์  
                          3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 337 TELEVISION PROGRAM 
PRODUCTION) 

1. ปรับเปลี่ยนรหสัให้
สอดคล้องกับการจัดกลุ่ม
วิชา 
2. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ทันสมัยยุคสื่อดิจิทลั 
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หลักการ  และกระบวนการผลิต

รายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ  
 

     หลักการและฝึกปฏิบตัิ การวางแผน
สื่อโทรทัศน์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเปา้หมาย 
วัตถุประสงค์ การใช้งาน   กระบวนการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ ใน
รูปแบบดั้งเดมิและดิจิทลั 

 

นท. 402 สื่อทางเลือก 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CA 402 ALTERNATIVE MEDIA) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชานท. 205) 
     ความเป็นมาและลักษณะของสื่อ
ทางเลือกประเภทต่าง ๆ  บทบาทและ
ความส าคญัของสื่อทางเลือกที่มี
ความสัมพันธ์กับกระบวนการทางสังคม 

--- - ย้ายไปเป็นวิชาเอกเลือก 
 

--- นท. 426  การผลิตสื่อมัลติมีเดีย 
    3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 426  MULTIMEDIA PRODUCTION) 
        หลักการ และฝึกปฏิบัติการผลิต 
การออกแบบ สื่อมัลติมีเดียให้เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และการ
ใช้งานมัลติมีเดียในยุคหลอมรวมสือ่ 

-รายวิชาใหม ่เพื่อเหมาะสม
กับเทคโนโลย ีและเทคนิค
การผลิตสื่อในยุคหลอมรวม
สื่อ และน ารวมเนื้อหา
บางส่วนจากวิชา นท. 372 
การผลิตสื่อดิจิทัล  

นท. 492  สัมมนาทางนิเทศศาสตร์ 
3 (1-4-4) หน่วยกิต 

(CA 492 SEMINAR IN  
COMMUNICATION ARTS) 
หัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์โดยเน้นการวิเคราะห ์การ
น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยการ
อภิปรายและการเขียนรายงาน 

--- - ย้ายไปเป็นวิชาเอกเลือก 
 

--- กลุ่มวชิาเอกบังคับ กลุ่มวิชาฝกึประสบการณ์ 
นิเทศศาสตร์               เลือกเรียน 3 หน่วยกิต 

--- 

--- นท. 427  บริษัทจ าลองนิเทศศาสตร์   
                          3 (0-9-5) หน่วยกิต 
(CA 427  COMMUNICATION ARTS 
DUMMY COMPANY) 
       ทักษะประสบการณ์การบรหิาร 
เรียนรู้ เข้าใจในภาพรวมและด าเนนิการ
ทุกขั้นตอนในธุรกิจด้านนิเทศศาสตร์  
ตั้งแต่ติดต่อลูกค้า วางแผนงาน ออกแบบ
และผลิตผลงานท่ีสามารถตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของกลุ่มเป้าหมายไดท้ั้งในสื่อ

- รายวิชาใหม่ เพื่อให้
นักศึกษามีผลงานการผลิต
สื่ออย่างมืออาชีพ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ผา่น
ประสบการณ์จริง ตาม
จุดเน้นของคณะ 
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แบบดั้งเดิมและสื่อใหม่ น าเสนอและส่ง
มอบงาน 

--- นท. 499  โครงงานทางนิเทศศาสตร ์
                3 (0-9-5) หน่วยกิต 
(CA 499  PROJECT IN 
COMMUNICATION ARTS) 
     การจัดท าโครงงานในสาขาวิชา นิเทศ
ศาสตร์ที่นักศึกษามีความถนดัและสนใจ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องที่เลือกท า
อย่างลึกซึ้ง และมีประสบการณ์ในการน า
ความรู้ที่ได้ศึกษามาไปปฏิบตัิจริง ทั้งนี้ 
นักศึกษาต้องเสนอโครงงานต่อคณาจารย์
ในสาขาวิชา เพื่อขอความเห็นชอบก่อน
ลงทะเบียนเรียน 

- ย้ายมาจากกลุม่วิชาเอก
เลือก เพื่อให้นักศึกษามี
ผลงานการผลิตสื่อในยุค
หลอมรวมสื่อตามจุดเน้น
ของหลักสูตร และส่งเสริม
การเรยีนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 
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กลุ่มวชิาเอกเลือก 
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ 
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท    
      นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชา
เอกเลือกต่อไปนี้ จ านวนไม่น้อยกว่า 21 
หน่วยกิต โดยจะต้องเลือกศึกษาวชิาใน
กลุ่มเดียวกัน จ านวน 12 หน่วยกิต จาก
กลุ่มเอกเลือกด้านนักวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
(1) การส่งเสรมิธุรกิจและองค์กร หรือกลุ่ม 
(2) วารสารศาสตรบ์ูรณาการ หรือกลุ่ม  
(3) นวัตกรรมการสื่อสาร   
     นอกจากน้ีให้นักศึกษาเลือกวิชาอีก           
9 หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาสังเคราะหอ์งค์
ความรู้และการฝึกภาคปฏิบตัิ โดยให้เลือก
กลุ่ม (1) ไม่เรยีนรายวิชาสหกิจศึกษาทาง
นิเทศศาสตร์ หรือ (2) เรียนรายวชิาสหกิจ
ศึกษาทางนิเทศศาสตร์ เพียงกลุ่มเดียว 
      กรณีที่นักศึกษาไม่ต้องการเลอืก
ศึกษารายวิชาเอกเลือก สามารถเลือก
เรียนหลักสตูรวิชาโทในสาขาวิชาอื่นที่เปิด
สอนในสถาบัน โดยจะต้องศึกษาตาม
เงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทของสาขาวิชา
นั้น และต้องได้รับแตม้คะแนนเฉลีย่สะสม
หลักสตูรวิชาโทไม่น้อยกว่า 2.00 
 

ลดจ านวนหน่วยกติเอกเลือก
เพื่อเพ่ิมโอกาสส าหรับ
นักศึกษาในการเลือก
รายวิชาโท และ และจดักลุม่
รายวิชาใหม่ โดยจัดกลุ่มให้
สอดคล้องกับวงการนิเทศ
ศาสตร์ในปัจจุบัน 
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ด้านการสื่อสารทั่วไปและทฤษฎ ี --- 

 
ปิดกลุ่มวิชา และจัดกลุ่ม
รายวิชาใหม่ โดยจัดกลุ่มให้
สอดคล้องกับวงการนิเทศ
ศาสตร์ในปัจจุบัน 

นท. 305  สื่อกับการเมือง       
             3 (3-0-6) หน่วยกิต  

(CA 305 MEDIA AND POLITICS) 
ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับการเมอืง  

บทบาท  หน้าท่ีและความรับผดิชอบของ
สื่อท่ีมีต่อการเมือง  อิทธิพลของการเมือง
ทีม่ีต่อสื่อ  การมสี่วนร่วมและการรู้เท่าทัน
การสื่อสารการเมืองของพลเมือง   
 
 
 
 

--- 
 

ปิดรายวิชา โดยน าเนื้อหา
บางส่วนไปรวมกับวิชา นท. 
217 การสื่อสารกับพลวัต
ทางสังคม และ นท. 336 
สื่อมวลชนในอุษาคเนย ์

นท. 306  สื่อพ้ืนบ้านล้านนา  
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CA 306 LANNA FOLK MEDIA) 
ความหมาย ความเป็นมา 

ความส าคญั  ประเภท  บทบาท  หน้าท่ี 
สถานภาพของสื่อพ้ืนบ้านลา้นนา การสืบ
ทอด การปรับตัวและปัจจัยที่มผีลต่อพล
วัตรของสื่อพ้ืนบ้านล้านนา 

--- 
 

- ปิดรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปรวมไปในวิชา นท. 382 
สื่อทางเลือก 

นท. 307 สื่อมวลชนในอุษาคเนย์  
       3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CA 307 MASS MEDIA IN SOUTHEAST 
ASIA) 
     โครงสร้าง และระบบสื่อมวลชน  
ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม  ชาติพันธ์ุ  
ศาสนา  เศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลต่อ
สื่อมวลชนในกลุ่มประเทศอุษาคเนย์ 

--- 
 

- ย้ายไปกลุม่วิชาเอกบังคับ 

นท. 403 สื่อกับวัฒนธรรม  
                 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 403  MEDIA AND CULTURE) 
     แนวคิด หลักทฤษฏี ที่ใช้อธิบาย 
วิเคราะห์และวิพากษ์บทบาทและ
ความสัมพันธ์ของสื่อกับวัฒนธรรม ตั้งแต่
ระดับท้องถิ่นถึงระดับโลก     

--- 
 

- ปิดรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปรวมไปในวิชา นท. 217 
การสื่อสารกับพลวตัทาง
สังคม และ นท. 336 
สื่อมวลชนในอุษาคเนย ์



76 
 

 
  
 

หลักสูตร พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
นท. 404  การสื่อสารเพื่อประเด็น
สาธารณะ              3 (3-0-6) หน่วย
กิต  
(CA 404 COMMUNICATION FOR 
PUBLIC ISSUES 
     หลักการ  และกระบวนการสือ่สาร
ประเด็นสาธารณะทางด้านสังคม การ 
เมืองสุขภาพ  เกษตร สิ่งแวดล้อม  ฯลฯ 
 

--- 
 

- ปิดรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปรวมไปในวิชา นท. 217 
การสื่อสารกับพลวตัทาง
สังคม 

กลุ่มวชิาวารสารศาสตร์ --- ยกเลิกกลุ่มวิชาและจัดใหม่ 
ให้สอดคล้องกับวงการนิเทศ
ศาสตร์ในปัจจุบัน 

นท. 312 การเขียนเชิงวารสารศาสตร ์ 
                 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 312 JOURNALISTIC WRITING) 
       หลักการ  และเทคนิคการเขียนด้าน
วารสารศาสตร์ประเภทต่าง ๆ    
 
 

--- - ย้ายไปกลุม่วิชาเอกเลือก
ด้านวารสารศาสตร์บูรณา
การ 

นท. 313 การเขียนสารคด ี             
                          3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 313 FEATURE WRITING) 
       หลักการ  และเทคนิคการเขียน           
สารคดีประเภทตา่งๆ 

--- - ปิดรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปรวมกับรายวิชา นท.374 
การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ 
ในกลุ่มวิชาเอกเลือกดา้น
วารสารศาสตร์บรูณาการ 

นท. 314 การถ่ายภาพวารสารศาสตร ์
                 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 314 PHOTOJOURNALISM) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา นท. 202) 
       หลักการการถ่ายภาพข่าวและ
ภาพประกอบสารคดี การคดัเลือกและ
การประเมินคณุค่าของภาพ 

--- ปิดรายวิชา โดยน าเนื้อหาไป
รวมกับรายวิชา นท.384 
การถ่ายภาพเพื่องานนิเทศ
ศาสตร์ขั้นสูง ในกลุ่มวิชาเอก
เลือกด้านนวัตกรรมการ
สื่อสาร 

นท. 412 การผลติหนังสือพิมพ ์     
                          3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 412 NEWSPAPER PRODUCTION)  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา นท. 204) 
       หลักการ กระบวนการผลิต
หนังสือพิมพ ์การจัดจ าหน่าย และส่งเสริม 
การขาย  

--- -ย้ายไปอยู่ในกลุม่วิชาเอก
เลือกด้านวารสารศาสตร์
บูรณาการ 
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นท. 413 การผลตินิตยสาร            
                          3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 413 MAGAZINE PRODUCTION)  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา นท. 204) 
       หลักการ กระบวนการผลิตนิตยสาร 
การจัดจ าหน่าย  และส่งเสริมการขาย 

--- -ย้ายไปอยู่ในกลุม่วิชาเอก
เลือกด้านวารสารศาสตร์
บูรณาการ 

นท. 415 การบริหารงานหนังสือพิมพ์   
          3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 415 NEWSPAPER  
ADMINISTRATION)  
       หลักการบริหารงานหนังสือพิมพ์  
การก าหนดนโยบาย  การจัดโครงสร้าง 
และการจัดต าแหน่งหน้าท่ีในการ
ด าเนินงานของงานหนังสือพิมพ์    

--- - ปิดรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปเป็นส่วนหน่ึงของวิชา นท. 
329 การบริหารงานสื่อ ใน
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

นท. 417 การแปลข่าวภาษาต่างประเทศ                     
                          3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 417 NEWS TRANSLATION)  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา นท. 204) 
       หลักการแปล และเรียบเรียงข่าว 
บทความ สารคดี จากภาษาต่างประเทศ
เป็นภาษาไทย 
 

--- - ปิดรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปเป็นส่วนหน่ึงของวิชา นท. 
214 การสื่อข่าว ในกลุ่มวิชา
พื้นฐานนิเทศศาสตร ์

กลุ่มวชิาประชาสมัพันธ์และโฆษณา --- -  ยกเลิกกลุ่มวิชา 
จัดกลุ่มรายวิชาใหม่ โดยจดั
กลุ่มให้สอดคล้องกับวงการ
นิเทศศาสตร์ในปัจจุบัน 

นท. 321 การเขียนเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์
      
   3 (3-0-6) หน่วย
กิต
                          
(CA 321 WRITING FOR PUBLIC     
RELATIONS)          3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา นท. 221)     
       หลักการ รูปแบบ และองค์ประกอบ 
ในการเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ์ทางสื่อ
ประเภทต่างๆ    

--- - ย้ายไปกลุม่วิชาเอกเลือก
ด้านการส่งเสริมธุรกิจและ
องค์กร 
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นท. 323 ภาพลักษณ์องค์กร           
                          3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 323 CORPORATE  IMAGE)  
       ความหมาย  ความส าคัญและปัจจัย
ทีเ่กี่ยวข้องในการสร้างภาพลักษณ ์การ
เปลี่ยนแปลง การส่งเสรมิและการแก้ไข
ภาพลักษณ์องค์กร  

--- - ปิดรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปรวมกับรายวิชาใหม่       
นท.346 การสื่อสารแบรนด ์

นท. 422 การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์          
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CA 422 PUBLIC  RELATIONS 
RESEARCH) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา นท. 303) 
       บทบาท ความส าคัญ  ประเภทและ
กระบวนการวิจัยท่ีใช้ในงานประชาสัมพันธ์ 
เพื่อน าผลของการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนและประเมินผลการประชาสัมพันธ์  

--- - ปิดรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปเป็นส่วนหน่ึงของวิชา  
นท. 223 การวิจัยทางนิเทศ
ศาสตร์ ในกลุ่มวิชาเอก
บังคับ 

นท. 424 การบริหารงานประชาสมัพันธ์ 
         3 (3-0-6) หน่วยกิต
(CA 424 PUBLIC RELATIONS 
ADMINISTRATION) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา นท. 221) 
       หลักการ แนวคิดเกีย่วกับการ
บริหารงานประชาสมัพันธ์ การวางแผน 
โครงสร้างของหน่วยงาน งบประมาณ 
บุคลากร และการบริหารงาน
ประชาสมัพันธ์ ท้ังภายในและภายนอก
องค์กร การประเมินผลการด าเนินงาน  
สภาพปัญหาและแนวโน้มการบริหารงาน
ประชาสมัพันธ์ 

--- - ปิดรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปเป็นส่วนหน่ึงของวิชา  
นท. 329 การบริหารงานสื่อ 
ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ 

นท. 425 การผลติสื่อเพื่องาน
ประชาสมัพันธ์        3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 425 MEDIA PRODUCTION FOR 
PUBLIC RELATIONS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา นท. 221) 
       หลักการ และการผลติสื่อ
ประชาสมัพันธ์ต่างๆ    การพัฒนา
ความคิดในการสร้างสรรค์สื่อ และ
แนวโน้มของการผลิตสื่อเพื่องาน
ประชาสมัพันธ์ 

--- - ย้ายไปกลุม่วิชาเอกเลือก
ด้านการส่งเสริมธุรกิจและ
องค์กร โดยปรับเป็น            
นท. 348 การสร้างสรรค์สื่อ
รูปแบบใหม่ในการ
ประชาสมัพันธ์         
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นท. 332  ทฤษฎีเพื่อการโฆษณา     
                          3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 332  THEORIES FOR 
ADVERTISING) 
       ทฤษฎีด้านการสื่อสาร การตลาด 
และพฤติกรรมผู้บรโิภคที่เกีย่วข้องกับการ
โฆษณา เพื่อใช้ประกอบการวางแผนและ
ผลิตงานโฆษณาให้มีประสิทธิภาพ 

--- - ปิดรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปเป็นส่วนหน่ึงของราย
วิชาเอกเลือกด้านการ
ส่งเสริมธุรกิจและองค์กร 
วิชานท. 349 ทฤษฎีและ
การวิจัยโฆษณา     

นท. 333 การเขียนบทโฆษณา       
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CA 333 COPY WRITING)  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา นท. 231) 
       หลักการ รูปแบบ และองค์ประกอบ 
ในการเขียนบทโฆษณาทางสื่อตา่งๆ  

--- - ย้ายไปกลุม่วิชาเอกเลือก
ด้านการส่งเสริมธุรกิจและ
องค์กร  โดยปรับเนื้อหาเป็น
วิชา นท. 343 การเขียนบท
โฆษณา       

นท. 334  ศิลปะและการออกแบบ
โฆษณา                3 (3-0-6) หน่วยกิต 
         
(CA 334  ART AND ADVERTISING  
DESIGN)  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา นท. 231) 
       หลักการ  ทฤษฎีทางศิลปะ 
องค์ประกอบศิลป์ขั้นพื้นฐาน และปัจจัย
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการออกแบบงานโฆษณาให้
มีประสิทธิภาพ 

--- - ปิดรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปสร้างเป็นรายวิชาใหม่ของ
กลุ่มวิชาพื้นฐานนิเทศ
ศาสตร์ นท. 113 
สุนทรียภาพกับความคดิ
สร้างสรรค ์

นท. 335 การสร้างสรรค์งานโฆษณา   
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CA 335 CREATIVITY IN 
ADVERTISING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา นท. 231) 
       กระบวนการคิดอยา่งสร้างสรรค์  
หลักการ และแนวทางในการสร้างงาน
โฆษณาทางสื่อต่าง ๆ 

--- - ย้ายไปกลุม่วิชาเอกเลือก
ด้านการส่งเสริมธุรกิจและ
องค์กร 
       

นท. 431 การวิจัยโฆษณา   
3 (3-0-6) หน่วยกิต                                            

(CA 431  ADVERTISING RESEARCH)  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา นท. 303) 
      กระบวนการวิจัย วิธีการวิจัย
ประเภทต่าง ๆ ในเรื่องการตลาด สาร
โฆษณา สื่อโฆษณา และงบประมาณ
โฆษณา เพื่อน าผลของการวจิัยไปใช้

--- - ปิดรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปเป็นส่วนหน่ึงของราย
วิชาเอกเลือก  ด้านการ
ส่งเสริมธุรกิจและองค์กร 
วิชา นท. 349 ทฤษฎีและ
การวิจัยโฆษณา     
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ประโยชน์ในการวางแผนและผลิตงาน
โฆษณาใหม้ีประสิทธิภาพ 
นท. 432  การวางแผนรณรงค์เพือ่การ
โฆษณา                 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 432ADVERTISING  CAMPAIGN  
PLANNING )  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชานท. 231) 
     การวางแผนรณรงค์การวางกลยุทธ์ 
แนวทางการน าเสนอการเลือกใช้สือ่และ
การประเมินแผนรณรงค ์

--- - ปิดรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปเป็นส่วนหน่ึงของวิชา  
นท. 354 การรณรงค์การ
สื่อสาร ในกลุ่มวิชาเอกเลือก 

นท. 433 การจัดการโฆษณา       
                          3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 433 ADVERTISING  
MANAGEMENT)  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา นท. 231) 
       หลักการจัดการด้านงบประมาณ 
ด้านเวลา และด้านงานบุคคล การ
วางแผนการปฏิบตัิงานโฆษณา การ
บริหารองค์กรโฆษณา  การน าเสนองาน
โฆษณาใหม้ีประสิทธิภาพ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการโฆษณา 
 

--- - ปิดรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปเป็นส่วนหน่ึงของวิชา  
นท. 329 การบริหารงานสื่อ 
ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ  

นท. 435 การโฆษณากับสังคม    
                          3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 435  ADVERTISING  AND 
SOCIETY)  
       บทบาท อิทธิพล และผลกระทบ
ของการโฆษณาทีม่ีต่อระบบการสือ่สาร 
ระบบเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  
องค์กรที่มีบทบาทในการควบคุมและดูแล
การโฆษณา 
 
 

--- - ปิดรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มวิชา
พื้นฐานนิเทศศาสตร์ นท. 
114 ศาสตร์การเล่าเรื่อง
และการรู้เท่าทันสื่อ นท. 
222 กฎหมายและจริยธรรม
นิเทศศาสตร์ และ นท. 217 
การสื่อสารกับพลวตัทาง
สังคม 

กลุ่มวชิาวาทวิทยา --- -  ยกเลิกกลุ่มวิชาจดักลุ่ม
รายวิชาใหม่ โดยจัดกลุ่มให้
สอดคล้องกับวงการวิชาชีพ
ทางนิเทศศาสตร์ในปัจจุบัน 

นท. 341 การสื่อสารระหว่างบุคคล   
                          3 (3-0-6) หน่วยกิต 

--- - ปิดรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มวิชา
พื้นฐานนิเทศศาสตร์ นท.
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(CA 341 INTERPERSONAL 
COMMUNICATION) 
       หลักการ กระบวนการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลในบริบทต่าง ๆ   และ
จิตวิทยา ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

212 การพูดและบุคลิกภาพ
เพื่องานนิเทศศาสตร ์

นท. 342 การพูดในท่ีชุมชน          
                          3 (3-0-6) หน่วย
กิต  
(CA 34  PUBLIC SPEAKING)     
       หลักการ และเทคนิคการน าเสนอ
ส าหรับการพูดในท่ีชุมชนในโอกาสต่างๆ 
  
 

--- - ปิดรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มวิชา
พื้นฐานนิเทศศาสตร์ นท.
212 การพูดและบุคลิกภาพ
เพื่องานนิเทศศาสตร ์

นท. 346 บุคลิกภาพนักนิเทศศาสตร ์     
            3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 346  COMMUNICATORS’ 
PERSONALITY) 
       การพัฒนาบุคลิกภาพท้ังภายนอก
และภายในของนกันิเทศศาสตร์  ศิลปะใน
การติดต่อประสานงาน การสร้าง
จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์เพื่อการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น และคณุสมบัติอื่น ๆ ที่ส าคัญ
ในการพัฒนาบุคลิกภาพใหเ้หมาะสมกับ
การเป็นนักนิเทศศาสตร์  
 

--- - ปิดรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มวิชา
พื้นฐานนิเทศศาสตร์ นท.
212 การพูดและบุคลิกภาพ
เพื่องานนิเทศศาสตร ์

นท. 441 การสื่อสารกลุม่และเทคนิคของ
การประชุม             3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 441 GROUP COMMUNICATION   
AND  CONFERENCE  TECHNIQUES) 
       หลักการ  ทักษะในการสื่อสารกลุ่ม
และเทคนิคการประชุม เพื่อฝึกลักษณะ
ของการเป็นผู้น าการประชุมและผูร้่วม
ประชุมในโอกาสต่าง ๆ 
 
 

--- - ปิดรายวิชา น าเนื้อหาไป
เป็นส่วนหน่ึงของวิชาเอก
บังคับด้านบริหารงานสื่อ 
นท. 328 การสื่อสารเชิงกล
ยุทธ์ 

กลุ่มวชิาภาพยนตร์ --- -  ยกเลิกกลุ่มวิชา 
จัดกลุ่มรายวิชาใหม่ โดยจดั
กลุ่มให้สอดคล้องกับวงการ
นิเทศศาสตร์ในปัจจุบัน 
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นท. 351 ภาพยนตรเ์บื้องต้น          
                          3 (3-0-6) หน่วยกิต
(CA 351 INTRODUCTION TO FILM) 
      บทบาท หน้าท่ี  ประวัติ วิวัฒนาการ
ของภาพยนตร์  รูปแบบ  ประเภท  
องค์ประกอบทางสุนทรียศาสตร์ และ
กระบวนการผลิตภาพยนตร์ จริยธรรมในงาน
ภาพยนตร์ 

--- - ปิดรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มวิชา
พื้นฐานนิเทศศาสตร์            
นท. 112 หลักนิเทศศาสตร ์
 

นท. 352 การผลติภาพยนตร ์   
                          3 (2-2-5) หน่วยกิต  
(CA 352 FILM PRODUCTION )  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา นท. 351)   
       หลักการ และกระบวนการผลิต
ภาพยนตร์ในขั้นตอนก่อนการถ่ายท า
ภาพยนตร์ ข้ันตอนการถ่ายท าภาพยนตร์ 
และขั้นตอนหลังการถ่ายท าภาพยนตร์  

--- - ปิดรายวิชา เพราะ
หลักสตูรขาดความพร้อมใน
เทคโนโลยีการผลติ
ภาพยนตร ์

นท. 353  การเขียนบทภาพยนตร ์ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CA 353 SCREENWRITING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา นท. 351)   
       หลักการเล่าเรื่อง โครงสร้าง 
องค์ประกอบ ประเภทบทภาพยนตร ์และ
การเขียนบทภาพยนตร ์

--- - ปิดรายวิชา  เพราะ
หลักสตูรขาดความพร้อมใน
เทคโนโลยีการผลติ
ภาพยนตร ์

นท. 451 การบริหารงานภาพยนตร ์  
         3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 451 FILM ADMINISTRATION) 
      หลักการบริหารงาน การวางแผนงาน
บุคลากร งบประมาณ การเผยแพร่ การ
จัดซื้อ และการจัดจ าหน่าย  

--- - ปิดรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปเป็นส่วนหน่ึงของวิชา  
นท. 329 การบริหารงานสื่อ 
ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ  

นท. 452 ทฤษฎีและการวิจารณ์
ภาพยนตร์              3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 452 FILM THEORIES AND  CRITICISM) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา นท. 
351)           ทฤษฎีภาพยนตร์ ทฤษฎีการ
วิจารณ์ภาพยนตร์ และจรรยาบรรณของนัก
วิจารณ์  เพื่อใช้วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมิน
คุณค่าของภาพยนตร์ และการเขียนงาน
วิจารณ์ 

--- - ปิดรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับจดุเน้นของ
หลักสตูร 
 

กลุ่มวชิาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ --- -  ยกเลิกกลุ่มวิชา 
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จัดกลุ่มรายวิชาใหม่ โดยจดั
กลุ่มให้สอดคล้องกับวงการ
นิเทศศาสตร์ในปัจจุบัน 

นท. 361 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง
และ โทรทัศน ์         3 (3-0-6) หน่วยกิต
(CA 361 SCRIPT WRITING FOR RADIO AND 
TELEVISION) 
       หลักการ รูปแบบ และองค์ประกอบ
การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง และบท
โทรทัศน์ประเภทตา่งๆ   
  

--- - ปิดรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มวิชา  
พื้นฐานนิเทศศาสตร์           
นท. 114 ศาสตร์การเล่า
เรื่องและการรู้เท่าทันสื่อ 

นท. 362 ข่าววิทยุกระจายเสียงและ
โทรทัศน ์         3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 362 BROADCAST NEWS)  

)วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา นท. 204) 
       หลักการ รูปแบบ โครงสร้าง และ 
กระบวนการผลติข่าวทางวิทยุกระจาย -
เสียง และโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ  
 

--- - ปิดรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มวิชา   
พื้นฐานนิเทศศาสตร์           
นท. 214 การสื่อข่าว 

นท. 363 การเขียนบทละคร
วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์                      

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 363 PLAYWRITING FOR RADIO 
AND TELEVISION)  
       หลักการ และองค์ประกอบของการ
เขียนบทละครวิทยุกระจายเสียง และ
โทรทัศน์ การวิเคราะห์และวิจารณ์บทละคร 
 

--- - ปิดรายวิชา โดยน าเน้ือหา
ไปเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มวิชา  
พื้นฐานนิเทศศาสตร์           
นท. 114 ศาสตร์การเล่าเรื่อง
และการรู้เท่าทันสื่อ 

นท. 364 การด าเนินรายการทางวทิยุ  
กระจายเสียงและโทรทัศน์                                        
                          3 (2-2-5) หน่วยกิต                      
(CA 364 ANNOUNCING AND 
MODERATING FOR BROADCASTING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา นท. 241) 
       การใช้เสียง การใช้ภาษา การพูด 
บุคลิกภาพ  หลักการและทักษะในการ
ด าเนินรายการทางวทิยุกระจายเสียง และ
โทรทัศน์ประเภทตา่งๆ  
 
 
 

--- - ปิดรายวิชา โดยน าเน้ือหา
ไปเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มวิชา   
เอกเลอืก  นท. 327 การผลิต
รายการวทิยุกระจายเสียง 
และ นท. 337 การผลิต
รายการโทรทัศน์ 



84 
 

 
  
 

หลักสูตร พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
นท. 461 การบริหารงานวทิยุกระจายเสียง
และโทรทัศน์             3 (3-0-6) หน่วยกิต
(CA 461 BROADCASTING 
ADMINISTRATION) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา นท. 261) 
       แนวคิด ความหมาย  ความส าคัญ  
หลักการบริหารงานสถานีวทิยุ - 
กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 

--- - ปิดรายวิชา โดยน าเน้ือหา
ไปเป็นส่วนหน่ึงของวิชา  นท. 
329 การบริหารงานสื่อ ใน
กลุ่มวิชาเอกบังคับ  

นท. 462 การผลิตรายการวิทยุ 
กระจายเสียงขั้นสูง    3 (2-2-5) หน่วยกิต         
(CA 462 ADVANCED  RADIO 
PROGRAM PRODUCTION) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา นท. 368) 
       หลักการ และกระบวนการผลติ
รายการวทิยุกระจายเสียงขั้นสูง  
 

--- - ปิดรายวิชา  โดยน าเน้ือหา
บางส่วนไปอยู่ในกลุ่มวิชาเอก
เลือกดา้นนักวิชาชพีนิเทศ
ศาสตร ์นท. 386 การจัด
รายการวทิยุกระจายเสียง 
 

นท. 463  การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง       
                          3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 463 ADVANCED TELEVISION 
PROGRAM PRODUCTION) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา นท. 369) 
       หลักการ และกระบวนการผลติ
รายการโทรทัศน์ขั้นสูง  
 

--- - ย้ายไปกลุ่มวิชาเอกเลอืก
ด้านนักวิชาชีพนิเทศศาสตร ์
และเปล่ียนรหัสเป็น นท. 
387 การผลิตส่ือโทรทัศน์และ
วีดิทัศน์ 
 

กลุ่มวชิาสื่อใหม ่
 
 
 
 

--- -  ยกเลิกกลุ่มวิชา 
จัดกลุ่มรายวิชาใหม่ โดยจดั
กลุ่มให้สอดคล้องกับวงการ
วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ใน
ปัจจุบัน 

นท. 372 การผลิตสื่อดิจิทัล            
    3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 372 DIGITAL MEDIA 
PRODUCTION) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชานท. 271) 
       หลักการ และการผลติสื่อดิจทิัล  
เพื่อใช้ในงานด้านนิเทศศาสตร ์

--- - ปิดรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปเป็นส่วนหน่ึงของวิชา  
นท. 385 สื่อดิจิทัลเพื่องาน
นิเทศศาสตร์ขั้นสูง กลุม่
วิชาเอกเลือก  

นท. 474  สื่อดิจิทัลกับการเปลีย่นแปลง
ทางสังคม              3 (3-0-6) หน่วยกิต                                           
(CA 474 DIGITAL MEDIA AND 

--- - ปิดรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มวิชา
พื้นฐานนิเทศศาสตร์ นท. 
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CHANGING WORLD) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชานท. 271) 
       หลักการ แนวคิด และการผลิตสื่อ
ดิจิทัล  ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในมิติต่าง ๆ  

217 การสื่อสารกับพลวัต
สังคม            

--- กลุ่มวชิาเอกเลือก 
ด้านนักวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 

กลุ่มที่ (1) การส่งเสริมธุรกิจและองค์กร 

กลุ่มวิชาใหม่ เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์
ทางนิเทศศาสตร์ในปัจจุบัน 

    --- นท. 343 การเขียนบทโฆษณา 
     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 343 COPY WRITING)  
(วิชาบังคับก่อน : นท. 213) 
     หลักการ รปูแบบ กลยุทธ์การ
สร้างสรรค์ การวิเคราะหผ์ู้บรโิภค และ
องค์ประกอบในการเขียนบทโฆษณา 
ส าหรับสื่อดั้งเดิมและสื่อสมัยใหม่    

1. ย้ายมาจากกลุ่มวิชา
ประชาสมัพันธ์และโฆษณา 
2.  ปรับรหัสใหส้อดคล้อง
กับการจัดกลุ่มวิชา 
3. ปรับวิชาบังคับก่อนตาม
หลักสตูรปรับปรุง 
 

--- นท. 344  การเขียนเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์         3 (3-0-6) หน่วยกิต    
(CA 344 WRITING FOR PUBLIC 
RELATIONS) 
(วิชาบังคับก่อน : นท. 213) 
     หลักการ รูปแบบ และองค์ประกอบ
ในการเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ์
ประเภทต่าง ๆ ส าหรับสื่อดั้งเดมิและสื่อ
สมัยใหม่    

1. ย้ายมาจากกลุ่มวิชา
ประชาสมัพันธ์และโฆษณา 
2.  ปรับรหัสใหส้อดคล้อง
กับการจัดกลุ่มวิชา 
3. ปรับวิชาบังคับก่อนตาม
หลักสตูรปรับปรุง 
 
 

--- นท. 345  การสร้างสรรค์งานโฆษณา    
     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 345 CREATIVITY IN 
ADVERTISING) 
(วิชาบังคับก่อน : นท. 213) 
     กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
หลักการ และแนวทางในการสร้างงาน
โฆษณาทั้งในสื่อแบบดั้งเดิมและสือ่ใหม่ 

1. ย้ายมาจากกลุ่มวิชา
ประชาสมัพันธ์และโฆษณา 
2.  ปรับรหัสใหส้อดคล้อง
กับการจัดกลุ่มวิชา 
3. ปรับวิชาบังคับก่อนตาม
หลักสตูรปรับปรุง 

--- นท. 346 การสื่อสารแบรนด์     
                          3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 346 BRAND COMMUNICATIONS)   
     บทบาท ความส าคัญ ความหมาย  
ประเภท การสร้างคุณคา่ กระบวนการ
สร้างตราสินคา้และภาพลักษณ์องค์กร 

- รายวิชาใหม่เพื่อให้ทันสมัย
และเหมาะสมกับกลุ่มวิชา 
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การส่งเสริมและแกไ้ขภาพลักษณต์รา
สินค้าและองค์กรในภาวะวิกฤต 
 

--- นท. 347 การสร้างสรรค์สื่อรูปแบบใหม่ใน
การโฆษณา  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 347 INNOVATIVE MEDIA 
CREATING IN ADVERTISING) 
     การวางแผน การวิเคราะห์และ
กระบวนการสร้างแนวคดิหลัก การ
ก าหนดกลยุทธ์ในการสรา้งสรรค์สือ่
โฆษณารูปแบบใหม่ใหส้อดคล้องกับวิถีการ
ด าเนินชีวิต  พฤติกรรมและความต้องการ
ของกลุ่มผู้บรโิภค 

- รายวิชาใหม่เพื่อให้ทันสมัย
และเหมาะสมกับกลุ่มวิชา 

--- นท. 348 การสร้างสรรค์สื่อรูปแบบใหม่ใน
การประชาสัมพันธ์    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 348 INNOVATIVE MEDIA 
CREATING IN PUBLIC RELATIONS) 
     การวางแผน การวิเคราะห์และ
กระบวนการสร้างแนวคดิหลัก การ
ก าหนดกลยุทธ์ในการสรา้งสรรค์สือ่
ประชาสมัพันธ์รูปแบบใหม่ใหส้อดคล้อง
กับวิถีการด าเนินชีวิต  พฤติกรรมและ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

- รายวิชาใหม่เพื่อให้ทันสมัย
และเหมาะสมกับกลุ่มวิชา 

                        ---
 
 
---
 
 
 
 
---
 
 
--- 

นท. 349 ทฤษฎีและการวจิัยโฆษณา    
                          3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 349 THEORIES AND 
ADVERTISING RESEARCH)  
(วิชาบังคับก่อน : นท. 223) 
     แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการวิจัย 
วิธีการวิจัยประเภทตา่ง ๆ ในงานโฆษณา 
สารโฆษณา สื่อโฆษณา งบประมาณ
โฆษณา และการวัดประสิทธิผลโฆษณา 
 

- รายวิชาใหม่ โดยน าเนื้อหา 
นท. 332 ทฤษฎีเพื่อการ
โฆษณาและนท. 431     
การวิจัยโฆษณามารวมเข้า
ด้วยกัน 

--- นท. 354 การรณรงค์การสื่อสาร     
                          3 (3-0-6) หน่วยกิต     
(CA 354 COMMUNICATION 
CAMPAIGNS) 

- รายวิชาใหม่ เพื่อให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับ
กลุ่มวิชา และน ารวมเนื้อหา
บางส่วนของวิชา  นท.432 
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     การวางแผน การก าหนดกลยทุธ์ การ
สร้างสรรค์ประเด็นรณรงค์ การวางแผนสื่อ 
การออกแบบสื่อและกิจกรรมรูปแบบต่าง 
ๆ ทั้งสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อสมัยใหม่ ให้
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 
 

การวางแผนรณรงคเ์พื่อการ
โฆษณา 
 

--- นท. 358 การศึกษาเอกเทศทางนิเทศ
ศาสตร์ด้านการส่งเสรมิธุรกิจและองค์กร  
                        3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(CA 358 COMMUNICATION ARTS 
INDEPENDENT STUDY FOR BUSINESS 
AND ORGANIZATION PROMOTIONS) 
           นักศึกษาเป็นผู้ก าหนดหวัข้อท่ีมี
ความสนใจเป็นพเิศษทางนิเทศศาสตรเ์พื่อ
การส่งเสริมธรุกิจและองค์กร โดย
ท าการศึกษาในเชิงลึก โดยมีอาจารย์เป็น
ผู้ให้ค าปรึกษา 

- รายวิชาใหม่ เพือ่ให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับ
กลุ่มวิชา และน าแนวคดิของ
วิชา นท.491 การศึกษา
เอกเทศ มาใช้เป็นแนวทาง 
- ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
ผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง 
 

--- นท. 359 หัวข้อคัดสรรทางนิเทศศาสตร์
ด้านการส่งเสริมธุรกิจและองค์กร  
                          3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(CA 359 SELECTED COMMUNICATION 
ARTS  TOPICS FOR BUSINESS AND 
ORGANIZATION PROMOTIONS)  
     เลือกศึกษาหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องทางนิเทศ
ศาสตร์ด้านการส่งเสรมิธุรกิจและองค์กร  
ตามความสนใจของนักศึกษาและอาจารย์
ผู้สอน เนื้อหาวิชาอาจจะแปรเปลีย่นไปทุก
ปี รายวิชานี้มีไวส้ าหรบัให้นักศึกษาและ
อาจารยไ์ด้ตดิตามและเรียนรู้วิวัฒนาการที่
น่าสนใจทางด้านนิเทศศาสตร ์
 

- รายวิชาใหม่ เพื่อให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับ
กลุ่มวิชา และน าแนวคดิของ
วิชา นท.493 หัวข้อคัดสรร 
มาใช้เป็นแนวทาง 
- ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
ผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง 
 
 

--- กลุ่มวชิาเอกเลือก 
ด้านนักวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 

(2) ด้านวารสารศาสตร์บูรณาการ 

กลุ่มวิชาใหม่ เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์
ทางนิเทศศาสตร์ในปัจจุบัน 

--- นท. 373 การสื่อข่าวข้ันสูง  
                          3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 373 ADVANCED NEWS 
REPORTING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา นท.214) 

- รายวิชาเปิดใหม่ให้ทันสมัย 
โดยน ารวมเนื้อหาบางส่วน
จากรายวิชา นท.204 การ
สื่อข่าวและการเขียนข่าว 
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     การแสวงหา ตีความข้อมูลและ
สารสนเทศ การประเมินและการวเิคราะห์
คุณค่าข่าว การรวบรวมข้อเท็จจรงิ การ
เขียนข่าวและน าเสนอข่าวเชิงลึก เชิง
สืบสวนสอบสวน และเชิงสารคดี ผ่าน
แพลตฟอร์ม (Platform) ต่าง ๆ ทั้งสื่อ
แบบดั้งเดิมและสื่อใหม ่
 

--- นท. 374 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์     
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 374  JOURNALISTIC WRITING) 
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา นท. 114) 
     หลักการ เทคนิคการเขียน การ
สร้างสรรค์ และการเรยีบเรยีงงานเขียน
วารสารศาสตร์ประเภทบทความ สารคดี 
บทบรรณาธิการ คอลมัน์ บทวิจารณ์ ใน
แพลตฟอร์ม (Platform) ต่าง ๆ ทั้งสื่อ
แบบดั้งเดิมและสื่อใหม ่

1. ย้ายมาจากกลุ่มวิชา
วารสารศาสตร ์
2. เพิ่มวิชาบังคับก่อนตาม
หลักสตูรปรับปรุง 
 

--- นท. 375 การผลิตหนังสือพิมพ์  
  3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 375  NEWSPAPER PRODUCTION)  
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา นท. 326) 
    แนวคิด หลักการ การคดัเลือกรูปแบบ 
การบรรณาธิกร การวางแผนผลติ และ
กระบวนการผลติหนังสือพิมพ์ใน
แพลตฟอร์ม (Platform) ต่าง ๆ ทั้งสื่อ
แบบดั้งเดิมและสื่อใหม ่

1. ย้ายมาจากกลุ่มวิชา
วารสารศาสตร ์
2. ปรับวิชาบังคับก่อนตาม
หลักสตูรปรับปรุง 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ทันสมัย 

--- นท. 376 การผลิตนิตยสาร  
                3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 376  MAGAZINE PRODUCTION)  
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา นท. 326) 
     แนวคิด หลักการ การคัดเลือกรูปแบบ 
การบรรณาธิกร การวางแผนผลติ และ
กระบวนการผลตินิตยสาร ในแพลตฟอร์ม 
(Platform) ต่าง ๆ ทั้งสื่อแบบดั้งเดิมและ
สื่อใหม ่
 

1. ย้ายมาจากกลุ่มวิชา
วารสารศาสตร ์
2. ปรับวิชาบังคับก่อนตาม
หลักสตูรปรับปรุง 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลมุ 

--- นท. 378 การศึกษาเอกเทศทางนิเทศ
ศาสตร์ด้านวารสารศาสตร์บรูณาการ      
                          3 (1-4-4) หน่วยกิต 

- รายวิชาใหม่ เพ่ือให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับ
กลุ่มวิชา และน าแนวคดิของ
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(CA 378  COMMUNICATION ARTS 
INDEPENDENT STUDY FOR 
CONVERGENCE JOURNALISM) 
     นักศึกษาเป็นผู้ก าหนดหัวข้อที่มีความ
สนใจเป็นพิเศษทางนิเทศศาสตร์ดา้น
วารสารศาสตร์บรูณาการ โดย
ท าการศึกษาในเชิงลึก โดยมีอาจารย์เป็น
ผู้ให้ค าปรึกษา 
 

วิชา นท.491 การศึกษา
เอกเทศ มาใช้เป็นแนวทาง 
- ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
ผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง 
 

--- นท. 379 หัวข้อคัดสรรทางนิเทศศาสตร์
ด้านวารสารศาสตร์บูรณาการ  
                        3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(CA 379  SELECTED 
COMMUNICATION ARTS  TOPICS 
FOR CONVERGENCE  JOURNALISM)  
       เลือกศึกษาหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องทาง
นิเทศศาสตร์ด้านวารสารศาสตร์บรูณาการ 
ตามความสนใจของนักศึกษาและอาจารย์
ผู้สอน เนื้อหาวิชาอาจจะแปรเปลีย่นไปทุก
ปี รายวิชานี้มีไวส้ าหรบัให้นักศึกษาและ
อาจารยไ์ด้ตดิตามและเรียนรู้วิวัฒนาการที่
น่าสนใจทางด้านนิเทศศาสตร ์

- รายวิชาใหม่ เพื่อให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับ
กลุ่มวิชา และน าแนวคดิของ
วิชา นท.493 หัวข้อคัดสรรฯ 
มาใช้เป็นแนวทาง 
- ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
ผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง 
 
 

--- กลุ่มวชิาเอกเลือก 
ด้านนักวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
(3) นวัตกรรมการสื่อสาร 

กลุ่มวิชาใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์
ทางนิเทศศาสตร์ในปัจจุบัน 

--- นท. 382 สื่อทางเลือก  
                3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 382 ALTERNATIVE MEDIA) 
     ความเป็นมา ความหมาย และลักษณะ
ของสื่อทางเลือกประเภทตา่งๆ บทบาทและ
ความส าคัญของ สือ่ทางเลือกที่มี
ความสัมพันธก์ับกระบวนการทางสงัคม 

1. ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอก
บังคับ ในวิชา นท. 402           
สื่อทางเลือก 
2. ปรับรหัสตามกลุ่มวิชา 
3. ยกเลิกรายวชิาบังคับก่อน 
เพราะเน้ือหาในรายวิชาไม่ได้
มีความต่อเนื่องกัน 

--- นท. 383 ศิลปะการแสดง     
                3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 383  PERFORMING ARTS) 
     พื้นฐานศิลปะการแสดง ทฤษฎแีละฝึก
ปฏิบัติการแสดงละครเวที การใช้เสยีง การ
ใช้ร่างกายและการเคลื่อนไหว การตีความ
บทละครเพื่อใช้สือ่สารผ่านการแสดงละคร
เวท ี

- รายวิชาใหม่ เน้ือหาเป็น
ประโยชน์ต่อการเป็นนัก 
วิชาชพีนิเทศศาสตร์ในยุคการ
หลอมรวมสื่อ 
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--- นท. 384 การถา่ยภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์

ขั้นสูง                     3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 384 ADVANCED PHOTOGRAPHY 
FOR COMMUNICATION ARTS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบไดว้ิชา นท. 218) 
       หลักการและฝกึปฏิบัติ เทคนิคการ
ถ่ายภาพ การสร้างสรรค์ภาพ ความหมาย
ของภาพ และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
การปรับแต่งภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ การ
คัดเลือกและการประเมินคุณค่าของภาพ 

- รายวิชาใหม่ เน้ือหาเป็น
ประโยชน์ต่อการเป็นนัก 
วิชาชพีนิเทศศาสตร์ในยุคการ
หลอมรวมสื่อ 

--- นท. 385 สื่อดิจิทัลเพื่องานนิเทศศาสตร ์
ขั้นสูง         3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 385 ADVANCED DIGITAL MEDIA 
FOR COMMUNICATION ARTS) 
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา นท. 216) 
     หลักการ ทฤษฎี และฝึกปฏิบตัิการ
สร้างสรรค์ การวางแผน เทคนิคการผลิต 
การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย กระบวนการ
ผลิตสื่อดิจิทลัเพื่องานนิเทศศาสตร์ใน
แพลตฟอร์ม (Platform) ต่าง ๆ 
 

- รายวิชาใหม่ เนื้อหาเป็น
ประโยชน์ต่อการเป็นนัก 
วิชาชีพนิเทศศาสตร์ในยุค
การหลอมรวมสื่อ 

--- นท. 386 การจัดรายการ
วิทยุกระจายเสียง                 
                          3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 386 RADIO PROGRAMMING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา นท. 327) 
     หลักการและฝึกปฏิบตัิ การวางแผน
การผลิต การจัดรายการ การวิเคราะห์
ผู้รับสารเพื่อก าหนดผังรายการ 
วัตถุประสงค์และสร้างสรรค์เนื้อหา 
รูปแบบ เทคนิคการน าเสนอสื่อวิทยุใน
แพลตฟอร์ม (Platform) ต่าง ๆ  ให้
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และการ
พัฒนารายการด้วยหลักการประเมินผล 
 

- รายวิชาเปิดใหมโ่ดยน า
เนื้อหาบางส่วนมาจากนท. 
462 การผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงข้ันสูง 

--- นท. 387 การผลิตสื่อโทรทัศนแ์ละวีดิทัศน์
                3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 387 TELEVISION AND VIDEO 
PRODUCTION) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา นท. 337) 

- ย้ายมาจากวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง
และโทรทัศน์และปรับชื่อ
และค าอธิบายรายวิชาให้
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      หลักการและฝึกปฏิบัติ การวเิคราะห์
ผู้รับสารเพื่อก าหนดผังรายการ 
วัตถุประสงค์ และการสร้างสรรค์เนื้อหา 
รูปแบบ เทคนิคการเล่าเรื่อง และการผลิต
สื่อโทรทัศน์และวีดิทัศน์ในแพลตฟอร์ม 
(Platform) ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย และการพัฒนารายการ
ด้วยหลักการประเมินผล 
 
 
 

สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

--- นท. 388  การศึกษาเอกเทศทาง
นิเทศศาสตร์ด้านนวตักรรมการสื่อสาร 
                          3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(CA 388 COMMUNICATION ARTS 
INDEPENDENT STUDY FOR 
INNOVATION IN COMMUNICATION) 
      นักศึกษาเป็นผู้ก าหนดหัวข้อท่ีมีความ
สนใจเป็นพิเศษทางนิเทศศาสตร์ดา้น
นวัตกรรมการสื่อสาร โดยท าการศกึษาใน
เชิงลึก โดยมีอาจารยเ์ป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
 

- รายวิชาใหม่ เพ่ือให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับ
กลุ่มวิชา และน าแนวคดิของ
วิชา นท.491 การศึกษา
เอกเทศ มาใช้เป็นแนวทาง 
- ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
ผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง 
 
 

--- นท. 389  หัวข้อคัดสรรทาง
นิเทศศาสตร์ด้านนวตักรรมการสื่อสาร 
                          3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(CA 389  SELECTED 
COMMUNICATION ARTS  TOPICS 
FOR INNOVATION IN  
COMMUNICATION)  
           เลือกศึกษาหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องทาง
นิเทศศาสตร์ด้านนวัตกรรมการสื่อสาร 
ตามความสนใจของนักศึกษาและอาจารย์
ผู้สอน เนื้อหาวิชาอาจจะแปรเปลีย่นไปทุก
ปี รายวิชานี้มีไวส้ าหรบัให้นักศึกษาและ
อาจารยไ์ด้ตดิตามและเรียนรู้วิวัฒนาการที่
น่าสนใจทางด้านนิเทศศาสตร ์
 

- รายวิชาใหม่ เพ่ือให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับ
กลุ่มวิชา และน าแนวคดิของ
วิชา นท.493 หัวข้อคัดสรรฯ 
มาใช้เป็นแนวทาง 
- ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
ผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง 
 
 

ด้านสังเคราะห์องค์ความรู้ 
และการฝึกภาคปฏิบัต ิ

กลุ่มวชิาเอกเลือก 
(2.3.2) ด้านสังเคราะห์องค์ความรู ้
และการฝึกภาคปฏิบัต ิ

กลุ่มวิชาใหม่ เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์
ทางนิเทศศาสตร์ในปัจจุบัน 
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นท. 491 การศึกษาเอกเทศทางนิเทศ
ศาสตร ์                 3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(CA 491 INDEPENDENT STUDY IN                      
COMMUNICATION ARTS) 

นักศึกษาเป็นผู้ก าหนดหัวข้อที่มี
ความสนใจเป็นพเิศษทางด้านนิเทศ 
ศาสตร์โดยท าการศึกษาในเชิงลึก 
โดยมีอาจารยเ์ป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
 
 
 
 

 
--- 

- ปรับเนื้อหารายวิชา และ
ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาเอกเลือก 
ด้านต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการจัดกลุ่มวิชาใหม ่

นท. 493 หัวข้อคัดสรรทางนิเทศศาสตร ์
3 (1-4-4) หน่วยกิต 

(CA 493 SELECTED TOPICS IN   
COMMUNICATION ARTS)  
เลือกศึกษาหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องทางด้าน
นิเทศศาสตร์ตามความสนใจของนักศึกษา
และอาจารย์ผูส้อน เนื้อหาวิชาอาจจะ
แปรเปลีย่นไปทุกปี รายวิชานี้มีไวส้ าหรับ
ให้นักศึกษาและอาจารย์ได้ตดิตามและ
เรียนรู้วิวัฒนาการที่น่าสนใจทางดา้น
นิเทศศาสตร ์
 

--- - ปรับเนื้อหารายวิชา และ
ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาเอกเลือก 
ด้านต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการจัดกลุ่มวิชาใหม ่

--- กลุ่ม (1) ไม่เรียนรายวิชาสหกิจศกึษา
ทางนิเทศศาสตร์ 

--- 

--- นท. 492  สัมมนาทางนิเทศศาสตร์       
                           3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(CA 492  SEMINAR IN 
COMMUNICATION ARTS) 
     เลือกศึกษาประเด็นทีส่นใจทางนิเทศ
ศาสตร์ โดยการวิเคราะห์ วิพากษ์ การ
สังเคราะห์ การน าเสนอผลการศึกษาด้วย
การจัดสัมมนา   
 

- ย้ายจากเอกบังคับมาเป็น
เอกเลือก 

นท. 495  การฝึกภาคปฏิบัติทางนิเทศ
ศาสตร ์               3 (0-18-9) หน่วยกิต 
(CA 495 PRACTICUM IN 
COMMUNICATION ARTS) 

นท. 495 การฝึกภาคปฏิบตัิทางนิเทศ
ศาสตร ์            6 (0-36-18) หน่วยกิต 
(CA 495 PRACTICUM IN 
COMMUNICATION ARTS) 

-ปรับจ านวนหน่วยกิต 
เพื่อให้นักศึกษามีจ านวน
ช่ัวโมงในการฝึกปฏิบตัิ
เพิ่มขึ้น ตามจดุเน้นของ
หลักสตูร  
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     ฝึกปฏิบัตเิพื่อให้โอกาสนักศึกษาได้น า
ความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใน
สถานการณ์จริงทางนิเทศศาสตร์ เพื่อหา
ประสบการณ์จากการปฏิบัตจิริง และการ
ปรับตัวในการท างานในองค์กร 

     ฝึกปฏิบัตเิพื่อให้โอกาสนักศึกษาได้น า
ความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใน
สถานการณ์จริงทางนิเทศศาสตร์ เพื่อหา
ประสบการณ์จากการปฏิบัตจิริง และการ
ปรับตัวในการท างานในองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- กลุ่ม (2)  เรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 
ทางนิเทศศาสตร์ 

 

นท. 496 สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร ์
9 (0-40-20) หน่วยกิต 

(CA 496  CO-OPERATIVE EDUCATION  
IN COMMUNICATION ARTS) 
   การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
อย่างมีระบบ โดยมีการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน  ให้
นักศึกษาปฏิบัติงานจริงในฐานะพนักงาน
ที่สถานประกอบการหรือองค์การต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เพื่อเรียนรู้
ประสบการณ์จริงจากการปฏิบตัิงาน 
 

นท. 496  สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร ์                   
              9 (0-40-20) หน่วยกิต 
(CA 496 CO-OPERATIVE EDUCATION 
IN COMMUNICATION ARTS) 
     การฝึกทักษะการประกอบการทาง
นิเทศศาสตร์ หรือปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการอย่างมีระบบ โดยมีการ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนไป
ปฏิบัติงานให้นักศึกษาปฏิบตัิงานจริงใน
ฐานะพนักงานท่ีสถานประกอบการหรือ
องค์การต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เพื่อ
เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการ
ปฏิบัติงาน 

- ปรับค าอธิบายรายวิชา ให้
มีความเป็นเฉพาะทางนิเทศ
ศาสตร์ และเพิ่มทักษะการ
ประกอบการอย่างมีระบบ 
ในองค์การวิชาชีพ  

นท. 499 โครงงานทางนิเทศศาสตร ์
3 (0-9-5) หน่วยกิต 

(CA 499 PROJECT IN 
COMMUNICATION  ARTS) 
การจัดท าโครงงานในสาขาวิชา นิเทศ
ศาสตร์ที่นักศึกษามีความถนดัและสนใจ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องที่เลือกท า
อย่างลึกซึ้ง และมีประสบการณ์ในการน า
ความรู้ที่ได้ศึกษามาไปปฏิบตัิจริง  ท้ังนี้
นักศึกษาต้องเสนอโครงงานต่อคณาจารย์ 

--- - ย้ายไปเป็นวิชาเอกบังคับ 
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ในสาขาวิชา เพื่อขอความเห็นชอบก่อน
ลงทะเบียนเรียน 

 

1.4 หมวดวิชาเลือกเสรี 

หลักสูตร พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผลประกอบ 
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาเลือก
เสรี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยเลือก
เรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัพายัพ ซึ่งเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อวิชาชีพ หรืออยู่ในความสนใจ 

นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาไมน่้อยกว่า  
6  หน่วยกิต ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย
พายัพ ท่ีเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ 
หรืออยู่ในความสนใจ 

- ปรับค าอธิบาย 

 
 
 
2. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้ 
 

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม ่
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
จ านวน 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร ์

จ านวน 9 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาภาษา 

จ านวน 15 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ี

จ านวน 6 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
จ านวน 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร ์

จ านวน 9 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

จ านวน 9 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการ
สื่อสาร 

จ านวน 12 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 2.หมวดวิชาเฉพาะ 

ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
3.1 กลุ่มวิชาแกน 
         จ านวน 15 หน่วยกิต 
3.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
         จ านวน 57 หน่วยกิต 
3.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 
     ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

2.หมวดวิชาเฉพาะ 
ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานนิเทศ
ศาสตร์  จ านวน 30 หน่วยกิต 
2.2  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

จ านวน 33 หน่วยกิต 
2.3  กลุ่มวิชาเอกเลือก และ
หรือวิชาโท     

ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
หมวดวิชา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3.หมวดวิชาเลือกเสร ี 3.หมวดวิชาเลือกเสร ี



95 
 

 
  
 

เลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รวมทั้งหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

 
                                                                     รบัรองความถูกต้องของข้อมูล 
                                                              
 
                                                                                                                          
      ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี ) 
                                                                                อธิการบดี                                                                
        วันที่.......เดือน..................พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ

ปริญญาตรี พุทธศักราช 2557 
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ภาคผนวก ข 
ค าอธิบายรายวิชา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



103 
 

 
  
 

ค าอธิบายรายวิชา  
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน 30 หน่วยกิต 
 
1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 9 หน่วยกิต 
Social Sciences and Humanities courses9 Credits 
 

 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  จ านวน 9 หน่วยกิต 
 Students are required to take 9 credits from the Social Sciences and Humanities 
courses. 

 
ศท. 111 สัจจะและบริการ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 111  TRUTH AND SERVICE)  3 (3-0-6) Credits 
  ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพายัพ การแสวงหาความจริงเกี่ยวกับตนเอง การ
พัฒนาบุคลิกนิสัยให้มีจิตสาธารณะ ตระหนักในการรับใช้ผู้อ่ืน ชุมชนและสังคม ตามหลักจริยธรรม 
คุณธรรม การมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  History of Payap University.  Examining one’s inner self for truthfulness.  
Exercising character development for service consciousness.Being conscious to morally 
and ethically serve other people, your country and society.  Practicing life skills based 
on a sufficiency economy and apply them to daily life. 

 
ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(GE 113 A PATH TO WISDOM) 3 (2-2-5) Credits 
  วิธีการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีคุณธรรมและความรับผิดชอบจาก
แหล่งความรู้หรือสารสนเทศท่ีหลากหลาย การมีทักษะการคิดแบบองค์รวมเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม และสิ่งแวดล้อม ทั้งของไทย ภูมิภาคอาเซียน และ
ประชาคมโลก 
  Methods of learning and acquiring knowledge morally and responsibly by 
oneself from a variety of sources or information technology.Having holistic thinking skills 
pertaining to social, economic, political, culture, ethical, moral, and environmental 
issues of Thai, ASEAN, and global communities. 
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ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 114 CITIZENSHIP, GOOD GOVERNANCE AND PEACE) 3 (3-0-6) Credits 
  การปลูกฝังจิตส านึก บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก สิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์และการเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ การเรียนรู้
ประเด็นการทุจริตและ   คอร์รัปชันในสังคมไทย แนวทางและกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการด าเนินชีวิต รวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี 
  Creating awareness of responsibility for being a valued citizen for Thai as 
well as global community.Exploring human rights with respect to human value.Learning 
about dishonesty and corruption in Thai community.   Learning about measurements 
and mechanisms for  preventing and solving corruption problems.  Employing good 
governance in life, coupled with living together in harmony. 

 
 1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 9 หน่วยกิต

Mathematics, Sciences and Technology courses 9 Credits 
 

 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
จ านวน 9หน่วยกิต 
 Students are required to take 9 credits from the Mathematics, Sciences and 
Technology courses. 

 
ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 141 MATHEMETICS FOR DAILY LIFE) 3 (3-0-6) Credits 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐานและคณิตศาสตร์เพื่อชีวิตประจ าวัน  ความน่าจะเป็น การวิเคราะห์
ข้อมูลพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ   

Fundamental mathematics and mathematics for everyday life, probability, 
analysis of fundamental mathematical and statistical data. 

 
ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 142  HEALTH MYTHS) 3 (3-0-6) Credits 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการมีสุขภาพดี การพัฒนาสุขภาพในชีวิตประจ าวัน การบริโภคอาหาร  
การออกก าลังกาย การบริหารอารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย 

General knowledge of wellness, health development in everyday life, food 
consumption, physical exercise, emotional management, prevention and treatment of 
common health problems. 
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ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 143 SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR THE QUALITY OF LIFE) 

 3 (3-0-6) Credits 
กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน ความ

ปลอดภัยและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ วิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม  

Learning scientific and information technology processes for daily life.  
Computer safety and ethics, wise judgment in selection of IT, including impacts of 
technology on humans and society. 

 
1.3  กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร จ านวน 12 หน่วยกิต 

Language Competency for Communication Courses 12 Credits 
 
หลักสูตรไทย จ านวน 12 หน่วยกิต 
For students studying in Thai Program 12  Credits 
 

  นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร จ านวน  12 หน่วยกิต เป็น
รายวิชาภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 9 หน่วยกิต 
  Students are required to take 12 credits from Language Competency for 
Communication courses.  Three credits for a Thai Language course and 9 credits for 
three English Language courses. 

 
1. รายวิชาภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต 
Thai Language Course 3  Credits 

 
ศท. 127 ภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 127  THAI  LEARNING) 3 (3-0-6) Credits 

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  โดยเน้น
การจับใจความส าคัญและการวิเคราะห์เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน 

Communication skills in listening, speaking, reading and writing, with an 
emphasis on main ideas and analysis for everyday use. 
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2. รายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน  9 หน่วยกิต
English Language Courses 9Credits  

 
ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 0 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 130  ENGLISH FOR DAILY LIFE) 0 (3-0-6) Credits 

การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพ่ือการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

Basic skills of listening, speaking, reading, and writing English for 
communication in various situations in everyday life. 

เงื่อนไข:เป็นรายวิชาเสริมความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ  ในกรณีที่นักศึกษามีคะแนนสอบวัด
ระดับความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องศึกษารายวิชา ศท.130 โดย
ไม่นับหน่วยกิต 

Conditions: This course enhances the basic knowledge of English.  Students 
who do not pass the placement test will have to study GE 130 without earning any 
credits. 

 
ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 135  ENGLISH FOR CROSS-CULTURAL COMMUNICATION)3 (3-0-6) Credits 

(วิชาบังคับก่อนสอบได้รายวิชา ศท.130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 

(Prerequisite :GE 130 or pass English placement test set by the university) 
การอ่านความเรียงเพ่ือความเข้าใจวัฒนธรรมร่วม และการแสดงความคิดเห็น การน าเสนอ 

เพ่ือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
Select readings for multicultural comprehension, expressing opinions and 

presenting ideas for proper cross-cultural communication. 
 

ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 136  ENGLISH THROUGH MEDIA FOR LIFELONG LEARNING) 3 (3-0-6) Credits 

(วิชาบังคับก่อนสอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 

(Prerequisite:  GE 130 or pass English placement test set by the university) 
การฟังและการอ่าน จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการเรียนรู้และท าความ

เข้าใจสามารถโต้ตอบและน าเสนอในรูปแบบของการแสดงความคิดเห็นผ่านการเขียน การพูด และการส่ง
ข้อมูลโดยสื่อต่าง ๆ 
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Listening and reading from printed materials and electronic media to learn 
and understand information, being able to respond and express opinions through 
writing, speaking, and text messages via various channels. 
ศท. 431  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 431  ENGLISH IN THE WORKPLACE) 3 (3-0-6) Credits 

(วิชาบังคับก่อนสอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 

(Prerequisite: GE 130 or pass English placement test set by the university) 
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน ภาษาอังกฤษในที่ท างาน การอ่าน การเขียนและการ

สนทนาในบริบทของงานประเภทต่าง ๆ   
English language for job applications and in the work place.Reading, writing 

and conversation in different working situations. 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะให้ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 โดยศึกษา
ในรายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 
 
2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานนิเทศศาสตร์      
  นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 30 หน่วยกิต 
 
นท. 112 หลักนิเทศศาสตร์        3 (3-0-6) หน่วยกิต    
(CA 112 PRINCIPLES  OF  COMMUNICATION  ARTS) 
  พัฒนาการ ความหมาย ความส าคัญ หลักการ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
อิทธิพลต่อสังคม ของสื่อประเภทต่าง ๆ  ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงยุคการหลอมรวมสื่อ 
 
นท. 113 สุนทรียภาพกับความคิดสร้างสรรค์      3 (3-0-6) หน่วยกติ 
(CA 113 ART APPRECIATION AND CREATIVITY) 
  กระบวนการคิด หลักการและแนวทางในการสร้างสรรค์กราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
และเสียงในงานนิเทศศาสตร์ยุคดิจิทัล 
 
นท. 114  ศาสตร์การเล่าเรื่องและการรู้เท่าทันสื่อ   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 114    NARRATOLOGY AND MEDIA LITERACY) 
  ความหมาย แนวคิด หลักการ กลวิธีการประกอบสร้างความหมายและการตีความสาร 
ศาสตร์การเล่าเรื่อง และการรู้เท่าทันสื่อ ทั้งสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อในยุคดิจิทัล  
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นท. 212  การพูดและบุคลิกภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 212 SPEECH AND PERSONALITY FOR COMMUNICATION ARTS) 
         บุคลิกภาพของนักนิเทศศาสตร์ หลักการ กระบวนการสื่อสารด้วยสื่อบุคคลในบริบทต่างๆ 
และจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องการใช้เสียงและอากัปกิริยา รวมถึงการใช้สื่อประกอบการพูด 
 
นท. 213  หลักการโฆษณาและหลักการประชาสัมพันธ์  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 213  PRINCIPLES OF ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS) 
  หลักการ ความส าคัญ อิทธิพล การด าเนินงาน  บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและ
จรรยาบรรณของนักโฆษณา และนักประชาสัมพันธ์ที่มีต่อสังคมยุคดิจิทัล   
 
นท. 214  การสื่อข่าว      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 214 NEWS REPORTING) 
  หลักการ การค้นคว้า การแสวงหาข้อมูลและสารสนเทศ การประเมินและการวิเคราะห์
คุณค่าข่าว การรวบรวมข้อเท็จจริง การเรียบเรียงข่าวจากต่างประเทศ เทคนิคและวิธีการในการสื่อข่าวใน
สื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อใหม่ 
 
นท. 215  การสร้างสรรค์เสียงเพ่ืองานนิเทศศาสตร์    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 215  AUDIO CREATION FOR COMMINICATION ARTS) 
  หลักการ และวิธีการเลือกใช้เสียงประเภทต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ ในงานนิเทศศาสตร์
ยุคดิจิทัล 
 
นท. 216  สื่อดิจิทัลเพื่องานนิเทศศาสตร์         3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 216  DIGITAL MEDIA FOR COMMUNICATION ARTS) 
  บทบาท หน้าที่ ความส าคัญ และกระบวนการผลิตสื่อดิจิทัล เพ่ือการสร้างสรรค์งาน
ด้านนิเทศศาสตร์ 
 
นท. 217  การสื่อสารกับพลวัตทางสังคม     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 217 (COMMUNICATION AND SOCIAL DYNAMICS) 

บทบาท หน้าที่ ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับสังคม อิทธิพลของสื่อต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง ในยุคดั้งเดิมและยุคการ 

หลอมรวมสื่อ 
 
นท. 218  การสร้างสรรค์ภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์       3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 218   VISUAL CREATION FOR COMMUNICATION ARTS) 
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  บทบาท หน้าที่ ความหมายของภาพ เทคนิคการถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์ และการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปรับแต่งภาพถ่าย และภาพประเภทต่าง ๆ เพื่องานนิเทศศาสตร์ในยุคหลอม
รวมสื่อ 
 
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวน 33 หน่วยกิต 
  

2.2.1  กลุ่มวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 30 หน่วยกิต 

 
นท. 222  กฎหมายและจริยธรรมนิเทศศาสตร์   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 222 LAW AND ETHICS OF COMMUNICATIONARTS) 
  ความหมาย ที่มา ประเภท ระบบ ความส าคัญ สิทธิเสรีภาพของประชาชนและ
สื่อมวลชน ความตระหนักรู้ในกฎหมาย สิทธิและจริยธรรมของสื่อมวลชน  ความรับผิดชอบในการสื่อสาร
ผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ ของกฎหมายพื้นฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานนิเทศศาสตร์ 
 
นท. 223  การวิจัยทางนิเทศศาสตร์     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 223 COMMUNICATION ARTS RESEARCH) 
  ความหมาย ประเภท แนวคิด ขั้นตอนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ จรรยาบรรณ และการใช้ประโยชน์จากการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 
 
นท. 325  ทฤษฎีนิเทศศาสตร์     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 325 THEORIES OF COMMUNICATION ARTS)    
  พัฒนาการ หลักการ แนวคิด และทฤษฎี เพ่ืออธิบาย วิเคราะห์ และบูรณาการกับ
กระบวนการวิจัยสถานการณ์ทางนิเทศศาสตร์ในปัจจุบัน 
 
นท. 326  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์          3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 326  PRINT MEDIA PRODUCTION) 
  หลักการและฝึกปฏิบัติ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ การใช้งาน   กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ในรูปแบบกระดาษ และดิจิทัล  
 
นท. 327 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง    3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 327 RADIO PROGRAM PRODUCTION) 
  หลักการและฝึกปฏิบัติ การวางแผนสื่อวิทยุกระจายเสียงให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ การใช้งาน กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทต่าง ๆ ในรูปแบบดั้งเดิม 
และดิจิทัล  
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นท. 328  การสื่อสารเชิงกลยุทธ์     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 328 STRATEGIC COMMUNICATION)  
  หลักพ้ืนฐานทางการตลาด และ หลักการ การวางแผน การจัดการความรู้ เทคนิคการ
สื่อสารด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้สัมฤทธิผล ในองค์กรของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
 
นท. 329  การบริหารงานสื่อ        3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 329 MEDIA ORGANIZATION MANAGEMENT) 
  แนวคิด ความหมาย ความส าคัญ หลักการบริหารงาน การก าหนดนโยบาย การจัด
โครงสร้างหน่วยงาน การวางแผนงานบุคลากรและงบประมาณ ขององค์กรสื่อประเภทต่าง ๆ ท่ามกลาง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในยุคหลอมรวมสื่อ  
 
นท. 336  สื่อมวลชนในอุษาคเนย์      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 336 MASS MEDIA IN SOUTHEAST ASIA) 
  สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภูมิศาสตร์ ลักษณะสื่อมวลชน การใช้สื่อในยุคดิจิทัล 
สิทธิ เสรีภาพ การท าหน้าที่ และจริยธรรม จรรยาบรรณสื่อ ของแต่ละประเทศในอุษาคเนย์ 
 
นท. 337 การผลิตรายการโทรทัศน์     3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 337 TELEVISION PROGRAM PRODUCTION) 
  หลักการและฝึกปฏิบัติ การวางแผนสื่อโทรทัศน์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ การใช้งาน   กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ ในรูปแบบดั้งเดิมและดิจิทัล  
 
นท. 426  การผลิตสื่อมัลติมีเดีย     3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 426 MULTIMEDIA PRODUCTION) 
         หลักการ และฝึกปฏิบัติการผลิต การออกแบบ สื่อมัลติมีเดียให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และการใช้งานมัลติมีเดียในยุคหลอมรวมสื่อ  
 
 

2.2.2  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์นิเทศศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
          นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชา ต่อไปนี้ จ านวน 3 หน่วยกิต 
  
นท. 427 บริษัทจ าลองนิเทศศาสตร์     3 (0-9-5) หน่วยกิต 
(CA 427 COMMUNICATION ARTS DUMMY COMPANY) 
  ทักษะประสบการณ์การบริหาร เรียนรู้ เข้าใจในภาพรวมและด าเนินการทุกขั้นตอนใน
ธุรกิจด้านนิเทศศาสตร์  ตั้งแต่ติดต่อลูกค้า วางแผนงาน ออกแบบและผลิตผลงานที่สามารถตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของกลุ่มเป้าหมายได้ท้ังในสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อใหม่ น าเสนอและส่งมอบงาน 
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นท. 499  โครงงานทางนิเทศศาสตร์     3 (0-9-5) หน่วยกิต 
(CA 499  PROJECT IN COMMUNICATION ARTS) 
  การจัดท าโครงงานในสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ที่นักศึกษามีความถนัดและสนใจเพ่ือให้
นักศึกษามีความรู้ในเรื่องที่เลือกท าอย่างลึกซ้ึง และมีประสบการณ์ในการน าความรู้ที่ได้ศึกษามาไปปฏิบัติ
จริง ทั้งนี้ นักศึกษาต้องเสนอโครงงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อขอความเห็นชอบก่อนลงทะเบียน
เรียน 
  2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือวิชาโท ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต  
  

นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาเอกเลือกต่อไปนี้ จ านวนไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต โดย
จะต้องเลือกศึกษาวิชาในกลุ่มเดียวกัน จ านวน 12 หน่วยกิต จากกลุ่มเอกเลือกด้านนักวิชาชีพนิเทศ
ศาสตร์ (1) การส่งเสริมธุรกิจและองค์กร หรือกลุ่ม (2) วารสารศาสตร์บูรณาการ หรือกลุ่ม (3) นวัตกรรม
การสื่อสาร     

นอกจากนี้ให้นักศึกษาเลือกวิชาอีก 9 หน่วยกิต ในกลุ่ม (2.3.2) ด้านสังเคราะห์องค์ความรู้และ
การฝึกภาคปฏิบัติ โดยให้เลือกกลุ่ม (1) ไม่เรียนรายวิชาสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์ หรือ (2) เรียน
รายวิชาสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์ เพียงกลุ่มเดียว  

กรณีท่ีนักศึกษาไม่ต้องการเลือกศึกษารายวิชาเอกเลือก สามารถเลือกเรียนหลักสูตรวิชาโทใน
สาขาวิชาอ่ืนที่เปิดสอนในสถาบัน โดยจะต้องศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทของสาขาวิชานั้น และ
ต้องได้รับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมหลักสูตรวิชาโทไม่น้อยกว่า 2.00 
 
 

2.3.1  เอกเลือกด้านนักวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาเอกเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

 
(1) การส่งเสริมธุรกิจและองค์กร  

  
นท. 343  การเขียนบทโฆษณา     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 343  COPY WRITING)  
(วิชาบังคับก่อน : นท. 213) 
  หลักการ รูปแบบ กลยุทธ์การสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ผู้บริโภค และองค์ประกอบใน
การเขียนบทโฆษณา ส าหรับสื่อดั้งเดิมและสื่อสมัยใหม่    
 
นท. 344   การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์            3 (3-0-6) หน่วยกติ    
(CA 344  WRITING FOR PUBLIC RELATIONS) 
(วิชาบังคับก่อน : นท. 213) 
         หลักการ รูปแบบ และองค์ประกอบในการเขียนเพ่ืองานประชาสัมพันธ์ประเภท    ต่าง 
ๆ ส าหรับสื่อดั้งเดิมและสื่อสมัยใหม่    
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นท. 345   การสร้างสรรค์งานโฆษณา       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 345  CREATIVITY IN ADVERTISING) 
(วิชาบังคับก่อน : นท. 213) 
  กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ หลักการ และแนวทางในการสร้างงานโฆษณาท้ังในสื่อ
แบบดั้งเดิมและสื่อใหม่ 
 
นท. 346   การสื่อสารแบรนด์       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 346 BRAND COMMUNICATIONS)   

บทบาท ความส าคัญ ความหมาย  ประเภท การสร้างคุณค่า กระบวนการสร้างตรา
สินค้าและภาพลักษณ์องค์กร การส่งเสริมและแก้ไขภาพลักษณ์ตราสินค้าและองค์กรในภาวะวิกฤต  
 
นท. 347  การสร้างสรรค์สื่อรูปแบบใหม่ในการโฆษณา  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 347 INNOVATIVE MEDIA CREATING IN ADVERTISING) 
  การวางแผน การวิเคราะห์และกระบวนการสร้างแนวคิดหลัก การก าหนดกลยุทธ์ในการ
สร้างสรรค์สื่อโฆษณารูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิต  พฤติกรรมและความต้องการของ
กลุ่มผู้บริโภค 
 
นท. 348  การสร้างสรรค์สื่อรูปแบบใหม่ในการประชาสัมพันธ์   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 348 INNOVATIVE MEDIA CREATING IN PUBLIC RELATIONS) 
  การวางแผน การวิเคราะห์และกระบวนการสร้างแนวคิดหลัก การก าหนดกลยุทธ์ในการ
สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิต  พฤติกรรมและความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 
 
นท. 349 ทฤษฎีและการวิจัยโฆษณา      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 349 THEORIES AND ADVERTISING RESEARCH)  
(วิชาบังคับก่อน : นท. 223) 
  แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการวิจัย วิธีการวิจัยประเภทต่าง ๆ ในงานโฆษณา สารโฆษณา 
สื่อโฆษณา งบประมาณโฆษณา และการวัดประสิทธิผลโฆษณา 
 
นท. 354 การรณรงค์การสื่อสาร        3 (3-0-6) หน่วยกิต     
(CA 354  COMMUNICATION CAMPAIGNS) 
  การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การสร้างสรรค์ประเด็นรณรงค์ การวางแผนสื่อ การ
ออกแบบสื่อและกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อสมัยใหม่ ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ 
 
นท. 358  การศึกษาเอกเทศทางนิเทศศาสตร์ด้านการส่งเสริมธุรกิจและองค์กร  
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3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(CA 358  COMMUNICATION ARTS INDEPENDENT STUDY FOR BUSINESS AND  
  ORGANIZATION PROMOTIONS) 
        นักศึกษาเป็นผู้ก าหนดหัวข้อที่มีความสนใจเป็นพิเศษทางนิเทศศาสตร์เพ่ือการส่งเสริม
ธุรกิจและองค์กร โดยท าการศึกษาในเชิงลึก โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
 
 
นท. 359  หัวข้อคัดสรรทางนิเทศศาสตร์ด้านการส่งเสริมธุรกิจและองค์กร  

3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(CA 359  SELECTED COMMUNICATION ARTS  TOPICS FOR BUSINESS AND  
  ORGANIZATION PROMOTIONS)  
        เลือกศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องทางนิเทศศาสตร์ด้านการส่งเสริมธุรกิจและองค์กร  ตาม
ความสนใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน เนื้อหาวิชาอาจจะแปรเปลี่ยนไปทุกปี รายวิชานี้มีไว้ส าหรับให้
นักศึกษาและอาจารย์ได้ติดตามและเรียนรู้วิวัฒนาการที่น่าสนใจทางด้านนิเทศศาสตร์ 
 

(2) วารสารศาสตร์บูรณาการ 
 
นท. 373  การสื่อข่าวขั้นสูง      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 373 ADVANCED NEWS REPORTING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา นท. 214) 
  การแสวงหา ตีความข้อมูลและสารสนเทศ การประเมินและการวิเคราะห์คุณค่าข่าว 
การรวบรวมข้อเท็จจริง การเขียนข่าวและน าเสนอข่าวเชิงลึก เชิงสืบสวนสอบสวน และเชิงสารคดี ผ่าน
แพลตฟอร์ม (Platform) ต่าง ๆ ทั้งสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อใหม่ 
  
นท. 374  การเขียนเชิงวารสารศาสตร์         3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 374 JOURNALISTIC WRITING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา นท. 114) 
  หลักการ เทคนิคการเขียน การสร้างสรรค์ และการเรียบเรียงงานเขียนวารสารศาสตร์
ประเภทบทความ สารคดี บทบรรณาธิการ คอลัมน์ บทวิจารณ์ ในแพลตฟอร์ม (Platform) ต่าง ๆ ทั้งสื่อ
แบบดั้งเดิมและสื่อใหม่ 
 
นท. 375  การผลิตหนังสือพิมพ์      3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 375  NEWSPAPER PRODUCTION)  
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา นท. 326) 
  แนวคิด หลักการ การคัดเลือกรูปแบบ การบรรณาธิกร การวางแผนผลิต และ
กระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์ในแพลตฟอร์ม (Platform) ต่าง ๆ ทั้งสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อใหม่ 
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นท. 376  การผลิตนิตยสาร      3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 376 MAGAZINE PRODUCTION)  
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา นท. 326) 
  แนวคิด หลักการ การคัดเลือกรูปแบบ การบรรณาธิกร การวางแผนผลิต และ
กระบวนการผลิตนิตยสาร ในแพลตฟอร์ม (Platform) ต่าง ๆ ทั้งสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อใหม่ 
 
 
นท. 378  การศึกษาเอกเทศทางนิเทศศาสตร์ด้านวารสารศาสตร์บูรณาการ      

3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(CA 378 COMMUNICATION ARTS INDEPENDENT STUDY FOR CONVERGENCE  

JOURNALISM) 
        นักศึกษาเป็นผู้ก าหนดหัวข้อที่มีความสนใจเป็นพิเศษทางนิเทศศาสตร์ด้านวารสาร
ศาสตร์บูรณาการ โดยท าการศึกษาในเชิงลึก โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
 
นท. 379 หัวข้อคัดสรรทางนิเทศศาสตร์ด้านวารสารศาสตร์บูรณาการ 3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(CA 379 SELECTED COMMUNICATION ARTS  TOPICS FOR CONVERGENCE  
  JOURNALISM)  
       เลือกศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องทางนิเทศศาสตร์ด้านวารสารศาสตร์บูรณาการ ตามความสนใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน เนื้อหาวิชาอาจจะแปรเปลี่ยนไปทุกปี รายวิชานี้มีไว้ส าหรับให้นักศึกษา
และอาจารย์ได้ติดตามและเรียนรู้วิวัฒนาการที่น่าสนใจทางด้านนิเทศศาสตร์ 
 

(3) นวัตกรรมการสื่อสาร 
 
นท. 382 สื่อทางเลือก      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 382 ALTERNATIVE MEDIA) 
  ความเป็นมา ความหมาย และลักษณะของสื่อทางเลือกประเภทต่างๆ บทบาทและ
ความส าคัญของ สื่อทางเลือกที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการทางสังคม 
 
นท. 383  ศิลปะการแสดง        3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CA 383  PERFORMING ARTS) 
  พ้ืนฐานศิลปะการแสดง ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการแสดงละครเวที การใช้เสียง การใช้
ร่างกายและการเคลื่อนไหว การตีความบทละครเพ่ือใช้สื่อสารผ่านการแสดงละครเวที 
 
นท. 384 การถ่ายภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ขั้นสูง   3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 384 ADVANCED PHOTOGRAPHY FOR COMMUNICATION ARTS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา นท. 218) 
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  หลักการและฝึกปฏิบัติ เทคนิคการถ่ายภาพ การสร้างสรรค์ภาพ ความหมายของภาพ 
และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปรับแต่งภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ การคัดเลือกและการประเมิน
คุณค่าของภาพ 
   
นท. 385 สื่อดิจิทัลเพื่องานนิเทศศาสตร์ขั้นสูง       3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 385 ADVANCED DIGITAL MEDIA FOR COMMUNICATION ARTS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา นท. 216) 

หลักการ ทฤษฎี และฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ การวางแผน เทคนิคการผลิต การ
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย กระบวนการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่องานนิเทศศาสตร์ในแพลตฟอร์ม (Platform)   
ต่าง ๆ 
  
นท. 386 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง    3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 386 RADIO PROGRAMMING) 
 (วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา นท. 327) 
  หลักการและฝึกปฏิบัติ การวางแผนการผลิต การจัดรายการ การวิเคราะห์ผู้รับสาร  
เพ่ือก าหนดผังรายการ วัตถุประสงค์และสร้างสรรค์เนื้อหา รูปแบบ เทคนิคการน าเสนอสื่อวิทยุใน
แพลตฟอร์ม (Platform) ต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และการพัฒนารายการด้วยหลักการ
ประเมินผล  
   
นท. 387 การผลิตสื่อโทรทัศน์และวีดิทัศน์    3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CA 387 TELEVISION AND VIDEO PRODUCTION) 
 (วิชาบังคับก่อน :สอบได้วิชา นท. 337) 
        หลักการและฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์ผู้รับสารเพื่อก าหนดผังรายการ วัตถุประสงค์ และ
การสร้างสรรค์เนื้อหา รูปแบบ เทคนิคการเล่าเรื่อง และการผลิตสื่อโทรทัศน์และวีดิทัศน์ในแพลตฟอร์ม 
(Platform) ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และการพัฒนารายการด้วยหลักการประเมินผล 
 
นท. 388  การศึกษาเอกเทศทางนิเทศศาสตร์ด้านนวัตกรรมการสื่อสาร 3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(CA 388 COMMUNICATION ARTS INDEPENDENT STUDY FOR INNOVATION IN  
  COMMUNICATION) 
        นักศึกษาเป็นผู้ก าหนดหัวข้อที่มีความสนใจเป็นพิเศษทางนิเทศศาสตร์ด้านนวัตกรรม
การสื่อสาร โดยท าการศึกษาในเชิงลึก โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
 
นท. 389  หัวข้อคัดสรรทางนิเทศศาสตร์ด้านนวัตกรรมการสื่อสาร 3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(CA 389  SELECTED COMMUNICATION ARTS  TOPICS FOR INNOVATION IN  
  COMMUNICATION)  
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        เลือกศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องทางนิเทศศาสตร์ด้านนวัตกรรมการสื่อสาร ตามความสนใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน เนื้อหาวิชาอาจจะแปรเปลี่ยนไปทุกปี รายวิชานี้มีไว้ส าหรับให้นักศึกษา
และอาจารย์ได้ติดตามและเรียนรู้วิวัฒนาการที่น่าสนใจทางด้านนิเทศศาสตร์ 
 
2.3.2  ด้านสังเคราะห์องค์ความรู้และการฝึกภาคปฏิบัติ  
นักศึกษาต้องเลือกศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ จ านวน 9 หน่วยกิต 
 
กลุ่ม (1) ไม่เรียนรายวิชาสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์ 
นท. 492       สัมมนาทางนิเทศศาสตร์            3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(CA 492       SEMINAR IN COMMUNICATION ARTS) 
      เลือกศึกษาประเด็นที่สนใจทางนิเทศศาสตร์ โดยการวิเคราะห์ วิพากษ์ การสังเคราะห์ 
การ น าเสนอผลการศึกษาด้วยการจัดสัมมนา    
 
นท. 495 การฝึกภาคปฏิบัติทางนิเทศศาสตร์          6 (0-36-18) หน่วยกิต 
(CA 495  PRACTICUM IN COMMUNICATION ARTS) 
  ฝึกปฏิบัติเพื่อให้โอกาสนักศึกษาได้น าความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ในสถานการณ์จริง
ทางนิเทศศาสตร์ เพื่อหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง และการปรับตัวในการท างานในองค์กร 
 
กลุ่ม (2) เรียนรายวิชาสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์ 
นท. 496   สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์                            9 (0-40-20) หน่วยกิต 
(CA 496  CO-OPERATIVE EDUCATION IN COMMUNICATION ARTS) 
        การฝึกทักษะการประกอบการทางนิเทศศาสตร์ หรือปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
อย่างมีระบบ โดยมีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน  ให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริงใน
ฐานะพนักงานที่สถานประกอบการหรือองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เพ่ือเรียนรู้ประสบการณ์จริง
จากการปฏิบัติงาน 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
      นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพายัพ ที่
เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ หรืออยู่ในความสนใจ 
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ภาคผนวก ค  
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา 

รวมทั้งภาระการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร ์
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล-ผลงานทางวิชากร ภาระการสอน 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธดิา พัฒนศรีวิเชียร 

 
บทความวิชาการ 
สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร. (2560). ความส าคญัของธรรมาภิ

บาล ประชาธิปไตย การมสี่วนร่วมของประชาชน 
และสื่อ ในการพัฒนาประเทศ. วารสารมหาวิทยาลัย
พายัพ, 27 (1), (มกราคม –มิถุนายน), 47-59. 

 
 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานนิเทศศาสตร์ 
นท. 112 หลักนิเทศศาสตร์   
นท. 114 ศาสตร์การเล่าเรื่องและการ
รู้เท่าทันสื่อ    
นท. 214 การสื่อข่าว   
นท. 217 การสื่อสารกับพลวตัทางสังคม 
นท. 222 กฎหมายและจริยธรรมนิเทศ
ศาสตร ์
กลุ่มวชิาเอกบังคับ 
นท. 223 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์  
นท. 325 ทฤษฎีนิเทศศาสตร ์
นท. 326 การผลติสื่อสิ่งพิมพ์ 
นท. 328 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 
นท. 336 สื่อมวลชนในอุษาคเนย ์
นท. 427บริษัทจ าลองนิเทศศาสตร์ 
นท. 499 โครงงานทางนิเทศศาสตร ์  
กลุ่มวชิาเอกเลือก 
นท. 354 การรณรงค์การสื่อสาร   
นท. 346  การสื่อสารแบรนด์    
นท. 358 การศึกษาเอกเทศทางนิเทศ
ศาสตร์ด้านการส่งเสรมิธุรกิจและองค์กร  
นท. 359 หัวข้อคัดสรรทางนิเทศศาสตร์
ด้านการส่งเสริมธุรกิจและองค์กร  
นท. 373 การสื่อข่าวข้ันสูง 
นท. 374 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์
นท. 375 การผลติหนังสือพิมพ ์
นท. 376 การผลตินิตยสาร 
นท. 378 การศึกษาเอกเทศทางนิเทศ
ศาสตร์ด้านวารสารศาสตร์บรูณาการ 
นท. 379 หัวข้อคัดสรรทางนิเทศศาสตร์
ด้านวารสารศาสตร์บูรณาการ  
นท. 385 สื่อดิจิทัลเพื่องานนิเทศศาสตร์
ขั้นสูง        
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นท. 388 การศึกษาเอกเทศทางนิเทศ
ศาสตร์ด้านนวัตกรรมการสื่อสาร  
นท. 389 หัวข้อคัดสรรทางนิเทศศาสตร์
ด้านนวัตกรรมการสื่อสาร 
นท. 492  สัมมนาทางนิเทศศาสตร์  
นท. 495 การฝึกภาคปฏิบัติทางนเิทศ
ศาสตร ์     

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริภัทร  กิตติวรากูล 
บทความวิจัย 
จิรภัทร กิตติวรากลู. (2556). “ละครชุมชน” เพื่อ

เสรมิสร้างให้เยาวชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อคน
พิการ. ใน การประชุมวิชาการระดบัชาติ สมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจ าปี 
2556 (31 พฤษภาคม 2556) , (น. 337). เชียงใหม่: 
มหาวิทยาลยัพายัพ. 

 
กุลวัฒน์ ทศพะรินทร์, และ จิรภัทร กิตติวรากลู. (2560). 

การปรับตัวของสื่อวิทยุกระจายเสยีงในจังหวัด
เชียงใหม่ ช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2550-2560). 
วารสารวิชาการ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี , 23 (1), (มกราคม – กรกฎาคม), 52-63. 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานนิเทศศาสตร์ 
นท. 112 หลักนิเทศศาสตร์   
นท. 114 ศาสตร์การเล่าเรื่องและการ

รู้เท่าทันสื่อ   
นท. 216 สื่อดิจิทัลเพื่องานนิเทศศาสตร ์
นท. 217 การสื่อสารกับพลวตัทางสังคม 
นท. 218 การสร้างสรรค์ภาพเพื่องาน

นิเทศศาสตร ์
กลุ่มวชิาเอกบังคับ 
นท. 223 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์  
นท. 325 ทฤษฎีนิเทศศาสตร ์
นท. 327 การผลิตรายการ

วิทยุกระจายเสียง 
นท. 426 การผลิตสื่อมัลตมิีเดีย 
นท. 427 บริษัทจ าลองนิเทศศาสตร ์
นท. 499 โครงงานทางนิเทศศาสตร ์  
กลุ่มวชิาเอกเลือก 
นท. 354 การรณรงค์การสื่อสาร 
นท. 382 สื่อทางเลือก 
นท. 383 ศิลปะการแสดง 
นท. 384 การถ่ายภาพเพื่องานนิเทศ

ศาสตร์ขั้นสูง 
นท. 386 การจัดรายการ

วิทยุกระจายเสียง 
นท. 388 การศึกษาเอกเทศทางนิเทศ

ศาสตร์ด้านนวัตกรรมการ
สื่อสาร 

นท. 389 หัวข้อคัดสรรทางนิเทศศาสตร์
ด้านนวัตกรรมการสื่อสาร 

นท. 492 สัมมนาทางนิเทศศาสตร ์
นท. 495 การฝึกภาคปฏิบัติทางนเิทศ

ศาสตร ์
นท. 496 สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร ์
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3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรณิการ์ รักธรรม  
 
บทความวิชาการ 
กรณิการ์  รักธรรม. (2559). สิทธิและการปฏิบัตหิน้าท่ี
ของผู้บริโภคทีม่ีต่อโฆษณา. วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ, 
26 (1) (มกราคม-มิถุนายน), 191-206. 
 
 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานนิเทศศาสตร์ 
นท.213 หลักการโฆษณาและหลกัการ
ประชาสมัพันธ์ 
กลุ่มวชิาเอกบังคับ 
นท.223  การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 
นท.328 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 
นท.329 การบริหารงานสื่อ    
นท.427 บริษัทจ าลองนิเทศศาสตร์   
นท.499 โครงงานทางนิเทศศาสตร์ 
กลุ่มวชิาเอกเลือก 
นท.343  การเขียนบทโฆษณา 
นท.344  การเขียนเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์ 
นท.345  การสร้างสรรค์งานโฆษณา 
นท.346  การสื่อสารแบรดน ์
นท.347  การสร้างสรรค์สื่อรูปแบบใหม่
ในการโฆษณา 
นท.349  ทฤษฎีและการวิจยัโฆษณา 
นท.354 การรณรงค์การสื่อสาร 
นท.358  การศึกษาเอกเทศทางนิเทศ
ศาสตร์ด้านการส่งเสรมิธุรกิจและองค์กร 
นท.359 หัวข้อคัดสรรทางนิเทศศาสตร์
ด้านการส่งเสริมธุรกิจและองค์กร 
นท. 389 หัวข้อคัดสรรทางนิเทศศาสตร์

ด้านนวัตกรรมการสื่อสาร 
4 อาจารย์นฤมล วันทนีย ์

นฤมล วันทนีย,์ ภัสฤทัย สะอาดไพร, และเบญจมาภรณ์ 
เมฆรา. (2556). งานวิจัยเรื่องมาตรการสื่อสารเพื่อ
ป้องกันการฆ่าตัวตายในพ้ืนท่ีศึกษา18 อ าเภอใน
จังหวัดเชียงใหม่และ ล าพูน. ได้รบัการสนับสนุนจาก
มูลนิธิเพ่ือการประเมินเทคโนโลยแีละนโยบายด้าน
สุขภาพ (Health Intervention and Technology 
Assessment Foundation : HITAF), 2555-2556.   

      วันท่ีส่งมอบงาน วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 
        
 
 

 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานนิเทศศาสตร์ 
นท.112 หลักนิเทศศาสตร์    
นท.113 สุนทรียภาพกับความคดิ
สร้างสรรค ์
นท.212 การพูดและบุคลิกภาพเพือ่งาน
นิเทศศาสตร ์
นท.213 หลักการโฆษณาและหลกัการ
ประชาสมัพันธ์ 
นท.216 สื่อดิจิทัลเพื่องานนิเทศศาสตร ์
นท.218 การสร้างสรรค์ภาพเพื่องาน
นิเทศศาสตร ์
นท.336 การพูดและบุคลิกภาพเพือ่การ
สื่อสาร 
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กลุ่มวชิาเอกบังคับ 
กลุ่มวิชาชีพนิเทศศาสตร ์
นท.325 ทฤษฎีนิเทศศาสตร์    
นท.328 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 
นท.329 การบริหารงานสื่อ      
นท.337 การผลิตรายการโทรทัศน ์
นท.426 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย 
กลุ่มฝึกประสบการณ์นิเทศศาสตร์ 
นท.427 บริษัทจ าลองนิเทศศาสตร์          
นท.499 โครงงานทางนิเทศศาสตร์ 
กลุ่มวชิาเอกเลือก 
นท.344 การเขียนเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์ 
นท.346 การสื่อสารแบรนด ์
นท.348 การสร้างสรรค์สื่อรูปแบบใหม่
ในการประชาสมัพันธ์ 
นท.354 การรณรงค์การสื่อสาร 
นท.358 การศึกษาเอกเทศทางนิเทศ
ศาสตร์ด้านการส่งเสรมิธุรกิจและองค์กร 
นท.359 การศึกษาเอกเทศทางนิเทศ
ศาสตร์ด้านการส่งเสรมิธุรกิจและองค์กร 
นท.384 การถ่ายภาพเพื่องานนิเทศ
ศาสตร์ขั้นสูง 
นท.385 สื่อดิจิทัลเพื่องานนิเทศศาสตร์
ขั้นสูง 
นท.387 การผลิตสื่อโทรทัศนแ์ละ             
วีดิทัศน์ 
นท.388 การศึกษาเอกเทศทางนิเทศ
ศาสตร์ด้านนวัตกรรมการสื่อสาร 
นท.389 หัวข้อคัดสรรทางนิเทศศาสตร์
ด้านนวัตกรรมการสื่อสาร 
เอกเลือกด้านสังเคราะห์องค์ความรู้และ
ฝึกภาคปฏิบัต ิ
นท.492 สัมมนาทางนิเทศศาสตร์      
นท.495  การฝึกภาคปฏิบัติทางนเิทศ
ศาสตร์    
นท.496  สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์   
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5 อาจารย์กุลวัฒน ์ทศพะรินทร ์

บทความวิจัย 
กุลวัฒน์ ทศพะรินทร์ และ จิรภัทร  กิตติวรากลู. (2560). 

การปรับตัวของสื่อวิทยุกระจายเสยีงในจังหวัด
เชียงใหม่ ช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2550-
2560). วารสารวิชาการ ฉบับมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมาร,ี 23 (1), (มกราคม – 
กรกฎาคม), 52-63. 

 
 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 
นท. 112 หลักนิเทศศาสตร ์   
นท. 113 สุนทรียภาพกับความคิด
สร้างสรรค ์   
นท. 114 ศาสตร์การเล่าเรื่องและการ
รู้เท่าทันสื่อ 
นท. 212 การพูดและบุคลิกภาพเพื่องาน
นิเทศศาสตร ์
นท. 213 หลักการโฆษณาและหลกัการ
ประชาสมัพันธ์ 
นท. 215 การสร้างสรรค์เสียงเพื่องาน
นิเทศศาสตร ์
นท. 216 สื่อดิจิทัลเพื่องานนิเทศศาสตร ์
นท. 326การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์   
นท. 327 การผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง 
นท. 328 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 
นท. 329 การบริหารงานสื่อ  
นท. 426 การผลิตสื่อมัลตมิีเดีย 
นท. 427 บริษัทจ าลองนิเทศศาสตร ์
นท. 499 โครงงานทางนิเทศศาสตร ์
กลุ่มวชิาเอกเลือก 
นท. 347 การสร้างสรรค์สื่อรูปแบบใหม่
ในการโฆษณา 
นท. 348 การสร้างสรรค์สื่อรูปแบบใหม่
ในการประชาสมัพันธ์ 
นท. 354 การรณรงค์การสื่อสาร    
นท. 359 หัวข้อคัดสรรทางนิเทศศาสตร์
ด้านการส่งเสริมธุรกิจและองค์กร 
นท. 374 การเขียนเชิงวารสารศาสตร ์
นท. 376 การผลตินิตยสาร 
นท. 378 การศึกษาเอกเทศทางนิเทศ
ศาสตร์ด้านวารสารศาสตร์บรูณาการ 
นท. 379  หัวข้อคัดสรรทางนิเทศศาสตร์
ด้านวารสารศาสตร์บูรณาการ 
นท. 386การจัดรายการ
วิทยุกระจายเสียง 
นท. 388 การศึกษาเอกเทศทางนิเทศ
ศาสตร์ด้านนวัตกรรมการสื่อสาร 
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นท. 389 หัวข้อคัดสรรทางนิเทศศาสตร์
ด้านนวัตกรรมการสื่อสาร  
นท. 492   สัมมนาทางนิเทศศาสตร ์
นท. 496  สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร ์

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง ให้ใช้ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร พ.ศ.2557 
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ภาคผนวก จ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ  

ว่าด้วยกระบวนการพิจารณาความประพฤติและวินัยนักศึกษาเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. 2547 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ 
ว่าด้วยกระบวนการพิจารณาความประพฤติและวินัยนักศึกษาเกี่ยวกับการสอบพ.ศ. 2547 

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

 เพื่อให้กระบวนการพิจารณาความประพฤติและวินัยนักศึกษาเกี่ยวกับการสอบมีความ
เหมาะสมและเป็นธรรม 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ. 2546  สภา
มหาวิทยาลัยพายัพในคราวประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2547  จึงวางระเบียบ
ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพว่าด้วยกระบวนการพิจารณาความประพฤติ
และ 

วินัยนักศึกษาเกี่ยวกับการสอบพ.ศ. 2547” 
 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใช้เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบหลักเกณฑ์ค าสั่งแนวปฏิบัติหรือมติซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้หรือ
ที่ระเบียบนี้ก าหนดไว้แล้วและให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”    หมายถึง มหาวิทยาลัยพายัพ 
   “อธิการบดี”    หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
   “รองอธิการบดี”    หมายถึง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
   “นักศึกษา”    หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 
   “ผู้คุมสอบ”  หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลที่มหาวิทยาลัย 
 มอบหมายและ/หรือก าหนดให้เป็นผู้คุม 
 สอบและ/หรือมหีน้าที่ควบคุมการสอบ 
 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
         มหาวิทยาลัยก าหนด 
   “คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย”   หมายถึง คณะบุคคลซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามระเบียบนี้ 
   “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์”  หมายถึงคณะบุคคลซึ่งแต่งตั้งข้ึนตามระเบียบนี้ 
   “คณาจารย์”   หมายถึง คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย 
         พายัพ 
   “การสอบ”   หมายถึง การสอบกลางภาคการศึกษา 
        การสอบไล่ประจ าภาคการศึกษาหรือ 
        การสอบอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อ 
        วัดผลการศึกษา เว้นแต่การสอบย่อย 
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        ที่คณาจารย์จัดสอบขึ้นเอง 
 
 

หมวดที ่1 

ผู้คุมสอบและคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย 
 ข้อ  5 ให้ผู้คุมสอบตามระเบียบนี้มีหน้าที่ตรวจตราจับยึดหรือด าเนินการตามความจ าเป็นและ
สมควรด้วยประการใดๆเพ่ือให้ได้มาซึ่งเครื่องมืออุปกรณ์เอกสารหรือสิ่งอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องหรือมีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับเหตุอันท าการทุจริตในการสอบตามข้อ 7  แล้วบันทึกไว้เป็นหลักฐานทันทีโดยมีผู้คุม
สอบไม่น้อยกว่าสองคนลงชื่อรับรอง ภายหลังจากนั้นให้รายงานการกระท าความผิดตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 6 เมื่อมีนักศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระท าการทุจริตในการสอบให้มหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยขึ้นชุดหนึ่งภายในเจ็ดวันประกอบด้วยคณาจารย์จ านวนห้าคนโดยมี
ประธานกรรมการคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการเพ่ือด าเนินกระบวนการสอบสวน
หาข้อเท็จจริงตลอดจนพิจารณาความผิดและโทษตามระเบียบนี้แก่นักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าการ
ทุจริตในการสอบทั้งนี้ให้การด าเนินกระบวนการสอบสวนดังกล่าวมีขึ้นภายหลังจากการสอบทุกรายวิชา
ของนักศึกษาที่ถูกกล่าวหานั้นเสร็จสิ้นลงแล้ว 
 

หมวดที่ 2 
การพิจารณาความผิดและโทษ 

 ข้อ 7  การกระท าการทุจริตในการสอบหมายความว่าการกระท าใดๆเพ่ือให้ได้มาหรือได้ใช้ซึ่งข้อมูล
ส าหรับการตอบค าถามโดยวิธีการอันมิชอบด้วยระเบียบกฎเกณฑ์และวิธีการตอบข้อสอบโดยสุจริต
ตามปกติวิสัย (ในระหว่างเวลาที่ใช้ในการสอบ) เช่นการถามการลอบดูผู้อ่ืนการจดบันทึกข้อความการ
รับส่งข้อความหรือเอกสารระหว่างผู้เข้าสอบด้วยกัน หรือผู้อ่ืนไม่ว่าโดยวิธีการใดๆหรืออาศัยเครื่องมือ
อุปกรณ์ใดๆตลอดจนการน าเอกสารเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีหรือเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษใดๆเข้าห้อง
สอบทั้งนี้โดยมีพฤติการณ์อันเชื่อได้ว่าได้รับหรือได้ใช้ประโยชน์หรือเพ่ือจะได้รับหรือได้ใช้ประโยชน์จาก
การนั้น กับให้หมายรวมถึงการเข้าสอบแทนกันการท าหรือส่งสัญญาณใดๆโดยวิธีการใดๆซึ่งส่อไปในทาง
ทุจริตรวมถึงการกระท าที่เข้าลักษณะการตระเตรียมการทุจริตด้วยการกระท าการทุจริตในการสอบเป็น
ความผิดและมีโทษตามระเบียบนี้ 
 ข้อ8 เมื่อปรากฏเป็นที่ประจักษ์ว่ามีการทุจริตในการสอบแล้วให้คณะกรรมการตามข้อ 6 พิจารณา
วินิจฉัยความผิดแก่ผู้กระท าการทุจริตในการสอบผู้ร่วมกระท าการทุจริตในการสอบและผู้สนับสนุนการ
กระท าการทุจริตในการสอบนั้นแล้วเสนอให้มหาวิทยาลัยวินิจฉัยลงโทษตามระดับโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
   8.1 ให้ได้รับอักษรระดับคะแนนF  ส าหรับรายวิชาที่ทุจริตนั้น 
   8.2 ให้ได้รับอักษรระดับคะแนนFส าหรับรายวิชาที่ทุจริตนั้นและได้อักษร W ในรายวิชาอ่ืนที่
ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษานั้นทุกรายวิชา  
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   8.3 ให้ได้รับอักษรระดับคะแนน F ส าหรับรายวิชาที่ทุจริตนั้นและพักการเรียนหนึ่งภาค
การศึกษา 
   8.4 ให้ได้รับอักษรระดับคะแนนF ส าหรับรายวิชาที่ทุจริตนั้นและได้อักษร W ในรายวิชาอ่ืน
ที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษานั้นทุกรายวิชาและพักการเรียนหนึ่งภาคการศึกษา 
   8.5 ให้ได้รับอักษรระดับคะแนนF  ในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 
   8.6 ให้ได้รับอักษรระดับคะแนนF  ในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 
และพักการเรียนหนึ่งภาคการศึกษา  
   8.7  ให้พ้นสภาพนักศึกษา 
 ข้อ 9  ในกรณีสอบแทนกันให้ผู้สอบแทนและผู้ถูกสอบแทนพ้นสภาพนักศึกษาถ้าผู้สอบแทนเป็น
บุคคลภายนอกให้ด าเนินคดีความตามกฎหมายจนถึงท่ีสุด 
 ข้อ 10การได้รับการลงโทษด้วยการพักการเรียนหนึ่งภาคการศึกษาตามข้อ   8.3 , 8.4  และ 8.6 
หมายความว่าให้เริ่มพักการเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาถัดไปตามที่หลักสูตรของคณะวิชาที่นักศึกษาผู้นั้น
สังกัดบังคับไว้ให้ต้องเรียน 
 กรณีท่ีนักศึกษาได้กระท าความผิดในภาคการศึกษาที่สองนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติจะ
ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนของปีการศึกษานั้นและให้ได้รับโทษพักการเรียนตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่หนึ่งของปีการศึกษาถัดไปส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษและหลักสูตร
ปริญญาตรีต่อเนื่องให้ได้รับโทษพักการเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อนของปีการศึกษานั้น 
 ข้อ 11 การลงโทษผู้กระท าความผิดตามระเบียบนี้ในระดับโทษใดให้พิจารณาจากลักษณะของการ
กระท าเจตนาร่องรอยหลักฐานบุคคลพยานวัตถุพยานรวมทั้งพฤติการณ์แวดล้อมเป็นส าคัญ 
 ข้อ 12ให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยรายงานผลการสอบสวนตลอดจนเสนอความผิดและโทษ
ต่ออธิการบดีภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่การด าเนินกระบวนการสอบสวน และการพิจารณาความผิดและโทษ
เป็นที่สิ้นสุด 
 ข้อ 13 เมื่ออธิการบดีได้รับรายงานตามข้อ 12 แล้วให้มีค าสั่งลงโทษผู้กระท าความผิดตามระเบียบ
นี้ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่ได้รับรายงานนั้นโดยให้แจ้งให้ผู้กระท าความผิดและผู้ปกครองทราบถึง
ความผิดและโทษดังกล่าวด้วย 

หมวดที่ 3 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 

 
 ข้อ 14หากนักศึกษาผู้กระท าการทุจริตเห็นว่าการวินิจฉัยความผิดและโทษที่ได้รับไม่เป็นธรรม  ให้
ยื่นหนังสืออุทธรณ์ความผิดและโทษดังกล่าวต่ออธิการบดีได้โดยตรงหรือยื่นหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนโดยถือวันที่ประทับรับต้นทางเป็นส าคัญภายในสิบห้าวันนับแต่ทราบความตามข้อ 13 แล้ว 
 ข้อ 15 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งประกอบด้วยรองอธิการบดีคนหนึ่ง
เป็นประธานคณาจารย์จ านวนสี่คนเป็นกรรมการซึ่งอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาวิชา
กฎหมายและอย่างน้อยอีกหนึ่งคนต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารการศึกษาโดยมีกรรมการคน
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หนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการทั้งนี้บุคคลในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต้องไม่เป็นบุคคลใน
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย 
 อนึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอายุไม่เกินกว่าสองปีนับแต่ได้รับการแต่งตั้ง 
 ข้อ 16 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจในการพิจารณาความผิดและโทษให้เป็นอ่ืนจากที่
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยได้พิจารณาไว้ได้ทั้งนี้โดยมติเสียงข้างมาก 
 ข้อ 17ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์โดยอาศัยเอกสารหลักฐานและรายงานผล
การสอบสวนของคณะกรรมการพิจารณาวินิฉัยเป็นหลักและให้มีอ านาจสั่งการให้คณะกรรมการพิจารณา
วินิจฉัยสอบข้อเท็จจริงหรือแสวงหาหลักฐานเพิ่มเติมได้อนึ่งในกรณีที่มีความจ าเป็นให้คณะกรรมการ
อุทธรณ์มีอ านาจเรียกบุคคลพยานและวัตถุพยานอื่นเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมได้ด้วย 
 ข้อ 18ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับตั้งแต่
ได้รับหนังสืออุทธรณ์ในกรณีที่ไม่อาจพิจารณาให้เสร็จสิ้นในระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้ขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาได้อีกครั้งละไม่เกินกว่าสามสิบวันแต่ไม่เกินสองครั้ง 
 ข้อ 19ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เสนอผลการพิจารณาต่ออธิการบดีภายในเจ็ดวันนับแต่
การพิจารณาอุทธรณ์เป็นที่สิ้นสุด 
 ข้อ 20 เมื่ออธิการบดีได้รับรายงานผลการพิจารณาตามข้อ 20 แล้วให้มีค าสั่งภายในสิบห้าวัน
นับตั้งแต่ได้รับรายงานนั้นโดยให้แจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ปกครองทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวด้วย 

หมวดที่  4 
การด าเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ 

 ข้อ 21กรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่าการด าเนินกระบวนการพิจารณาความผิดและโทษใดไม่
เป็นไปตามระเบียบนี้ในขั้นตอนใดๆและเป็นผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมให้อธิการบดีมีค าสั่งให้การด าเนิน
กระบวนการพิจารณาความผิดและโทษดังกล่าวนั้นตกไปในขั้นตอนนั้นหรือทั้งหมดและให้อธิการบดีสั่ง
การให้มีการด าเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ในข้ันตอนนั้นหรือทั้งหมดได้ 
 ข้อ 22 การด าเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ไม่กระทบถึงการกระท าหน้าที่ของบุคคลหรือคณะ
บุคคลในกระบวนการพิจารณาเดิม และให้บุคคลและคณะบุคคลในกระบวนการพิจารณาใหม่ไม่เป็น
บุคคลและคณะบุคคลในกระบวนการพิจารณาเดิมอนึ่งรายงานผลการด าเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ให้
เสนอต่ออธิการบดีเพ่ือวินิจฉัยและถือเป็นที่สุด 
 ข้อ 23 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจใช้ตีความและวินิจฉัย
ปัญหาอันเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้และถือเป็นที่สุด 
 
 
 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
    ประกาศณวันที่  8  เดือนพฤษภาคมพ.ศ.  2547 

  
 

       โดยดร.สายสุรีจุติกุล 
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        นายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
รายชื่อฐานข้อมูลรายชือ่หนังสือ  วารสาร หนังสือพิมพ ์

โสตทัศนวัสดุของส านกัหอสมดุมีให้บริการ 
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ภาคผนวก ฉ 
1.1. รายชื่อฐานข้อมูลรายชื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุของ 

ส านักหอสมุดมีให้บริการ 
 

สถิติจ านวนทรัพยากรสารสนทศ 

ชื่อห้องสมุด 
จ านวนหนังสือ
ปัจจุบัน(เลม่) 

จ านวนวารสาร 
(ช่ือเรื่อง) 

จ านวนวารสาร 
เย็บเลม่(เล่ม) 

จ านวน
หนังสือพิมพ์ 
(ช่ือเรื่อง) 

จ านวน
โสตทัศนวัสด ุ

(ช่ือเรื่อง) 
ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ CD, DVD 

ส านักหอสมุด
มหาวิทยาลยั
พายัพ 

202,669 81,974 288 99 5,299 3,137 8 3 1,674 

รวม 202,669 81,974 288 99 5,299 3,137 8 3 1,674 
ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคมพ.ศ.  2559 

 
1.2 รายชื่อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของส านักหอสมุดมีให้บริการ 
ล าดับที่ ชื่อฐานข้อมูล ขอบเขตของเนื้อหา 

1 Academic Search 
Complete 

ฐานข้อมูลฉบับเต็มทางวิชาการแบบสหสาขาวิชาที่มี
คุณค่าและครอบคลุมโดยมีสิ่งพิมพ์วารสารฉบับเต็ม
กว่า 7,100 รายการซึ่งรวมถึงวารสารที่ผ่านการ
ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 6,100 รายการ
นอกจากข้อมูลฉบับเต็มแล้ว ฐานข้อมูลนี้ยังให้
บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 
11,200 รายการและสิ่งพิมพ์มากกว่า 11,700 
รายการซึ่งรวมถึงบทความเฉพาะเรื่อง รายงาน
เอกสารการประชุม ฯลฯ ฐานข้อมูลนี้มีเนื้อหาแบบ 
PDF ที่ย้อนกลับไปจนถึงปี ค .ศ . 1887 โดยส่วน
ใหญ่เป็นชื่อเรื่องฉบับเต็มในรูปแบบเอกสาร PDF 
(ที่สามารถสืบค้นได้(มีการให้บริการเอกสารอ้างอิงที่
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ล าดับที่ ชื่อฐานข้อมูล ขอบเขตของเนื้อหา 

สืบค้นได้ส าหรับวารสารมากกว่า 1,300 รายการ
ด้วย 

2 CINAHL Plus with Full Text เป็นแหล่งข้อมูลฉบับเต็มของวารสารการพยาบาล&
สหเวชศาสตร์ที่ครอบคลุมเนื้อหา  มีฉบับเต็มของ
วารสารมากกว่า 750 รายการเป็นเครื่องมือการวิจัย
ที่น่าเชื่อถือส าหรับงานเขียนด้านการพยาบาล
และสหเวชศาสตร์ทุกสาขา 

 

3 Computers & Applied Sciences 
Complete 

ครอบคลุมขอบเขตการวิจยัและการพัฒนาในสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและ
สาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิง่พิมพ์โดยมืออาชีพและ
แหล่งอ้างอิงอ่ืนๆ จากรายการทรัพยากรที่หลากหลายมากกว่า 
2,000 รายการ นอกจากน้ียังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสาร
มากกว่า 950 ฉบบั 
 

4 Education Research Complete  เปน็แหล่งทรพัยากรออนไลน์ที่น่าเชือ่ถือส าหรบังานวิจัยด้านการศกึษาโดยครอบคลุม
หัวข้อเกี่ยวกบัการศึกษาในทกุระดบัตัง้แต่ปฐมวัยไปจนถึงการศกึษาระดับอุดมศกึษา 
และความช านาญพเิศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศกึษา 
และการทดสอบEducation Research Completeให้บรกิารดัชนีและสาระสังเขป
ของวารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการและ
รวมไปถึงหนังสอืและบทความเฉพาะเรื่องมากกว่า 500 รายการ 

 

 

 

5 Science Direct ฐานขอ้มูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม  
(Full-text) จากวารสารของส านักพิมพ์ในเครือ 
Elsevier ประกอบด้วย วารสารด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี   วิทยาศาสาตร์การแพทย์ มนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
ปี   ค .ศ. 1995 – ปัจจุบันโดยส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยพายัพ บอกรับเฉพาะวารสารในกลุ่ม
วิชา Health Science 
 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=iih
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=iih
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ehh
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6 Business Source Complete ฐานข้อมูลธุรกิจเชิงวิชาการท่ีเชื่อถือได้ซึ่งให้
สารสนเทศด้านบรรณานุกรมและข้อมูลฉบับเต็มที่
สมบูรณ์แบบและมีการรวมดัชนีและสาระสังเขปของ
วารสารวิชาการเชิงธุรกิจที่ส าคัญที่สุดตั้งแต่ปีค .ศ.  
1886  นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้น
ได้จากวารสารกว่า 1,300 ฉบับ 

7 Communication & Mass 
Media Complete  

ฐานข้อมูลวิชาการด้านนิเทศศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน ให้สารสนเทศข้อมูลฉบับเต็มที่
สมบูรณ์แบบ และมีการรวมดัชนีและสาระสังเขป
วารสารด้านด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน
กว่า 570 รายการ 

8 MEDLINE Complete  เป็นแหล่งวารสารทางการแพทย์ฉบับเต็มที่
ครอบคลุมที่สุดในโลก โดยให้บริการวารสารฉบับ
เต็มมากกว่า 1,450 ฉบับซึ่งจัดท าดัชนีไว้
ใน MEDLINE ในจ านวนนี้เป็นวารสารฉบับเต็ม
ตั้งแต่ต้นจนจบมากกว่า 1,430 รายการซึ่งจัดท า
ดัชนีไว้ในMEDLINE และเป็นวารสารที่ไม่ใช่ฉบับ
เต็มอีก 553 ฉบับในรูปแบบใดๆ จาก Academic 
Search Health Source หรือ Biomedical 
Reference Collection 
 

9 Hospitality & Tourism  ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการ และข่าวที่
เกี่ยวข้องในสาขาการจัดการและการโรงแรม ซึ่งมี
ทรัพยากรมากมายถึง 828,000 รายการ ย้อนกลับ
ไปจนถึงปี ค.ศ. 1965 มัเอกสารฉบับเต็มจาก
ส านักพิมพ์กว่า 490 แห่ง ที่มีทั้งวารสาร รายงาน
จากบริษัทจากประเทศต่างๆ และหนังสือ  
 
 

10 Regional Business News ฐานข้อมูลนี้ให้บริการสารสนเทศฉบับเต็มที่
ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ธุรกิจประจ าภูมิภาคRegional 
Business Newsกว่า 80 ชื่อที่ตีพิมพ์ใน
สหรัฐอเมริกา 
 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bth
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11 PubMed   เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการสืบค้นได้ฟรี พัฒนาขึ้น
โดย the National Center for Biotechnology 
Information (NCBI), ที่ the U.S. National 
Library of Medicine (NLM) ภายใต้ the 
National Institutes of Health (NIH). ที่ให้ข้อมูล
ทางบรรณานุกรม บทคัดย่อและเอกสารตัวเต็มของ
บทความในวารสารจากทั่วโลก มากกว่า 22 ล้าน
บทความ มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้าน แพทย์ 
พยาบาล ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ระบบการดูแล
สุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่รวมข้อมูล
จากฐานข้อมูล Medline (ทางการแพทย์
โดยเฉพาะ) และ บทความทางด้าน วิทยาศาสตร์
นอกเหนือสิ่งมีชีวิตที่จาก  Medline นอกจากนี้ 
ยังให้บริการ website และ link ไปยังแหล่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้องอ่ืนๆด้วย 
 
 

12 Matichonelibrary ฐานข้อมูลขา่ว บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์ -วิจารณ์ รายงาน หรือ
ข้อเขียนอื่นๆ เกี่ยวข้องกบัองค์กร ภาครัฐ และเอกชนรวมทั้งบคุคลส าคัญที่ 
เกี่ยวข้องกับธุรกิจทกุประเภท จากหนังสือพิมพ์จากหนงัสือพิมพ์รายวัน และ 

รายสปัดาห์ กว่า 20 ช่ือเรื่อง 

13 Questia ฐานข้อมูลหนังสือและวารสารฉบับเต็ม ซึ่งรวบรวมข้อมูลหลากหลายในสห
สาขาวิชาเช่นศลิปกรรม ดนตรี พยาบาล 

14 Everynote.com ฐานข้อมูลทางด้านดนตรีตะวันตก ที่เสนอข้อมูลในรูปของ Port ส าหรับนัก

ดนตรี วง Orchestra 

15 Thai Farmers Research Center เป็นฐานข้อมูลที่บริการที่รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งในภาคเศรษฐกิจ
ระดับจุลภาคมหภาค ภาคการเงนิ และภาคเศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้น
กระแสของข่าวสารในขณะนั้น นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ
รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนภาวะเงินตราต่างประเทศ 

16 ThaiLIS Digital Collection TDC หรือ ThaiLIS Digital Collection  ให้บริการ
สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม วิทยานิพนธ์
รายงานการวิจัยของอาจารย์ นักศึกษา โดยรวบรวม
จากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

17 Journal Link เป็นฐานข้อมูลช้ีแหลง่วารสารในประเทศไทย ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหลง่จัดเก็บ
วารสารทั้งวารสารภาษาไทย และวารสารภาษาต่างประเทศ อยา่งสะดวก 
ทันสมัย และรวดเร็ว 

18 ฐานข้อมูลระบบสืบค้นค าพิพากษาและ
ค าสั่งค าร้องศาลฎีกา 

จัดท าโดย ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศาลฎีกา ส าหรับสืบค้นค า
พิพากษาค าสั่งร้อง คดีความ สามารถคน้หาได้จากชื่อคดีความ หมายเลขค า
พิพากษา ช่วงเวลาโดยค้นได้ทั้งฉบับย่อและฉบับเต็ม 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.nih.gov/
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19 ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา ฐานข้อมูลส าหรับค้นหาประกาศราชกิจจานุเบกษา 
เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับประกาศ
ของกระทรวง ทบวง กรม รวมถึงประกาศพระราช
ทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ยศและการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วน บริษัท เป็นต้น 
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ภาคผนวก ช  ค าสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
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ภาคผนวก ซ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 
ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์  

 
รายช่ือคณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว   ประธานกรรมการ  
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  น าเจริญ   กรรมการ 
 3.  อาจารย์นฤมล  วันทนีย์    กรรมการ  
 4.  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สธุดิา  พัฒนศรีวิเชียร  กรรมการและเลขานุการ  
 5.  ผู้ช่วยศาตราจารย์ กรณิการ์  รักธรรม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
กรรมการลาประชุม 
 1.  รศ.ดร สมสุข หินวิมาน    กรรมการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  อ.นิคม ชัยขุนพล  ประธานคณะกรรมการร่างหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 
เริ่มประชุม 9.10 น. 
 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 
 อ.นฤมล ตัวแทนคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรกล่าวต้อนรับ และขอบคุณ รศ.ดร.วิทยา
ธร  ท่อแก้ว และ รศ.ดร.นรินทร์ น าเจริญ  ที่รับมาเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์และแจ้งว่ารศ.ดร สมสุข หินวิมาน ลาประชุม ซึ่งจะจัดส่งค าแนะน าการปรับแก้
(ร่าง) มคอ.2 มาเพ่ือเป็นแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป   
 กรอบเวลาของการปรับแก้ (ร่าง)มคอ.2 นี้ จะต้องน าส่งฝ่ายวิชาการต้นสัปดาห์หน้า (7 มี.ค. 60) 
เพ่ือน าเสนอผ่านคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม ต่อไป 
 และขอเรียนเชิญ รศ.ดร.วิทยากร ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุมฯ 
 
วาระท่ี 2 พิจารณา (ร่าง) มคอ.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 ประธานฯ เสนอให้ศึกษาหลักเกณฑ์การเปิดรับผู้เรียนในหลักสูตรเทียบโอน (ปริญญาตรีที่ 2 
หรือจบอนุปริญญา) เพ่ือเพ่ิมช่องทางการรับนักศึกษาให้มากข้ึน และเหมาะกับความต้องการของผู้เรียน
ในปัจจุบัน 
 จากนั้น เสนอให้พิจารณาไปตามล าดับเนื้อหา ดังนี้ 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
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- อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (ข้อ 8 หน้า 5)  ให้เรียงล าดับความ
คาดหวัง และความเป็นไปได้ของอาชีพ จากมากไปหาน้อย 

- สถานการณ์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตร (ข้อ 11-12 หน้า 7-8)   เสนอให้เพ่ิมประเด็นที่
เป็นปัจจุบัน เช่น บริบทการพัฒนาของโลกที่ปรับเปลี่ยน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนาการศึกษา ที่เน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ โดยหลักสูตรฯ
จะต้องผลิตนักนิเทศศาสตร์เพ่ือรับใช้สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งทักษะทางเทคโนโลยี การ
ผลิต และการประกอบการ ฯ  

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
ปรัชญาและความส าคัญของหลักสูตร (ข้อ 1.1 หน้า 9)  ปรับเปลี่ยนดังนี้                                                
1) เพ่ิมองค์รวมด้านการสื่อสาร 2) ตัดที่เชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน 3) เพ่ิมการเรียนรู้ควบคู่
ปฏิบัติ และเพ่ิมความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม  

- มีข้อเสนอให้เพ่ิมหัวข้อ 1.3 ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  
- ส าหรับลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ด้านความคิดสร้างสรรค์ ยังไม่สะท้อนได้อย่างชัดเจน 

ควรปรับที่ชื่อวิชา และ/หรือ ค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตรเพิ่มมากข้ึน 
โครงสร้างหลักสูตร (หน้า 15) มีข้อเสนอ ดังนี้ 

- ลดจ านวนหน่วยกิตรวมลง เพื่อให้เวลากับรายวิชาสังเคราะห์องค์ความรู้ การฝึกภาคปฏิบัติ 
หรือสหกิจศึกษา 

- กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต (6 รายวิชา) เสนอให้เลือก 4 รายวิชาในด้าน
เดียวกัน เพื่อเพ่ิมความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาชีพเมื่อจบการศึกษา  

- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานนิเทศศาสตร์ (ข้อ 2.1 หน้า 17) เสนอให้ปรับดังนี้ 
1) ปรับชื่อและปรับค าอธิบายรายวิชาทักษะการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ เพราะเป็นวิชา

บรรยายในชั้นปีที่ 1  ไม่ได้เน้นทักษะ  
2) ตัดวิชาการเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร์ เพราะรายวิชาการเขียนประเภทต่างๆในหลักสูตร

แล้ว 
3) ปรับชื่อและปรับค าอธิบายรายวิชา การถ่ายภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ ให้คู่ไปกับ

รายวิชา เสียงเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ ขยายเป็นเรื่องภาพโดยรวม ไม่เน้นเพียงภาพถ่าย 
และเพ่ิมประเด็นการสร้างสรรค์ไปทั้ง 2 วิชา 

4) วิชาการสื่อข่าว ค าอธิบายรายวิชา ให้ปรับเป็นการประเมินและการวิเคราะห์คุณค่าข่าว 
และการเรียบเรียงข่าวจากข่าวต่างประเทศ 

5) ยุบรวมวิชาสื่อกับการเมือง และสื่อกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเสนอเป็นวิชาใหม่  
นท.217 สื่อกับพลวัตทางสังคม เพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจสื่อกับสังคมในมิติของ
การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และย้ายจากกลุ่มวิชาเอก
บังคับ มากลุ่มวิชาพ้ืนฐานนิเทศศาสตร์  
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- กลุ่มวิชาเอกบังคับ (ข้อ 2.2 หน้า 18) กรรมการฯ มีข้อเสนอว่าไม่ต้องมีการแบ่งด้านย่อยๆ 
ให้ไปแบ่งเฉพาะในเอกเลือก และปรับรายวิชา ดังนี้ 
1) ปรับชื่อวิชา แนวคิดและทฤษฎีนิเทศศาสตร์ เป็น ทฤษฎีนิเทศศาสตร์ และ ระเบียบวิธี

วิจัยทางนิเทศศาสตร์ เป็น การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 
2) ปรับชื่อและค าอธิบายรายวิชา จากการสื่อสารเชิงธุรกิจ เป็นนท. 328 การสื่อสารเชิงกล

ยุทธ์  
3) ให้ปรับชื่อวิชาการบริหารและการเป็นเจ้าของธุรกิจสื่อ เป็น นท.427 บริษัทจ าลอง

นิเทศศาสตร์ และย้ายจากเอกเลือกไปอยู่ในกลุ่มเอกบังคับ เพื่อเปิดโอกาสในการสร้าง
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านการสื่อสารให้กับนักศึกษา 

- กลุ่มวิชาเอกเลือก (ข้อ 2.3 หน้า 20-22) ควรพิจารณาชื่อด้านต่างๆ (2.3.1 – 2.3.3)  และ
รายวิชาให้สอดคล้องกัน รวมทั้งพิจารณาถึงจุดเน้น และคุณลักษณะบัณฑิต ร่วมไปด้วย  

- รายวิชาด้านการประชาสัมพันธ์ ควรเพิ่มประเภทองค์กรให้หลากหลาย ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

- ยกเลิกรายวิชาการเขียนสารคดี โดยน าเนื้อหาไปเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการเขียนวารสาร
ศาสตร์ และปรับเพ่ิมด้านการสร้างสรรค์ในค าอธิบายรายวิชา 

- นท. 492 สัมมนาทางนิเทศศาสตร์ ปรับค าอธิบายรายวิชา โดยเพิ่มการสังเคราะห์ และ
วิพากษ์ 

- นท. 496 สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์ ปรับค าอธิบายรายวิชา โดยเพิ่มทักษะการ
ประกอบการทางการผลิตสื่อ หรือการสื่อสาร  
 

วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 
- ประธานฯ เสนอให้เพ่ิมรายชื่ออาจารย์ผู้สอน ในเล่มมคอ.2 นี้ และพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มี

คุณสมบัติตามเกณฑ์ด้วย 
- ประธานฯ ฝากข้อเสนอถึงรายวิชาศึกษาท่ัวไปว่าควรเพิ่มองค์ความรู้ด้านการสื่อสาร ที่ส่งผล

ต่อคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 
 

ปิดประชุม 11.50 น. 
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