
  

 
 

(ร่าง) 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี



  

สารบัญ 
 

  หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
 9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 
 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 3 
 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับ 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 4 
 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 

มหาวิทยาลัย 5 
หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 

 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 6 
 2. แผนปรับปรุง 7 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 10 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 10 
 2. การด าเนินการหลักสูตร 10 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 13 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน) 38 
 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 39 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 41 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 41 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 42 
 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก 

หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 45 



ข 
 

สารบัญ (ตอ่) 
  หน้า 

หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 50 
 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 50 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 50 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 51 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 52 
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 52 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 52 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 53 
 1. การก ากับมาตรฐาน 53 
 2. บัณฑิต 53 
 3. นักศึกษา 54 
 4. อาจารย์ 55 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 56 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 59 
 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 62 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 63 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 63 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 63 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 64 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 64 

ภาคผนวก  65 
 ภาคผนวก ก   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธาน ีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 66 

 ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 99 
 ภาคผนวก ค ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

จังหวัดปทุมธานี  ที่ 346/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 112 

 ภาคผนวก ง รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร          
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 114 

 ภาคผนวก จ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ    
                อาจารย์ประจ าหลักสูตร 119 

 



ค 
 

สารบัญ (ตอ่) 
  หน้า 
 ภาคผนวก ฉ รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ

ของผู้ ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและ            
ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อใน
หลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณ ฑิ ต  สาขาวิชานิ เทศศาสตร์            
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์               
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 125 

 ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับ 
หลักสูตรที่ปรับปรุง  132 

 ภาคผนวก ซ แผนบริหารความเสี่ยง หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 171 

   
   

 



 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

(ร่าง) 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ   :  คณะวิทยาการจัดการ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  :   25471531101767   
ภาษาไทย  :   หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Communication Arts Program in  
                             Communication Arts 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) 
 ชื่อย่อ  :    นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)  

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Bachelor of Communication Arts (Communication Arts) 
 ชื่อย่อ  :    B. Com. Arts. (Communication Arts)  

 
3. วิชาเอก   ไม่มี 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
 5.2 ประเภทหลักสูตร 
   เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   

5.3 ภาษาที่ใช้  
ภาษาไทย 

5.4 การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                        

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  
เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

    สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เห็นชอบให้น าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่  …………………………………. 

    สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่  ……………………………………………………..  
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567 

 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 นักสื่อสารมวลชน 
8.1.1 ผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
8.1.2 ผู้ประกาศข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
8.1.3 ช่างภาพโทรทัศน์ 
8.1.4 นักโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
8.1.5 นักหนังสือพิมพ์ 
8.1.6 นักตัดต่อภาพยนตร์และรายการทางโทรทัศน์ 

8.2 นักสื่อสารมวลชนอิสระ 
8.2.1 ช่างภาพอิสระ 
8.2.2 ยูทูปเบอร์ 
8.2.3 พิธีกรผู้ด าเนินรายการ 
8.2.4 ผู้ก ากับรายการ 
8.2.5 นักออกแบบกราฟิก 

8.3 ผู้ประกอบการธุรกิจด้านนิเทศศาสตร์ 
8.3.1 ผู้ประกอบการธุรกิจอีเว้นท์ 
8.3.2 ผู้ประกอบการธุรกิจถ่ายภาพ 
8.3.3 ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตสื่อ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีท่ีจบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1 นายอุทัย ยะร ี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นศ.ม. (นิเทศศาสตร์การโฆษณา) มหาวิทยาลยัศรีปทุม 2537 
  รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 
   พธ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์     

ราชวิทยาลัย 
2534 

2 นายประสิทธ์ิ       
สุขสุมติร  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

คอ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

2534 

   ค.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) วิทยาลัยครูพระนคร 2530 
3 นางละเอียด  

ขจรภัย 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์                 
การประชาสัมพันธ์) 
ค.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
 
วิทยาลัยครูพระนคร 

2537 
 
2527 

4 นาง 
ประกอบเกียรติ  
อิ่มศิร ิ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (นิเทศศาสตร์) 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
นศ.ม. (สื่อสารมวลชน) 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัสยาม 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2563 
2543 
2536 
2534 

5 นางสาวมัณฑนา  
สีเขียว 

อาจารย ์ M.MI. (Moving Image) 
ศศ.ม.  (การออกแบบ) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ) 

The University of Sydney 
มหาวิทยาลยัรังสติ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2559 
2553 
2547 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน   

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
       งานสื่อสารมวลชนมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ ช่วยส่งเสริม  

การขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ ในภาคเศรษฐกิจได้น าศาสตร์ด้านการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือสื่อสาร
ระหว่างผู้ผลิตสินค้ากับผู้บริโภค และมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ   
ด้านการสื่อสารมาท าหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย ในด้านองค์ภาครัฐและเอกชนก็มีความต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารมาท าหน้าที่การประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารองค์กร  ดังนั้นจึงเป็นโอกาส
ที่สถาบันการศึกษาจะต้องพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการสื่อสาร มีคุณธรรม มีทักษะการสร้างสรรค์สื่อ มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีการสื่อสาร เพ่ือตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านการสื่อสารเข้าเป็นส่วนส าคัญ               
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  และขับเคลื่อนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้บรรลุเป้าหมาย  
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สภาพสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันมีความหลากหลายทั้งในด้านเชื้อชาติ เพศ วัย 

การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและอาชีพ งานด้านการสื่อสารมวลชนจึงมีความส าคัญต่อการสร้าง 
ความเข้าใจต่อกันของคนในสังคม สร้างความรักความสามัคคีของคนในสังคมให้มีอุดมการณ์ เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงและความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติ ในการพัฒนาหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิตได้ค านึงถึงบริบทของสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ เพ่ือให้หลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิตที่จะประกาศใช้ในปีการศึกษา 2565 มีความเหมาะสมในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของชาติด้านการสื่อสารให้มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับ บัณฑิตนิเทศศาสตร์สามารถปฏิบัติหน้าที่  
ในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในการเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืน 
 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกที่มีความซับซ้อนเชิงสังคม ความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีการสื่อสาร จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตให้สอดคล้องตามบริบทของ
สังคม เทคโนโลยีและพฤติกรรมการสื่อสาร ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการผลิตบุคลากรด้าน
นิเทศศาสตร์เพ่ือตอบสนองต่อสังคมนั้น จะต้องผลิตบุคลากรให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้อย่างรอบด้าน  
มีทักษะเชิงสร้างสรรค์ มีทักษะการสื่อสารและทักษะการใช้เทคโนโลยี  มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต
สาธารณะ นอกนี้การผลิตบุคลากรจะต้องให้สอดคล้องกับ นโยบายและปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
“วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น าท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี” 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
      เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถั มภ์ จังหวัด

ปทุมธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่
จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร จึงสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และ
ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้   

   12.2.1 แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

       12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ 
ท้องถิ่น อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

       12.2.3 เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมือง
ท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

       12.2.4 ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งใน และต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
 รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนภายในคณะวิทยาการจัดการ

สามารถเลือกเรียนได้ในบางรายวิชา ทั้งนี้ตามความสนใจของแต่ละคน นอกจากนี้นักศึกษาต่างคณะ 
ก็สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

13.3 การบริหารจัดการ  
   มหาวิทยาลัย คณะ และอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน            

ในการประสานงานและการให้ความร่วมมือกับสาขาวิชาอ่ืนที่จัดรายวิชา ซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรนี้
ต้องไปเรียนในด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบ การก าหนดกลยุทธ์ในการสอน 
การวัดประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้ ส่วนนักศึกษาที่มาเลือก
เรียนเป็นวิชาเลือกเสรีนั้น ก็ต้องมีการประสานกับคณะต้นสังกัดเพ่ือให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาว่าสอดคล้องกับหลักสูตรที่นักศึกษาเหล่านั้นเรียนหรือไม่ 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
สร้างสรรค์ ถูกต้อง เป็นธรรม น าสังคม  
 

1.2  ความส าคัญ   
นิเทศศาสตร์เป็นศาสตร์การสื่อสาร หมายถึงมีวิธีการและหลักการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน          

มีองค์ประกอบในความเป็นศาสตร์โดยเฉพาะของตน นอกจากนี้ยังมีความเป็นศิลปะอันได้แก่วิธีการที่
แยบยลในการน าเสนอเนื้อหารสาระ ผู้ที่จะท าการสื่อสารจะต้องใช้ความรู้ความสามารถทั้งด้าน            
ความเป็นศาสตร์และความเป็นศิลปะผสมผสานให้การสื่อสารบรรลุเป้าหมาย นิเทศศาสตร์สามารถ
ประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตประจ าวันได้ เพ่ือสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ของคนในสังคม เพ่ือการขับเคลื่อน
สังคม นอกจากนี้ที่ส าคัญไม่น้อยก็คือการใช้นิเทศศาสตร์เพ่ือรักษารากเหง้าวัฒนธรรม ประเพณี 
รวมถึงองค์ความรู้ภูมิปัญญาของสังคมที่สั่งสมมา รวมถึงหลักธรรมค าสอนทางศาสนา ถ่ายทอดจากคน
รุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ และอีกทั้งการสื่อสารนั้นมีความไร้ขีดจ ากัดอันเนื่องด้วยความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีการสื่อสาร สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างความผูกพันระหว่างคนในสังคมที่
อยู่ห่างไกลได ้ 

 บทบาทของนิเทศศาสตร์นั้นเป็นการสื่อสารจากบุคคลสู่บุคคล และจากบุคคลไปถึงมวลชน 
เพ่ือถ่ายทอดข่าวสาร เรื่องราว ความคิด ทัศนคติ โดยการใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสารที่ทันสมัยเป็น
เครื่องมือ นับเป็นศาสตร์ที่มีบทบาทต่อสังคม ดังนั้นนิเทศศาสตร์จึงเป็นเครื่องมือส าคัญเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการสื่อสาร ที่ส าคัญคือการเป็นเครื่องมือในการรักษาและศึกษาเรียนรู้ รากเหง้า 
วัฒนธรรม ประเพณี องค์ความรู้ และภูมิปัญญา 
           ด้วยปัจจัยด้านเทคโนโลยีการสื่อสารระบบดิจิทัลที่พัฒนาให้เกิดสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นสื่อที่
มีขีดความสามารถสูง มีการเปลี่ยนแปลงบริบทและรูปแบบของการสื่อสารอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน 
ดัวยปัจจัยดังกล่าวนี้ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จึงผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารสมัยใหม่มี
ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างยอดเยี่ยม ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้นิเทศศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาทักษะ
ด้านการคิดสร้างสรรค์ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาภาวะผู้น าและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี          
การสื่อสารสมัยใหม่ ให้แก่นักศึกษาเพ่ือเป็นบัณฑิตด้านการสื่อสารที่มีความสามารถและคุณธรรม
จริยธรรมเหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพรับใช้สังคม 
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1.3  วัตถุประสงค์  
1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ให้มี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและ

ทัศนคติที่ดตี่อสังคมและท้องถิ่น  
1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์

เนื้อหาข่าวสารโดยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยอย่างมืออาชีพ 

1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้น า 
สามารถสร้างสรรค์ ประยุกต์และบูรณาการองค์ความรู้นิเทศศาสตร์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เพ่ือการพัฒนาสังคมและท้องถิ่นให้มั่นคงยั่งยืน    
           1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ให้มีทักษะในการสร้างสรรค์สื่อภายใต้บริบท
เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความหลากหลายและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
  
2. แผนปรับปรุง 

แผนปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา

นิเทศศาสตร์ ให้มีมาตรฐานที่
ดีไม่ต่ ากว่ามาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา วิชานิเทศศาสตร์ที่
กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมก าหนด และ
สอดคล้องกับเทคโนโลยีด้าน
การสื่อสารและความต้องการ
ของตลาดแรงงานด้านนิเทศ
ศาสตร์ 

 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนยีการสื่อสารและ
ความต้องการก าลังคนด้าน
นิเทศศาสตร์ เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาหลักสูตร 

2. ส ารวจความต้องการความรู้
ทักษะของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ที่ตลาด แรงงาน
ต้องการเพื่อน ามาพัฒนา
หลักสูตร 

3. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชนและผู้ใช้บัณฑิต
ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 

 

1. รายงานผลการด าเนินงาน 
2. รายงานผลการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ และ/
หรือรายงานผลการฝึกงาน
ในรายวิชาสหกิจศึกษา 

3. นักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 
95 ผ่านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และ/
หรือการฝึกสหกิจศึกษา 

4. เอกสารการประสานงาน
กับภาครัฐและเอกชน 

5. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในทักษะความรู้ 
ความสามารถในการท างาน 
โดยเฉลี่ยระดับ 3.5 จาก
ระดับ 5 
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แผนปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 4. ประสานความร่วมมือกับ

ผู้ประกอบการในภาครัฐและ
เอกชนรวมทั้งองค์กรอ่ืน ๆ     
ที่เก่ียวข้องในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และ
ฝึกสหกิจศึกษา 

5. ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

 

2. พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการพัฒนานักศึกษา 

6. อาจารย์ใหม่ต้องผ่าน          
การอบรมหลักสูตรเบื้องต้น
เกี่ยวกับเทคนิคการสอน          
การวัดและประเมินผล 

7. อาจารย์ทุกคนต้องเข้าอบรม
เกี่ยวกับหลักสูตรการสอน
รูปแบบต่าง ๆ และการวัดผล
ประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือให้มี
ความรู้ความสามารถใน            
การประเมินผลตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่ผู้สอน
จะต้องสามารถวัดและ
ประเมินผลได้เป็นอย่างดี 

6. หลักฐานหรือเอกสาร
แสดงผลการด าเนินการ 

7. รายงานผลการประเมิน              
การเรียนการสอนของ
อาจารย์ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

แผนปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
3. พัฒนาบุคลากรให้ทันต่อ

วิวัฒนาการและองค์ความรู้ 
ใหม ่ๆ ในสาขาวิชา                 
นิเทศศาสตร์  และพัฒนา             
การบริการวิชาการและสร้าง
เสริมประสบการณ์การน า
ความรู้นิเทศศาสตร์ไปใช้
ปฏิบัติงานจริง 

8. สนับสนุนบุคลากรใน                 
การพัฒนาองค์ความรู้ให้   
ก้าวทันวิวัฒนาการใหม่ 

9. สนับสนุนบุคลากรด้าน              
การเรียนการสอนและท างาน
บริการวิชาการแก่องค์กร
ภายนอก 

10. ก าหนดให้นักศึกษาท างาน
วิจัย/งานวิชาการท่ีสามารถ
น าผลมาใช้ในการ
ด าเนินงานไดจ้ริงและ
เสริมสร้างประสบการณ์
การน าความรู้ไปใช้                  
การปฏิบัติงานจริง 

8. หลักฐานการส่งบุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรม/             
การเข้าร่วมการประชุม/
สัมมนาวิชาการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ 

9. งานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 

10. งานวิจัยและงานวิชาการ  
ที่นักศึกษาเป็นผู้จัด             
ท าข้ึน  เพ่ือพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์
ท างานจริง 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา

ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562  (ภาคผนวก ก)  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไมมี่ 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเป็นไปตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย          
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 

2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
  2.3.1 ปัญหาด้านภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย   
  2.3.2 ปัญหาด้านการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เนื่องจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์เป็นสาขาวิชา
ที่มีห้องปฏิบัติการทั้งด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์กราฟิก ที่มีเทคโนโลยีที่หลากหลายแตกต่างกัน 
  2.3.3 การปรับตัวเพ่ือเข้าสู่อุตสาหกรรมการสื่อสารและการสร้างสรรค์ 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ารับการอบรม 
ภาษาอังกฤษในโครงการของคณะวิทยาการจัดการ หรือของมหาวิทยาลัย 
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           2.4.2 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีนิเทศศาสตร์อย่างครบวงจร 
           2.4.3 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์สื่อ การประกอบวิชาชีพ และกิจกรรม 
การศึกษาดูงานในองค์กรวิชาชีพ 
 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 50 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 2 - 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 3 - - 50 50 50 
ชั้นปีที่ 4 - - - 50 50 

รวม 50 100 150 200 200 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 50 50 
 
2.6  งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. ค่าลงทะเบียน 1,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000 6,000,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
   2.1 งบบุคลากร 
   2.2 งบด าเนินการ 
   2.3 งบลงทุน 
        2.3.1 ค่าที่ดินและ  
                สิ่งก่อสร้าง 
        2.3.2 ค่าครุภัณฑ์ 

 
2,556,120 
     35,000 

 
460,000 

 
500,000 

 
2,562,120 
    70,000 

 
460,000 

 
550,000 

 
2,568,120 
  105,000 

 
460,000 

 
600,000 

 
2,574,120 
   140,000 

 
460,000 

 
650,000 

 
2,580,120 
  140,000 

 
460,000 

 
700,000 

รวมรายรับ 5,051,120 5,942,120 8,233,120 9,824,120 9,880,120 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
1. งบบุคลากร 5,001,400 5,006,400 5,011,400 5,016,400 5,021,400 
2. งบด าเนินการ 
    2.1 ค่าตอบแทน 
    2.2 ค่าใช้สอย 
    2.3 ค่าวัสด ุ
    2.4 ค่าสาธารณูปโภค 

 
56,000 
500,000 
550,000 
72,000 

 
64,000 
550,000 
600,000 
72,000 

 
72,000 
600,000 
650,000 
72,000 

 
80,000 
650,000 
700,000 
72,000 

 
88,000 
700,000 
750,000 
72,000 

3. งบลงทุน 
    2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    2.2 ค่าครุภัณฑ์ 

 
460,000 
550,000 

 
460,000 
600,000 

 
460,000 
650,000 

 
460,000 
700,000 

 
460,000 
750,000 

4. เงินอุดหนุน 
   4.1 การท าวิจัย 
   4.2 การบริการวิชาการ 

 
60,000 
30,000 

 
60,000 
30,000 

 
60,000 
30,000 

 
60,000 
30,000 

 
60,000 
30,000 

รวมรายจ่าย 7,279,400 7,442,400 7,605,400 7,768,400 7,931,400 
 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 39,657บาท/คน/ป ี

 
2.7  ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)  

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
การเทียบโอนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. 2557 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกติ 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 
      2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ 
      2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก 

78 
45 
33 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ     
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)  
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 

 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
MCA101 หลักนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Principles of Communication Arts  
MCA107 หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สมัยใหม่ 3(2-2-5) 
 Principles of  Broadcasting In New Age  

MCA108 พัฒนาทักษะเทคโนโลยีนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Communication Technology Skill Development  
MCA109 ถ่ายภาพดิจิทัล  3(2-2-5) 
 Digital photography    
MCA110 กฎหมายและจริยธรรมนิเทศศาสตร์  3(3-0-6) 
 Laws and Ethics of Communication Arts  
MCA112 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
 English for Communication Arts Skill Development  
MCA207 สร้างสรรค์และพัฒนาบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์    3(2-2-5) 
 Broadcasting Script Creation and Development  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
MCA208 สร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5) 
 Broadcast Program Creation And Production  
MCA209 ตัดต่อภาพและเสียงรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5) 
  Editing for Redio and Television  
MCA210 สร้างสรรค์เนื้อหาการเล่าเรื่องและการถ่ายทอดอย่างสร้างสรรค์   3(2-2-5) 
  Creative Content and Storytelling  
MCA213 พัฒนาบุคลิกภาพและคุณธรรรมนักนิเทศศาสตร์     3(2-2-5) 
 Personality and Ethics in Communication Arts Development   
MCA330 ผู้ประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5) 
  Radio and Telavision  Broadcasters  
MCA336 ถ่ายภาพสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
 Creation Photography     
MCA337 นิเทศศาสตร์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Communication Arts for Local Development   
MCA338 วิจัยนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Communication Arts Research  

   
        2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
                 2.1.2.1) เลือกทั่วไป กลุ่มเลือกบังคับไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
   

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
MCA339 บริหารงานกองถ่ายและการก ากับการแสดง 3(2-2-5) 
  Production Management and Directing  
MCA340 ออกแบบและผลิตฉากรายการโทรทัศน์                                      3(2-2-5) 
  Televition Program Scenery Design and Production   
MCA449 ถ่ายภาพวีดีทัศน์ทางอากาศ                                                          3(2-2-5) 
 Aerial Videography  
MCA450 ผู้ประกอบการธุรกิจนิเทศศาสตร์                                               3(2-2-5) 
 Communication Arts Entrepreurs  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
MCA451 สร้างสรรค์และผลิตละครโทรทัศน์ 3(2-2-5) 
 TV Drama Creation and Production  
MCA452 สร้างสรรค์และผลิตภาพยนตร์สั้น 3(2-2-5) 
 Short Film Creation and Production  
MCA453 บริการวิชาการแก่สังคม 3(2-2-5) 
 Academic Social Responsibility  

   

     2.1.2.2 เลือกกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
   เลือกเรียนกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 2 กลุ่มวิชา จาก 10 กลุ่มวิชาต่อไปนี้ 
 1) กลุ่มวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์  
   

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MCA454 สร้างสรรคแ์ละผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ทางสื่อตรีมมิ่ง 3(2-2-5) 
 Streamming Media Creation and Production for Television   
MCA455 สร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น                                                3(2-2-5) 
 Local Television Program Creation and Production  
MCA456 สร้างสรรค์และผลิตมิวสิกวีดีโอ                                                     3(2-2-5) 
 Music video Creation and Production  
   

 2) กลุ่มวิชาสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียง   
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MCA457 สร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงทางสื่อตรีมมิ่ง 

Streaming Media Creation and Production for Radio 
3(2-2-5) 

MCA458 ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น                                                      3(2-2-5) 
 Local Radio Program Production   
MCA459 ผลิตรายการพอตแคสท์                                           3(2-2-5) 
 Podcast Production  
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 3) กลุ่มวิชาสร้างสรรค์สื่อออนไลน์  
   

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
MCA460 สร้างสรรค์เนื้อหาสื่อออนไลน์ : บล็อก วล็อก และการรีวิว                       3(2-2-5) 
 Online Content Creation: Blogging, Vlogging and Reviewing  
MCA461  สร้างสรรค์และการออกแบบคาแรคเตอร์สติกเกอร์ออนไลน์                               3(2-2-5) 
  Online Sticker Characters Design and Creation   
MCA462 สร้างสรรค์เนื้อหาและผลิตรายการยูทูป 3(2-2-5) 
 YouTube Content Creation and Production   
   

 4) กลุ่มวิชาอีเว้นท์  
   

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
MCA463 ธุรกิจอีเว้นท์ การจัดนิทรรศการและการประชุม                                                            3(2-2-5) 
 Event and MICE Business  
MCA464 ออกแบบสร้างสรรค์งานอีเว้นท์ การจัดนิทรรศการ และการประชุม                            3(2-2-5) 
 Event and MICE Design and Creation  
MCA465 บริหารงานอีเว้นท์ การจัดนิทรรศการและการประชุม                                                         3(2-2-5) 
 Event and MICE Management  
   

 5) กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล   
   

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

MCA466 สื่อและการตลาดออนไลน์                                                      3(2-2-5) 
 Online Media and Marketing  
MCA467 สร้างสรรค์และผลิตโฆษณาออนไลน์       3(2-2-5) 
  Online Advertising Creation and Production  
MCA468 รีวิวและการขายสินค้าออนไลน์ 3(2-2-5) 
 Online Product Reviewing and Selling   
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 6) กลุ่มวิชาประชาสัมพันธ์  
   

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

MCA469 กลยุทธ์และการวางแผนประชาสัมพันธ์                                           3(2-2-5) 
 Public Relation Strategies and Planning   
MCA470 เขียนเนื้อหาและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์                                                3(2-2-5) 
 Content Writing and Public Relation Media Production    
MCA471 โครงการเพื่อการมีส่วนร่วมกับสังคม                                            3(2-2-5) 
 Social Engagement  
   

 7) กลุ่มวิชาสร้างสรรค์สื่อด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
  

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

MCA472 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สองมิติ                                                           3(2-2-5) 
 2D Computer Graphics Technology  
MCA473 ภาพกราฟิกเคลื่อนไหว                                                                    3(2-2-5) 
 Motion Graphics  
MCA474 ผลิตสื่ออินโฟกราฟิก                                                                  3(2-2-5) 
 Infographics  
   

 8) กลุ่มวิชาการถ่ายภาพ  
   

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

MCA475 ถ่ายภาพบุคคลและการพิมพ์ภาพ                                       3(2-2-5) 
 Portrait Photography and Printing                      3(2-2-5) 
MCA476 ถ่ายถาพผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
  Product Photography  
MCA477 ถ่ายภาพสร้างสรรค์งานโฆษณา                                                     3(2-2-5) 
 Advertising Photography  
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 9) กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ออนไลน์  
   

รหัส ชือ่วิชา น(ท-ป-ศ) 
   

MCA478 โชเชียลมีเดียเพ่ืองานวารสารศาสตร์                                                    3(2-2-5) 
 Social Media for Journalism  
MCA479 สื่อข่าวและการเขียนข่าวออนไลน์                                                            3(2-2-5) 
 Online News Reporting and Writing  
MCA480 เทคนิคการข่าวเชิงสืบสวน                                                              3(2-2-5) 
 Investigative News Writing Techniques   
   

 10) กลุ่มวิชาการสื่อสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ  
   

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

MCA481 สื่อสารเพื่อการกู้ชีพและภาวะวิกฤต                                             3(2-2-5) 
 Resuscitation and Crysis Communication  
MCA482 สื่อสารเพื่อสาธารณสุข                                                             3(2-2-5) 
 Public Health Care Communication  
MCA483 รณรงค์เพ่ือประโยชน์สาธารณะ                                                     3(2-2-5) 
 Campaign for Public Benefits   
   

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
      ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง จ านวนไม่น้อยกว่า 

7 
7 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
 
 

รหัส 
 

ชื่อวิชา 
 

น(ท-ป-ศ) 

MCA403 เตรียมสหกิจศึกษานิเทศศาสตร์ 
Preparation for Cooperative Education in    
Communication Arts 

1(45) 

MCA405 สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์ 
Cooperative Education in Communication Arts 

6(640) 
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2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

รหัส 
 

ชื่อวิชา 
 

น(ท-ป-ศ) 

 

MCA402 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
Preparation for Professional Experience in   
Communication Arts 

    2(90) 

MCA404 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
Field Experience in   Communication Arts 
 

5(450) 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า          6     หน่วยกิต 
ให้ เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่
ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
*** ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติ
การศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 2.00 ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า     45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                                                 3 หน่วยกิต *** 
 
ชื่ออนุปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :    อนุปริญญานิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ชื่อย่อ  :    อ.นศ. (นิเทศศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :    Associate of Communication Arts   

   (Communication Arts) 
ชื่อย่อ  :    A. Com. Arts (Communication Arts) 
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หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 

 ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 

ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
 

MCA หมู่วิชานิเทศศาสตร์ 
VGE หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา  
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGExxx  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 9 
หมวดวิชาเฉพาะ MCA101 หลักนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
(วิชาบังคับ) MCA107 หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สมัยใหม่ 3(2-2-5) 

 MCA108 พัฒนาทักษะเทคโนโลยีนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
         รวมหน่วยกิต 18 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGExxx  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 9 
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ) 

MCA109  ถ่ายภาพดิจิทัล 3(2-2-5) 

 MCA110 
MCA112 

กฎหมายและจริยธรรมนิเทศศาสตร์   
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนิเทศศาสตร์ 

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

       รวมหน่วยกิต 18 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGExxx   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ) 

MCA207 สร้างสรรค์และพัฒนาบทวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์    

3(2-2-5) 

 MCA208 
 

MCA209 

สร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และ
วิทยุโทรทัศน์ 
ตัดต่อภาพและเสียงรายการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 15 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGExxx 
 

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

MCA210 
   
MCA213   

สร้างสรรค์เนื้อหา การเล่าเรื่องและการถ่ายทอด
อย่างสร้างสรรค์   
พัฒนาบุคลิกภาพและคุณธรรมนักนิเทศศาสตร์ 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือกบังคับ) 

xxxxxx  เลือกเรียนในกลุ่มวิชาเลือกบังคับ 1 รายวิชา   3(2-2-5) 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxx เลือกเสรี 3  
                                                รวมหน่วยกิต       18 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาบังคับ)  

MCA330 
MCA336 
MCA337 

ผู้ประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์                          
ถ่ายภาพสร้างสรรค์     
นิเทศศาสตร์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น             

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

 หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาเลือกบังคับ) 

xxxxxx 
   

เลือกเรียนในกลุ่มวิชาเลือกบังคับ 2 รายวิชา  
(โดยไม่ซ้ ากับท่ีลงทะเบียนเรียนมาแล้ว)  

6 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxx   เลือกเสรี 3  
รวมหน่วยกิต 18 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

MCA338 
  

วิจัยนิเทศศาสตร์    
 

3(2-2-5) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือกบังคับ) 

xxxxxx 
 

 

เลือกเรียนในกลุ่มวิชาเลือกบังคับ 2 รายวิชา.      
      (โดยไม่ซ้ ากับท่ีลงทะเบียนเรียนมาแล้ว) 

6  

หมวดวิชาเฉพาะ
(กลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะด้าน) 

xxxxxx เลือกกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 1 กลุ่มวิชา จ านวน 9 
หน่วยกิต  

9 

                                                 รวมหน่วยกิต 18 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  
(กลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะด้าน) 

xxxxxx เลือกกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 1 กลุ่มวิชา                       
จ านวน 9 หน่วยกิต 

9 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการฯ) 

MCA403 
 

MCA402 

เตรียมสหกิจศึกษานิเทศศาสตร์ 
หรือ 
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 

1(45) 
 

    2(90) 
รวมหน่วยกิต 10 หรือ 11 

 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาปฏิบัติการฯ) 

MCA405 สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์ 
หรือ 

     6(640) 

 MCA404 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
 

5(450) 

รวมหน่วยกิต 6 หรือ 5 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
MCA101 หลักนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Principles of Communication Arts  

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร การสื่อสารมวลชน กระบวนการสื่อสาร   
อิทธิพลสื่อที่มีผลต่อสังคม แบบจ าลองการสื่อสาร หลักธรรมการสื่อสารทางพระพุทธศาสนาเพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ 

 
MCA107 หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สมัยใหม่ 3(2-2-5) 
 Principles of Broadcasting In New Age  

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประวัติ วิวัฒนาการ บทบาทและอิทธิพลของ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ระบบและเทคโนโลยีการกระจายเสียงและแพร่สัญญาณภาพวิทยุ
โทรทัศน์  ลักษณะและรูปแบบรายการ กระบวนการผลิต เครื่องมือในการผลิตรายการวิทยุ       
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สมัยใหม่ 

 
MCA108 พัฒนาทักษะเทคโนโลยีนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Communication Technology Skill Development  

ศึกษาองค์ประกอบพ้ืนฐานของห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ห้อง
ถ่ายภาพ ฝึกทักษะปฏิบัติการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ การถ่ายภาพและ
การพิมพ์ภาพ การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 

  
MCA109 ถ่ายภาพดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Photography  

ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายภาพด้วยระบบดิจิทัล การก าหนดมุมกล้อง ขนาด และ
สัดส่วนของภาพ การสร้างภาพจากธรรมชาติของกล้องและส่วนประกอบ ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถรองรับ
ความหมายและเจตนาของผู้ส่งสารได้ ปฏิบัติการตกแต่งและพิมพ์ภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัล 

 
MCA110 กฎหมายและจริยธรรมนิเทศศาสตร์   3(3-0-6) 
 Laws and Ethics of Communication Arts  

ศึกษาปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
การแสดงออกของมนุษย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์ จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมของ
นักนิเทศศาสตร์ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

MCA112 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
 English for Communication Arts Skill Development  

พัฒนาทักษะการสื่อสารพ้ืนฐานตามหลักภาษา  เช่น การฟัง การพูด การอ่าน  
และการเขียน เพ่ือใช้ส าหรับการสื่อสารในวิชาชีพ เรียนรู้ค าศัพท์ที่ เกี่ยวข้อ งเพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการท างานด้านนิเทศศาสตร์ เช่น นักข่าว ผู้ประกาศ และนักจัดรายการ ฯลฯ ฝึก
ปฏิบัติการรายงานข่าว การเป็นพิธีกร การเขียนบทสารคดี บทภาพยนตร์ 

  
MCA207 สร้างสรรค์และพัฒนาบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5) 
 Broadcasting Script Creation and Development   

ศึกษาองค์ประกอบพ้ืนฐาน หลักการ และการแสวงหาข้อมูล กระบวนการคิด
สร้างสรรค์ การใช้จินตนาการ ศิลปะการถ่ายทอดเรื่องราว การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาให้
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือการเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียง บทรายการวิทยุโทรทัศน์ 
รวมถึงการพัฒนาบทให้มีความเหมาะสม สามารถน าไปผลิตรายการได้จริง 

    
MCA208 สร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5) 
 Broadcast Program Creation And Production  

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ กระบวนการสร้างสรรค์และผลิต 
หลักการสื่อความหมายด้วยภาพและเสียง หลักการน าบทวิทยุกระจายเสียงหรือบทวิทยุโทรทัศน์         
ที่ได้รับการพัฒนาเป็นบทสมบูรณ์เข้าสู่กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์                   
เพ่ือออกอากาศเผยแพร่ได้อย่างเหมาะสม ไม่ขัดต่อวัฒนธรรมและศีลธรรม 

  
MCA209 ตัดต่อภาพและเสียงรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5) 
 Editing for Radio and Television  

ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตัดต่อภาพและเสียง การสื่อความหมาย
ด้วยภาพและเสียง การปรับแต่งและผสมสัญญาณภาพและเสียง ฝึกทักษะในการตัดต่อภาพและเสียง 
เพ่ือให้ได้รายการที่เหมาะสมในการเผยแพร่ผ่านสื่อ 

 
MCA210 สร้างสรรค์เนื้อหาการเล่าเรื่อง และการถ่ายทอดอย่างสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
 Creative Content and Storytelling  

ศึกษาวิธีการสร้างสรรค์เนื้อหาเพ่ือการเล่าเรื่อง การแสวงหาข้อมูล หลักการ
น าเสนอและการสร้างสรรค์เรื่องราว หลักการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอด
เรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ผ่านสื่อที่หลากหลาย 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

MCA213 พัฒนาบุคลิกภาพและคุณธรรมนักนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Personality and Ethics in Communication Arts 

Development  
 

ศึกษาความหมาย องค์ประกอบของบุคลิกภาพ ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลิกภาพ พัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคล  ในด้านการแต่งกาย การใช้ภาษา มารยาทสังคม              
มนุษยสัมพันธ์ การเป็นผู้น า ศึกษาและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักนิเทศศาสตร์ 

 
MCA330 ผู้ประกาศรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5) 
 Radio and Telavision  Broadcasters  

ศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบการและพัฒนาทักษะการใช้วัจนภาษาและ       
อวัจนภาษา เช่น การเปล่งเสียง การใช้เสียงอย่างถูกต้องตามอักขระวิธีทั้งการพูดและการอ่าน         
การแสดงออกทางสีหน้า แววตา ท่าทาง การเคลื่อนไหวร่างกาย ฝึกปฏิบัติเพ่ือการเป็นผู้ประกาศ 
ผู้อ่านข่าว หรือพิธีกรด าเนินรายการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

 
MCA336 ถ่ายภาพสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
 Creation Photography  

ศึกษาหลักการ แนวคิด  ทฤษฎี  พัฒนาทักษะการถ่ายภาพสร้างสรรค์ พัฒนา
ศักยภาพเชิงศิลปะการถ่ายภาพเพ่ือคุณค่าของชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย การถ่ายภาพ
สร้างสรรค์เชิงพานิช การถ่ายภาพสร้างสรรค์สังคม การถ่ายภาพสร้างสรรค์เชิงประเพณีวัฒนธรรม
ศิลปะการจัดแสดงผลงานภาพ การน าเสนอผลงานเชิงพานิชย์ 

   
MCA337 นิเทศศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Communication Arts for Local Development  

ศึกษาประเด็นปัญหาและก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา ศึกษากระบวนการ 
บทบาทความรับผิดชอบของนิเทศศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนา การน าวิชาการนิเทศศาตร์มาใช้เป็น
เครื่องมือพัฒนาท้องถิ่น เช่น การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 
การเกษตร สาธารณสุข ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น รวมถึงการน าเสนอ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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MCA338 วิจัยนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Communication Arts Research  

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางสังคมศาสตร์ ในรูปการวิจัยเชิงปริมาณ และ          
การวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการก าหนดปัญหาการวิจัยตัวแปรและการตั้งสมมติฐาน ประชากร 
กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือส าหรับการวิจัยรวมถึงการวางแผนการวิจัยด้วย โดยเน้นรูปแบบและวิธีที่
เหมาะสม ส าหรับการวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ 

 
MCA339 บริหารงานกองถ่าย การแสดงและก ากับการแสดง 3(2-2-5) 
 Production Management and Directing  

ศึกษาหลักการหริหารงานและกระบวนการบริหารงานในกองถ่ายท า บทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารงานกองถ่ายท า ศึกษาหลักการ บทบาทหน้าที่ผู้ก ากับการแสดงและการก ากับ          
การแสดง การวิเคราะห์ตัวละคร การตีความบทละครและภาพยนตร์ ทฤษฎีเกี่ยวกับการแสดง              
ฝึกปฏิบัติการบริหารงานกองถ่ายท า การก ากับการแสดง 

 
MCA340 ออกแบบและผลิตฉากรายการโทรทัศน์ 3(2-2-5) 
 Televition Program Scenery Design and Production  

ศึกษาเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ แนวคิดการออกแบบเพ่ือรายการโทรทัศน์          
การจัดท าผังเวที การออกแบบฉาก รูปแบบฉาก การจัดองค์ประกอบ เส้นและพ้ืนผิว การใช้สี รูปทรง 
อักษร สัญลักษณ์ เทคนิคพิเศษในการสร้างฉาก การจัดแสงในการผลิตรายการโทรทัศน์ กราฟิกใน
ฉากโทรทัศน์ การสร้างฉากเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

  
MCA402 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 2(90) 
 Preparation for Professional Experience in   

Communication Arts 
 

จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ ในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระท าใน
สถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ 
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MCA403 เตรียมสหกิจศึกษานิเทศศาสตร์ 1(45) 
 Preparation for Cooperative Education in    

Communication Arts 
 

การจัดให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมเพ่ือออกฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงาน           
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิเทศศาสตร์ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการ
ท างานพัฒนาทักษะวิชาชีพ ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้ 

       
MCA404 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 5(450) 
 Field Experience in Communication Arts  

ฝึกปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน
โดยการน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง จัดให้มี          
การปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกงาน และจัดปัจฉิมนิเทศเพ่ืออภิปรายและสรุปผลปัญหา
งานด้านนิเทศศาสตร์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

       
MCA405 สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์ 6(650) 
 Cooperative Education in Communication Arts  

การจัดให้นักศึกษาได้เตรียมฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านนิเทศศาสตร์ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการท างานพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้ 

 
MCA449 ถ่ายภาพวีดีทัศน์ทางอากาศ 3(2-2-5) 
 Aerial Videography  

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพวีดิทัศน์ทางอากาศด้วยเทคโนโลยีโดรน รูปแบบ 
ชนิดของโดรน เทคนิควิธีการบิน ข้อดีและข้อจ ากัดของการถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์โดรน  ฝึกทักษะ          
การถ่ายภาพด้วยโดรนเพ่ือการรายงานข่าว งานสร้างสรรค์สารคดี ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ หรืองานด้าน
นิเทศศาสตร์อ่ืนๆ รวมถึงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์โดรน การขอใบอนุญาตในการบิน และศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 
MCA450 ผู้ประกอบการธุรกิจนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Communication Arts Entrepreurs  

ศึกษาหลักการประกอบธุรกิจ การบริหารจัดการและการสร้างสรรค์ธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องด้วยวิชาชีพนิเทศศาสตร์ เช่น ธุรกิจสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ ธุรกิจการตลาดออนไลน์  กิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ธุรกิจถ่ายภาพ การจัดแสดงสินค้า การจัดงานอีเว้นท์ เชิงพานิชย์ 
เชิงประเพณีวัฒนธรรม การคิดวิเคราะห์  และการสร้างโอกาสทางธุรกิจ และฝึกปฏิบัติ เป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ 
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MCA451 สร้างสรรค์และผลิตละครโทรทัศน์ 3(2-2-5) 
 TV Drama Creation and Production  

ศึกษาองค์ประกอบและกระบวนการสร้างสรรค์รายการละครทางโทรทัศน์          
การวางแผนการผลิต การคิดโครงเรื่อง การสร้างสรรค์บท การผลิต การก ากับการแสดง การก ากับภาพ 
การก ากับแสง การคัดเลือกนักแสดง การก ากับงานศิลป์ การตัดต่อ และการน าเสนอ 

     
MCA452 สร้างสรรค์และผลิตภาพยนตร์สั้น 3(2-2-5) 
 Short Film Creation and Production  

ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ กระบวนการผลิต การคิดโครงเรื่อง การพัฒนาบท
ภาพยนตร์ การก าหนดสถานที่ การคัดเลือกนักแสดง การถ่ายท าภาพยนตร์ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือ         
การถ่ายท าภาพยนตร์และการน าเสนอ 

  
MCA453 บริการวิชาการแก่สังคม 3(2-2-5) 
 Academic Social Responsibility  

ศึกษาหลักการจัดโครงการ การคิดและการเขียนโครงการ การบริหารโครงการ 
เพ่ือการบริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคมในรูปแบบการให้ค าปรึกษา การให้ความรู้ การจัดประชุม           
การจัดเวทีเสวนา และการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการองค์ความรู้นิเทศศาสตร์กับ             
สหวิทยาการอื่น เป็นการน าเสนอคุณค่าทางวิชาการสู่สังคมให้เกิดการพัฒนา 

   
MCA454 สร้างสรรค์และผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ 3(2-2-5) 
 Streamming Media Creation and Production for 

Television 
 

ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์และผลิตรายการข่าว ประเภทของข่าว รูปแบบของ
รายการข่าว การแสวงหาข่าว การเขียนข่าวเพ่ือการน าเสนอผ่านรายการข่าวโทรทัศน์ การคัดเลือก
ผู้อ่านข่าว การอ่านข่าว การใช้เทคโนโลยีในการผลิตรายการข่าว 

   
MCA455 สร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Local Television Program Creation and Production  

ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับท้องถิ่น  เช่น
รายการสารคดีท้องถิ่น รายการเกษตร รายการศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การคัดเลือกพิธีกรรายการให้
เหมาะสมกับรายการท้องถิ่น และการใช้เทคโนโลยีในการผลิตรายการการน าเสนอผลงานผ่านสื่อ
ท้องถิ่น หรือสื่อท่ีหลากหลาย 
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MCA456 สร้างสรรค์และผลิตมิวสิกวีดีโอ 3(2-2-5) 
 Music Video Creation and Production  

ศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพลง ความส าคัญของมิวสิควีดิโอในเชิงพานิชย์ ศึกษา
กระบวนการสร้างสรรค์เพ่ือการผลิต การคัดเลือกองค์ประกอบ นักแสดง การใช้เทคโนโลยีในการผลิต 
การใช้เทคนิคพิเศษ การถ่ายท า การตัดต่อ การน าเสนอผลงานผ่านสื่อที่หลากหลาย 

        
MCA457 สร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงทางสื่อตรีมม่ิง 3(2-2-5) 
 Streaming Media Creation and Production for Radio  

ศึกษาแนวคิด กระบวนการ เทคนิค วิธีการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงสมัยใหม่ 
ศึกษารูปแบบรายการ ประเภทของรายการ การควบคุม การล าดับเสียง การผสมเสียง ฝึกปฏิบัติการ
สร้างสรรค์เนื้อหา และการด าเนินการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง โดยใช้ห้องปฏิบัติการและ
เทคโนโลยีวิทยุกระจายเสียง 

  
MCA458 ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น                                                      3(2-2-5) 
 Local Radio Program Production   

ศึกษาแนวคิด วิธีการ การค้นคว้าข้อมูล  และฝึกปฏิบัติการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น ควบคุมการผลิตรายการให้มีเนื้อหาเหมาะสมสอดคล้องกับท้องถิ่น ตลอดถึง
การน าเสนอออกอากาศทางระบบวิทยุท้องถิ่นหรือระบบอินเทอร์เน็ต 

 
MCA459 ผลิตรายการพอตแคสท์                                           3(2-2-5) 
 Podcast Production  

ศึกษาหลักการเบื้องต้นของรายการพอตแคสท์ การสร้างสรรค์ การออกแบบ
รายการ การคัดเลือกเนื้อหา การใช้ค าพูด การเล่าเรื่อง การก าหนดกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย การใช้อุปกรณ์
การผลิต การด าเนินการผลิตและการเผยแพร่รายการ 

 
MCA460 สร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาสื่อออนไลน์ : บล็อก วล็อกและ              

การรีวิว 
3(2-2-5) 

 Online Content Creation And Production : Blogging, 
Vlogging and Reviewing 

 

ศึกษาหลักการ แนวคิด วิธีการสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อออนไลน์เพ่ือประโยชน์เชิง
สังคมและธุรกิจ กระบวนการสร้างสรรค์และผลิตผลงานใน บล็อก วล็อก  เทคนิคและกลยุทธ์การรีวิว
สินค้าบริการ หรือธุรกิจในแพลทฟอร์มออนไลน์ 
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MCA461  สร้างสรรค์และการออกแบบคาแรคเตอร์สติกเกอร์ออนไลน์                               3(2-2-5) 
 Online Sticker Characters Design and Creation   

ศึกษาแนวคิดของคาแรคเตอร์สติกเกอร์ หลักการวาดภาพการ์ตูน ทฤษฎีสี            
การออกแบบงานกราฟฟิกส าหรับผลิตสติกเกอร์ การออกแบบและการสร้างสติกเกอร์คาแร็กเตอร์เพื่อ
ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ ฝึกทักษะปฏิบัติในการผลิต และช่องทางการจ าหน่าย 

  
MCA462 สร้างสรรค์เนื้อหาและผลิตรายการยูทูป 3(2-2-5) 
 YouTube Content Creation and Production  

ศึกษาแนวคิดและฝึกปฏิบัติการผลิตคลิปวีดีโอสั้น การผลิตรายการที่มีเนื้อหา
สร้างสรรค์ ส าหรับเผยแพร่ผ่านช่องทางยูทูบ รวมถึงการสร้างช่องรายการ การสร้างฐานผู้ชม การใช้ 
กลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือโปรโมทช่องรายการ น าไปสู่การหารายได้และเป็นเจ้าช่องรายการ 

  
MCA463 ธุรกิจอีเว้นท ์การจัดนิทรรศการและการประชุม 3(2-2-5) 
 Event and MICE Business  

ศึกษาความหมาย บทบาทธุรกิจอีเว้นท์และไมซ์ ลักษณะการด าเนินงาน 
องค์ประกอบ การบริหารความเสี่ยง ปัจจัยที่มีผลต่อความเจริญของธุรกิจ ประเภทของอีเว้นท์ การจัด
นิทรรศการและการประชุม ความส าคัญของธุรกิจอีเว้นท์และไมซ์ท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ 

                       
MCA464 ออกแบบสร้างสรรค์งานอีเว้นท์ การจัดนิทรรศการและ                   

การประชุม 
3(2-2-5) 

 Event and MICE Design and Creation  
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบงานอีเว้นท์ ประเด็นการจัดกิจกรรม สถานที่  

งบประมาณ ฝึกสร้างสรรค์และออกแบบงานอีเว้นท์ การจัดนิทรรศการและการประชุม เช่น การเลือก
กิจกรรม สถานที่ เวลา การออกแบบตกแต่ง การจัดองค์ประกอบด้านแสง  เสียง องค์ประกอบด้าน
สื่อผสม องค์ประกอบด้านการสื่อสาร องค์ประกอบด้านบุคลากร การสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้า    
ร่วมงาน รวมถึงการสร้างสรรค์นิทรรศการและการจัดประชุม การจัดท าภาพร่างของงาน 
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MCA465 บริหารงานอีเว้นท์ การจัดนิทรรศการและการประชุม 3(2-2-5) 
 Event and MICE  Management  

ศึกษาหลักการบริหาร การวางแผน การก าหนดต าแหน่งหน้าที่ของบุคลากร    
กระบวนการและยุทธวิธีการจัดอีเว้นท์ การควบคุมและดูแลการสร้างสรรค์ การผลิต ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในงานอีเว้นท์ การติดต่อประสานงาน การวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง การบริหาร
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารความเสี่ยงการติดตามประเมินผล ฝึกปฏิบัติการบริหาร
จัดการ 

  
MCA466 ส่ือสารและการตลาดออนไลน์ 3(2-2-5) 
 Online Media and Marketing  

ศึกษาแนวคิด ปรัชญาด้านการสื่อสารและการตลาดออนไลน์ สื่อสารการตลาด
แบบสองทางบนแพลตฟอร์ม ทั้งเว็ปไซต์พีซี โมบายไซต์ และแอพพลิเคชั่นผ่านอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้งาน         
ส่วนบุคคล วิเคราะห์โอกาสทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงการวิเคราะห์เนื้อหาที่น าเสนอ
เพ่ือการตลาดออนไลน์ 

  
MCA467 สร้างสรรค์และผลิตโฆษณาออนไลน์ 3(2-2-5) 
 Online Advertising Creation and Production   

ศึกษาการสร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณาสินค้า ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลผู้บริโภค 
ข้อมูลการแข่งขัน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ เพ่ือน ามาประกอบการสร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณาส าหรับ
สื่อสารการตลาดออนไลน์ 

   
MCA468 รีวิวและการ ขายสินค้าออนไลน์ 3(2-2-5) 
 Online Product Reviewing and Selling  

ศึกษากระบวนการ เทคนิค องค์ประกอบการรีวิวสินค้า ศึกษาถึงการแสวงหา
ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ ข้อมูลผู้บริโภคเป้าหมาย ข้อมูลด้านการแข่งขัน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ เพ่ือน ามา
ประกอบการสร้างสรรค์เนื้อหาเพ่ือการรีวิวได้ตรงประเด็น ตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการพัฒนา
บุคลิกภาพให้เหมาะสมต่อการรีวิวสิ้นค้าแต่ละประเภท ฝึกปฏิบัติการรีวิวสินค้า 

  
MCA469 กลยุทธ์และการวางแผนประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 
 Public Relation Strategies and Planning  

ศึกษารูปแบบ และกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน                
การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ทั้งในลักษณะประชาสัมพันธ์เชิงรุก และประชาสัมพันธ์เชิงรับ โดยใช้
เครื่องมือ และเทคโนโลยีการท าประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย ผ่านสื่อออนไลน์ และสื่อต่าง ๆ 
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MCA470 เขียนเนื้อหาและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 
 Content Writing and Public Relation Media 

Production 
 

ศึกษาแนวคิด รูปแบบ หลักเกณฑ์  ขั้นตอน และกลยุทธ์การเขียนเพ่ือ                      
การประชาสัมพันธ์ในแบบการเขียนเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร การเขียนเพ่ือการสร้างภาพลักษณ ์การเขียน
เพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริง และการเขียนเพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิด การเขียนเพ่ือสื่อสารในภาวะวิกฤต           
การเขียนเพื่อส่งเสริมทางการตลาด และการเขียนเพื่อรณรงค์โน้มน้าวใจ 

 
MCA471 โครงการเพื่อการมีส่วนร่วมกับสังคม 3(2-2-5) 
 Social Engagement  

ศึกษาหลักการคิดประเด็นปัญหาเพ่ือการเขียนโครงการ การบริหารโครงการ           
ฝึกปฏิบัติการเขียนและจัดโครงการ การประสานงานเพ่ือการมีส่วนร่วม การพัฒนากระบวนการมี        
ส่วนร่วมเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์คุณประโยชน์หรือแก้ปัญหา สอดคล้องกับบริบทของ
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรอิสระ องค์กรสาธารณะ องค์กรวิชาชีพ ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
อย่างเป็นรูปธรรม 

 
MCA472 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สองมิติ 3(2-2-5) 
 2D Computer Graphics Technology  

ศึกษา และฝึกปฏิบัติทักษะการออกแบบสองมิติ ส าหรับสื่อดิจิทัลและภาพยนตร์
โดยเน้นเรื่องทฤษฎีสี และการจัดองค์ประกอบ โดยใช้โปรแกรมที่เป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมด้าน
การตกแต่งภาพ และการเขียนภาพประกอบ 

     
MCA473 ภาพกราฟิกเคลื่อนไหว 3(2-2-5) 
 Motion Graphics  

ศึกษาเรียนรู้การน างานประเภทกราฟิกมาสร้างเป็นภาพที่มีการเคลื่อน ไหว         
การเปลี่ยนภาพ การออกแบบช่วงเวลา และระยะเวลาในการน าเสนอภาพที่เหมาะสม โดยใช้โปรแกรม
มาตรฐานในการสร้างสรรค์งาน 

  
MCA474 ผลิตสื่ออินโฟกราฟิก 3(2-2-5) 
 Infographics  

ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทักษะกระบวนการผลิตสื่ออินโฟกราฟิก เลือกรูปแบบ
ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย การออกแบบ การน าเข้าข้อมูล การเล่าเรื่องหรืออธิบายข้อมูล  เช่น 
สถิติ ตัวเลข ข่าวสาร ความรู้ โดยใช้ ภาพ (Graphic) ในการสื่อสาร น าเสนอข้อมูลด้วย Infographic 
และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน 
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MCA475 ถ่ายภาพบุคคลและการพิมพ์ภาพ 3(2-2-5) 
 Portrait Photography and Printing  

ศึกษาความหมายของภาพบุคคล ทฤษฎีแสง เทคนิคการเลือกใช้อุปกรณ์           
การแต่งหน้า การแต่งกาย การจัดท่าทาง การจัดแสง การจัดฉากและอุปกรณ์ประกอบ  ปฏิบัติการ
ถ่ายภาพภายนอกและในสตูดิโอ การปรับแต่งภาพด้วยเทคโนโลยี การจัดการไฟล์ภาพ การคัดเลือก
วัสดุการพิมพ์ การพิมพ์ภาพด้วยระบบการพิมพ์ดิจิทัล 

  
MCA476 ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 Product Photography  

ศึกษาทฤษฎีและเทคนิคการถ่ายภาพชั้นสูง การใช้อุปกรณ์ การจัดแสง การจัด
ฉาก การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ทุกขนาดทั้ งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทั้งภายในและภายนอกสตูดิโอ           
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ภาพ การน าเสนอภาพผลิตภัณฑ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ      
สื่อสิ่งพิมพ์ในเชิงธุรกิจ 

 
MCA477 ถ่ายภาพสร้างสรรค์โฆษณา 3(2-2-5) 
 Advertising Photography   

ศึกษาหลักการ เทคนิคการถ่ายภาพส าหรับการสร้างสรรค์งานโฆษณา               
การสร้างสรรค์งานโฆษณาด้วยภาพถ่าย  ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพผลิตงานโฆษณา 

  
MCA478 โชเชียลมีเดียเพื่องานวารสารศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 Social Media for Journalism  

ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อโซเชียลมีเดีย เพ่ือน ามาเผยแพร่ผลงาน 
อาทิ การรายงานสด ด้วยสมาร์ทโฟน การผลิตรายการวิทยุด้วยพอดแคสต์ การเลือกใช้แแอพพลิเคชั่น          
บนอุปกรณ์มือถือ สามารถสร้างและออกแบบส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน สร้างภาพกราฟิกแบบต่าง ๆ 
รวมทั้งการตดัต่อ สร้างและจัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์มือถือได้ 

  
MCA479 สื่อข่าวและการเขียนข่าวออนไลน์ 3(2-2-5) 
 Online News Reporting and Writing  

เทคนิคการหาข่าว การรายงานข่าว หลักการเขียนข่าวการพิจารณาความส าคัญ
และความน่าสนใจของข่าว ฝึกปฏิบัติการเขียนข่าว ทั้งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ออนไลน์             
ในรูปแบบต่าง ๆ บนหลักการความน่าเชื่อถือ และจริยธรรม เน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ 
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MCA480 เทคนิคการข่าวเชิงสืบสวน 3(2-2-5) 
 Investigative News Writing Techniques  

ศึกษาหลักการ เทคนิคการเขียนข่าวเชิงสืบสวน คุณลักษณะข่าวเชิงสืบสวน 
กระบวนการขั้นตอนการท าข่าวเชิงสืบสวน กลวิธีสืบสวนช่าวเชิงลึก ลักษณะของข่าวการสืบสวนและ
การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และการใช้เทคนิควิธีการสื่อข่าวชั้นสูงการน าเสนอเนื้อหาด้วยภาษา
สร้างสรรค์เพ่ือเผยแพร่ผ่านสื่อสมัยใหม่ เน้นการปฏิบัต 

 
MCA481 สื่อสารเพื่อการกู้ชีพและภาวะวิกฤต 3(2-2-5) 
 Resuscitation and Crysis Communication  

ศึกษาสถานการณ์ที่ เป็นอุบัติภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ค้นคว้าข้อมูลด้าน
อุบัติภัย และภัยพิบัติ เช่น สถิติอุบัติภัยบนท้องถนน ข้อมูลสภาวะอากาศ สิ่งแวดล้อม รวมถึงภาวะ
วิตฤตต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในสังคม ศึกษากระบวนการสื่อสารที่สามารถช่วยเหลือหรือน าส่งผู้ประสบภัย 
ปฏิบัติการสร้างสรรค์สื่อเตือนภัยและกระบวนการสื่อสารเพ่ือส่งต่อผู้ประสบภัย 

 
MCA482 สื่อสารเพื่อสาธารณสุข 3(2-2-5) 
 Public Health Care Communication  

ศึกษาถึ งบทบาท หน้ าที่ ของสื่ อที่ มีต่ อก ารส่ งเสริมสุขภาวะของสั งคม               
การสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพ่ือรณรงค์ให้สังคมตระหนักในการป้องกันตนเองจากโรคภัย การผลิตสื่อ
เพ่ือส่งเสริมการสาธารณสุข 

 
MCA483 รณรงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ 3(2-2-5) 
 Campaign for Public Benefits  

ศึกษาหลักการ และฝึกปฏิบัติกระบวนวางแผนและการรณรงค์เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ การก าหนดประเด็น การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ การวิเคราะห์สถานการณ์  
การวางแผนด าเนินการการออกแบบและผลิตสื่อสร้างสรรค์เพ่ือการรณรงค์ 
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
ชื่อ–

นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีท่ี
จบ 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 
2565 2566 2567 2568 

1 นายอุทัย   
ยะร ี
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นศ.ม.         
(นิเทศศาสตร์       
การโฆษณา) 
รป.บ. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์)            
พธ.บ.(รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย                        
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

2537 
 

2538 
 

2534 

12 12 12 12 

2 นาย
ประสิทธิ์        
สุขสุมิตร 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

คอ.ม. 
(เทคโนโลยี
เทคนิค
การศึกษา) 
ค.บ. (เทคโนโลยี
ทางการศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
 
วิทยาลัยครูพระนคร 
 

2534 
 
 
 

2530 

12 12 12 12 

3 นาง
ละเอียด      
ขจรภัย 
  
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นศ.ม.                    
(นิเทศศาสตร์
ประชาสัมพันธ์) 
ค.บ. (เทคโนโลยี
ทางการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 
 
วิทยาลัยครูพระนคร 

2537 
 

2527 
 

12 12 12 12 

4 นาง 
ประกอบเกียรต ิ          

อิ่มศิริ  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด.  
(นิเทศศาสตร์) 
ศศ.ม. 
(รัฐศาสตร์) 
นศ.ม. 
(สื่อสารมวลชน) 
ศศ.บ. 
(ประวัติศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
มหาวิทยาลัยสยาม 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

2563 
 

2543 
 

2536 
 

2534 
 

12 12 12 12 

5 นางสาว
มัณฑนา  
สีเขียว 

อาจารย์ M. MI. (Moving 
Image) 
ศศ.ม.  
(การออกแบบ) 
วท.บ. 
(เทคโนโลยี 
การบรรจุ) 

The University of Sydney 
 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2559 
 

2553 
 

2547 

12 12 12 12 
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3.2.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ชื่อ–

นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีท่ี
จบ 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 
2565 2566 2567 2568 

1 นายอุทัย   
ยะร ี
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นศ.ม.         
(นิเทศศาสตร์       
การโฆษณา) 
รป.บ. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์)            
พธ.บ.(รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย                        
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

2537 
 

2538 
 

2534 

12 12 12 12 

2 นาย
ประสิทธิ์        
สุขสุมิตร 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

คอ.ม. 
(เทคโนโลยี
เทคนิค
การศึกษา) 
ค.บ. (เทคโนโลยี
ทางการศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
 
วิทยาลัยครูพระนคร 
 

2534 
 
 
 

2530 

12 12 12 12 

3 นาง
ละเอียด      
ขจรภัย 
  
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นศ.ม.                    
(นิเทศศาสตร์
ประชาสัมพันธ์) 
ค.บ. (เทคโนโลยี
ทางการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 
 
วิทยาลัยครูพระนคร 

2537 
 

2527 
 

12 12 12 12 

4 นาง 
ประกอบเกียรต ิ          

อิ่มศิริ  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด.  
(นิเทศศาสตร์) 
ศศ.ม. 
(รัฐศาสตร์) 
นศ.ม. 
(สื่อสารมวลชน) 
ศศ.บ. 
(ประวัติศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
มหาวิทยาลัยสยาม 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

2563 
 

2543 
 

2536 
 

2534 
 

12 12 12 12 

5 นางสาว
มัณฑนา  
สีเขียว 

อาจารย์ M. MI. (Moving 
Image) 
ศศ.ม.  
(การออกแบบ) 
วท.บ. 
(เทคโนโลยี 
การบรรจุ) 

The University of Sydney 
 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2559 
 

2553 
 

2547 

12 12 12 12 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ  
 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 
ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2565 2566 2567 2568 
1 นายกิตติพัฒน์ 

สุนทรนิทัศน์  
 

อาจารย์ นศ.ม. (วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์) 
ศศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์) 

มหาวิทยาลัยเกริก 
 
สถาบันราชภัฏพระนคร  

6 6 6 6 

2 นางสาว 
ธนากร  
ล้วนศรีติสกุล 

อาจารย์  ศศ.ม.(การสื่อสารพัฒนาการ)  
 ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 
วิทยาลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

6 6 6 6 

3 นางสาว 
ทิพภาศิริ  
แก้วเทศ 

อาจารย์   นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) 
  ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 
วิทยาลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

6 6 6 6 

4 นายเอกสุวัชร์    
สิริธัญญ์ภรณ์ 

อาจารย์   ศศ.ม. (สื่อสารมวลชน) 
  ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

6 6 6 6 

5 นายทศพล     
สิทธิสาร 

อาจารย์   ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์) 
  ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

6 6 6 6 

 
หมายเหตุ  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ า  

เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และหากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญ  
ของบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 สามารถด าเนินการได้แต่ต้องมีอาจารย์ประจ า 
ร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอน และพัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชานั้น ๆ ด้วย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อน 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  

จากความต้องการบัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้น
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตจึงได้ก าหนดกลุ่มวิชาปฏิบัติการ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นวิชา
บังคับและมีแผนการเรียนส าหรับนักศึกษาที่ต้องการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เว้นแต่กรณีที่นักศึกษามีปัญหาไม่สามารถไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ก็จะเป็นการอนุโลมให้เรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์แทน 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ 

ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
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4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาในการประกอบวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 

4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี มีความเสียสละ มีภาวะผู้น า มีจิต
อาสา 

4.1 .4 มี ระเบี ยบวินั ย  ตรงต่อเวลา เข้ าใจวัฒนธรรมองค์กร สามารถปรับตั วเข้ ากับ             
สถานประกอบการได้ 

4.1.5 มีความสามารถในการสื่อสาร กล้าแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ในการท างานได ้

4.2 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
ข้อก าหนดในการท าโครงงาน หรืองานวิจัย ควรเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์

เทคโนโลยีเพ่ือการใช้งานจริง หรือเพ่ือการศึกษา หรือเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยควรมีองค์กร
ที่อ้างอิงและคาดว่าจะน าไปใช้งานหากโครงงานส าเร็จ โดยมีจ านวนผู้ร่วมโครงงาน 2 -3 คน และมี
รายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด อย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่
มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
โครงงานที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท าโครงงาน ประโยชน์ที่จะ

ได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการท าโครงงาน 
โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 

5.3 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 2 หรือ ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีที่ 4  

 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ  

มีการก าหนดชั่วโมงการประชุมนักศึกษา การให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา 
ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงาน
ให้ศึกษา 
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5.6 กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอโปรแกรมและ  
การท างานของระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะการท างานหลัก
ของโปรแกรม และการจัดสอบการน าเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



41 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1  มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา มี

ความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถ
ประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการ
ประกอบวิชาชีพและศึกษาต่อในระดับสูง 

     รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพ้ืนฐานของ
ศาสตร์และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ มีปฏิบัติการ แบบฝึกหัด โครงงาน และ
กรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้
กับปัญหาจริง  

1.2  มีความรู้ทันสมัย และมีความสามารถ พัฒนา
ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและ
พัฒนาสังคม 

     รายวิชาเลือกที่ เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้
พ้ืนฐานในภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของ
ศาสตร์ มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ 

1.3 คิดเป็น ท าเป็น มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นระบบและเหมาะสม 

  ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือ
โครงงาน ให้นักศึกษาได้ฝึกคิดสร้างสรรค์ ฝึกปฏิบัติ 
ฝึกแก้ปัญหาแทนการท่องจ า 

1.4 มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนมี
ทักษะการบริหารจัดการและท างานเป็น
หมู่คณะ มีมนุษยสัมพันธ์ 

     โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ 
ควรจัดแบบคณะท างาน แทนที่จะเป็นแบบงานเดี่ยว 
เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างานเป็น            
หมู่คณะ  

1.5 รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและ
สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็น        
อย่างดี 

     ต้องมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้น
ข้อมูล รวบรวมความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้น าเสนอ
ในชั้นเรียน และเผยแพร่ความรู้ที่ได้ระหว่างนักศึกษา
ด้วยกัน หรือให้กับผู้สนใจภายนอก 

1.6 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ดี 

     มีระบบเพ่ือสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น           
ในหมู่นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่ส่งเสริมให้เกิด
การแสวงหาความรู้ที่ทันสมัย การเผยแพร่ การถาม
ตอบ และการแลกเปลี่ยน ความรู้ 

1.7  มีความสามารถใช้เทคโนโลยีด้านนิเทศ
ศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

     มีรายวิชาบังคับและรายวิชาที่บูรณาการองค์
ความรู้ที่ได้ศึกษามาในการสร้างสรรค์และผลิดสื่อ
โดยใช้เทคโนโลยีนิเทศศาสตร์        
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง     
     2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

3) มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
และการปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างสม่ าเสมอ 

4) มีภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
   2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
     1) เป็นแบบอยา่ง สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในเนื้อหาวิชาต่าง ๆ 
     2) ก าหนดกติกาเกี่ยวกับเวลาการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ชัดเจน 
     3) มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าโดยระบุแหล่งอ้างอิงให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
     4) ก าหนดกิจกรรมจิตอาสาให้นักศึกษาได้เข้าร่วม 
                  5) ก าหนดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การจัดกิจกรรมทางศาสนา ฯลฯ 
   2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
     1) สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษาในการเรียน เช่น การไม่ทุจริตในการสอบ 
     2) ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานครบ ตรงเวลาที่ก าหนด 
     3) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีการอ้างอิงครบถ้วน ถูกต้อง การไม่คัดลอกผลงาน
ของผู้อื่น (plagiarism)   
     4) การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
     5) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 

6) ผลการประเมินจากการฝึกสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยสถาน
ประกอบการ 
 
 2.2 ความรู้ 
      2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 
     1) มีความรู้  ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
     2) มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 

3) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการเทคนิคการวิจัย หรือความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 
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   2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
     ใช้กระบวนการการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productivity-Based-Learning) ซึ่งเป็น
รูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่อง  
นั้น ๆ โดยผ่านกระบวนการและวิธีการสอนหลายแบบ เช่น 

1)  จั ด ก าร เรี ย น ก ารส อน ที่ มุ่ งผ ล ลั พ ธ์  (Outcome-based education (OBE) 
ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity-Based-Learning) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์
ผลงาน สร้างสรรค์องค์ความรู้  

2)  การสอนรูปแบบ ABCD การเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการและวิธีการสอนทักษะด้าน
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Active Learning/ Blended Learning/ Creative Learning/ 
Design Learning  

3)  การสอนแบบโครงงาน (Project-Based-Learning) มอบหมายโครงงานให้น าไป 
ปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย 

4)  จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

5)  การปฏิบัติด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และการฝึก
ภาคปฏิบัตินอกสถานที่ 
   2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้    
               1) ตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลผลิตและผลลัพธ์ของงาน 
     2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง 
     3) ประเมินจากแผนหรือโครงการทีน่ าเสนอ 
     4) การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาค 
     5) การทดสอบภาคปฏิบัติ/ภาคสนาม 
     6) ประเมินผลความรู้ทั้งหมดก่อนส าเร็จการศึกษา 
 
 2.3 ทักษะทางปัญญา 
      2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
     2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของ
ตนเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
   2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1) ก าหนดกรณีศึกษาท่ีให้นักศึกษาจัดท ารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม  
                   2) จัดกิจกรรมการอภิปราย การระดมสมอง การเชื่อมโยงความรู้และการสรุปผล 

2) ก าหนดกรณีศึกษาท่ีให้นักศึกษาจัดท ารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม  
3) จัดกิจกรรมในการฝึกปฏิบัติภาคสนามในสถานการณ์จริง   
4) ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง เพ่ือให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาตนเอง 
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5) การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบการที่เก่ียวข้อง 
      2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
     1) ประเมินจากการน าเสนอผลการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ การเชื่อมโยงความรู้และการสรุปผลการเรียนรู้ 
     2) ประเมินจากข้อมูล เนื้อหาที่น ามาใช้ในการน าเสนอ 
                  3) การออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ อธิบายแนวคิด การแก้ปัญหา และ
แนวทางการประยุกต์องคค์วามรู้ที่เรียนมา 
 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์  
     2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม 
   2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  
     1) การมอบหมายให้ท ากิจกรรมกลุ่มทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
     2) จัดกิจกรรมการน าเสนอข้อมูลเป็นกลุ่ม 

3) ก าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการที่มีมาตรฐาน  
       2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
            1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรม 
     2) ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 
     3) สังเกตความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
     4) จัดกิจกรรมการสะท้อนความคิด (Reflection) 

5) ประเมินผลความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต  
 

 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
     2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและน าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม 

3) มีความสามารถในการเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบ
การน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  
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    4) มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล  สถิติในการประมวลผล และการแปล
ความหมาย  
      2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     1) การมอบหมายให้สืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต และ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ   
     2) การใช้เทคโนโลยี ภาษาและการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ในการน าเสนอข้อมูล เช่น 
การจัดท า power point การจัดท าแผนที่ความคิด (Mind Map) หรือการจัดท าสื่อการน าเสนอ
สมัยใหม่อื่นๆเป็นต้น  
     3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขและค่าสถิติเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการสร้างสรรค์งานหรือ
การวางแผนปฏิบัติงาน  
   2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     1) ตรวจผลงานการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต 
     2) ตรวจผลงานการใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอข้อมูล  
     3) ตรวจงานการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและค่าสถิตดิ้านต่าง ๆ 
                  3) ประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต  
  
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร สู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping)   
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รายวิชา 
 
 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1. MCA101 หลักนิเทศศาสตร ์           
2. MCA107 หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สมัยใหม ่           

3. MCA108 พัฒนาทักษะเทคโนโลยีนิเทศศาสตร์            

4. MCA109 ถ่ายภาพดิจิทัล           
5. MCA110 กฏหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน           

6. MCA112 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนิเทศศาสตร ์           
7. MCA207 สร้างสรรค์และพัฒนาบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์    

          

8. MCA208 สร้างสรรค์และผลติรายการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ 

          

9. MCA209  ตัดต่อภาพและเสียงรายกาวิทยุกระจาย เสียงและ
วิทยุโทรทัศน ์

          

10. MCA210  สร้างสรรค์เนื้อหาการเลา่เรื่องและการถ่ายทอด
อย่างสร้างสรรค์   

          

11. MCA213 พัฒนาบุคลิกภาพและคณุธรรมนักนิเทศศาสตร์              
12. MCA330  ผู้ประกาศทางวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์                                    
13. MCA336 ถ่ายภาพสร้างสรรค ์           
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รายวิชา 
 
 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

14.. MCA337 นิเทศศาสตรเ์พื่อพัฒนาท้องถิ่น           

15. MCA338 วิจัยนิเทศศาสตร ์           

16. MCA339 บริหารงานกองถ่ายและก ากับการแสดง           
17. MCA340 ออกแบบและผลติฉากรายการโทรทัศน์                                                
18. MCA402 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์           
19. MCA403 เตรียมสหกิจศึกษานิเทศศาสตร ์           
20. MCA404 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร ์           
21. MCA405 สหกิจศึกษานิเทศศาสตร ์           
22. MCA449 ถ่ายภาพวีดีทัศน์ทางอากาศ                                                                    
23. MCA450 เป็นผู้ประกอบการธุรกิจนิเทศศาสตร ์           
24. MCA451 สร้างสรรค์และผลิตละครโทรทัศน์           

25. MCA452 สร้างสรรค์และผลิตภาพยนตรส์ั้น           

26. MCA453 บริการวิชาการแก่สงัคม           

27. MCA454 สร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยโุทรทัศน์ทางสื่อ
สตรมีมิ่ง 

          

28. MCA455 สร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น           
29. MCA456 สร้างสรรค์และผลิตมิวสิกวีดิโอ           
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รายวิชา 
 
 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

30. MCA457 สร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุกระจายเสยีงทาง
สื่อตรมีมิ่ง 

          

31. MCA458 ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น           

32. MCA459 ผลิตรายการพอตแคสท ์           

33. MCA460 สร้างสรรค์เนื้อหาสือ่ออนไลน์ : บล็อก, วล็อกและ
การรีวิว 

          

34. MCA461 สร้างสรรค์และการออกแบบคาแรคเตอร์สติกเกอร์
ออนไลน์ 

          

35. MCA462 สร้างสรรค์เนื้อหาและผลิตรายการยูทูป           
36. MCA463 ธุรกจิอีเว้นท์ การจัดนิทรรศการและการประชุม           

37. MCA464 ออกแบบสร้างสรรค์งานอีเว้นท์ การจัดนิทรรศการ
และการประชุม 

             

38. MCA465 บริหารงานอีเว้นท์ การจัดนิทรรศการและ                
การประชุม 

          

39. MCA466 สื่อและการตลาดออนไลน ์           
40. MCA467 สร้างสรรค์และผลิตโฆษณาออนไลน ์           
41. MCA468 รีวิวและการขายสินค้าออนไลน ์           

42. MCA469 กลยุทธ์และการวางแผนประชาสัมพันธ์           
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รายวิชา 
 
 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

43. MCA470 เขียนเนื้อหาและผลติสื่อประชาสัมพันธ์                                                          
44. MCA471 จัดโครงการเพื่อการมีส่วนร่วมกับสังคม           
45. MCA472 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สองมิต ิ           
46. MCA473 ภาพกราฟิกเคลื่อนไหว           

47. MCA474 ผลิตสื่ออินโฟกราฟกิ                                                                            

48. MCA475 ถ่ายภาพบุคคลและการพิมพ์ภาพ           

49. MCA476 ถ่ายภาพผลติภณัฑ ์           

50. MCA477 ถ่ายภาพสร้างสรรคง์านโฆษณา            

51. MCA478 โชเชียลมีเดยีเพื่องานวารสารศาสตร ์           

52. MCA479 สื่อข่าวและการเขียนข่าวออนไลน์                                                                    
53. MCA480 เทคนิคการข่าวเชิงสืบสวน             

54. MCA481 สื่อสารเพื่อการกู้ชีพและภาวะวิกฤต           
55. MCA482 สื่อสารเพื่อสาธารณสุข           
56. MCA483 รณรงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ           
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หมวดที ่5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทวนสอบจากคะแนนสอบ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
ว่าสอดคล้องกับความรับผิดชอบหรือไม่  

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบและคะแนน
สอบของนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการสอน  

3) ให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 
        1) ระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผล

การเรียนรู้และรายงานผล 
2 ) พิจารณาผลการสอบประมวลผลการเรียนรู้โดยรวมก่อนจบการศึกษาของนักศึกษา

ชั้นปีที่ 4 
3) พิจารณาจากรายงานการประเมินผลจากสถานประกอบการในกลุ่มวิชาปฏิบัติการ

และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งทางสถานประกอบการเป็นผู้รายงานว่านักศึกษาปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานหรือไม่ 

4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือมาเป็นอาจารย์
พิเศษ วิทยากร ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนหรือในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ 
การงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ 
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3) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิตประเมินต าแหน่ง และ 
หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
 2.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
      หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ 
โดยคาดหวังให้มผีลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ชั้นปีจนส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ A KISS 
1 

 
นักศึกษามีทัศนคติเชิงบวกต่อวิชาชีพ ตนเอง เพ่ือน อาจารย์และ 
มหาวิทยาลัยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างชาญฉลาด มีความรู้
ความเข้าใจทฤษฎีการสื่อสาร คิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างสรรค์งาน
นิเทศศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานได้และมีทักษะพ้ืนฐานการใช้ห้องปฏิบัติการและ
เทคโนโลยีนิเทศศาสตร์  

Attitude 

2 
 

นักศึกษามีความสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสารเพ่ือสร้างสรรค์
งานด้านนิเทศศาสตร์ได้ สามารถใช้ห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยีนิเทศ
ศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
ผลงานอย่างมีจริยธรรมเพื่อน าเสนอสู่สาธารณะชน 

Knowledge 

3 
 

นักศึกษามีความรอบรู้เชิงวิชาการ คิดสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด 
เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีนิเทศศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ
ระดับมืออาชีพ และมีความสามารถบูรณาการองค์ความรู้นิเทศศาสตร์
กับศาสตร์อ่ืนเพื่อสร้างสรรค์สู่การพัฒนาสังคม 

Intelligent 

4 
 

นักศึกษามีภาวะผู้น า มีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพอย่างมีจริยธรรม 
สามารถประยุกต์องค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสังคมในมิติ 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
ได้อย่งเป็นรูปธรรม  

Smart Skill 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
        จ านวน 121 หน่วยกิต ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า และให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่องบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณค่าความเป็นอาจารย์ 

รายละเอียดของหลักสูตร การจัดท ารายละเอียดต่าง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2552 (TQF) ตลอดจนให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย  

1.2 จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชาเรื่องรายละเอียดของหลักสูตร บทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ  

1.3 จัดระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่ และให้ค าแนะน าและค าปรึกษาใน
การสอนและการปฏิบัติงาน  

 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชานิเทศศาสตร์เป็นอันดับแรก การสนับสนุน
ด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้ง
ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์  

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน น าเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 
2.2.2 มีการส่งเสริมอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 
2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ        

การเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
 1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น

ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ 

 1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน   
ขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 
2.  บัณฑิต 
  จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการ
และวิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือ
เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้     
เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความส านึกและความรับผิดชอบใน
ฐานะพลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 คือ 
  2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.2 ด้านความรู้ 
  2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
  โดยส ารวจจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ
ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
3. นักศึกษา 
 3.1  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

 3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
 คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่

มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้  โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมง 
ให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรม
เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

 3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค า

ร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้ 
 3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

  3.2.1 ความต้องการบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนที่ เชี่ยวชาญเทคโนโลยีการสื่อสารและ
สารสนเทศในตลาดแรงงานของสังคมและต้องการบุคลากรที่มีทักษะที่หลากหลาย ปรับตัวใน
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้ดี 

 3.2.2 จากผลส ารวจเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีทักษะการ
สื่อสาร การใช้เทคโนโลยีนิเทศศาสตร์ การสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ และด้านทักษะการ
ปฏิบัติงานนิเทศศาสตร์ มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานได้จริง  
 3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา 
  3.3.1 การรับนักศึกษา 
    เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 
    2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ และด าเนินการ 

   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
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 3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
   การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา 
   2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการ 
   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
   ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) การคงอยู่ของนักศึกษา 
   2) การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
   3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 

4. อาจารย์ 
 4.1 การบริหารคณาจารย์ 

 4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
   มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์

ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

 4.1.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
   คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน

จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

 4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
   ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง     

จากการปฏิบัติให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะฯ ต้องก าหนดนโยบายว่าให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน     
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และอาจารย์พิเศษ
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่ าปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาโท 
ต้องมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์การ
พิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
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 4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
  4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    ด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3) ประเมินกระบวนการการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
  4.2.2 คุณภาพอาจารย์ 
    1) อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    2) อาจารย์ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไปของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป 
  4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
    มีการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้ 
    1) การคงอยู่ของอาจารย์ 
    2) ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน  
 5.1 การบริหารหลักสูตร 

 หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน
หลักสูตรท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร มีดังนี ้

 5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) 

 5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะวิทยาการจัดการ คือ คณบดี รองคณบดี  
ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะท าหน้าที่
ประสานงานอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ 

  5.1.3 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ 
ดังต่อไปนี้ 
   1) ร่วมกันก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ      
ในระดับอุดมศึกษา 
       2) ก าหนดคุณสมบัติผู้ เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ 
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   3) ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพแปลงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้หลักสูตร  
   4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 
ท าการประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
   5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   6) รับผิดชอบในการก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมจัดอาจารย์ 
นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   7) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอ่ืนๆ อันจะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  

5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน  
  5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน 
   1) แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
   2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน     
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมทั้งการติดตามผลการ
เรียนการสอนและการจัดท ารายงาน 
  5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
   1) สาขาวิชาจัดท าระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้ทราบปัญหา 
อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน 
   2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน และ
ใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย 
   3)  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดท าระบบการประเมินผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา 

 4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี  สาขาวิชาจัดท าร่างรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา     
ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี 
   6) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี และใช้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์ผู้สอน
ในการใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร  และ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
  5.3.1 จัดท ามาตรฐานขั้นต่ าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล 
  5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา 
  5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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  5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
ทุกภาคการศึกษา 
  5.3.5 เมื่อครบรอบ 4 ปี สาขาวิชาเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการด าเนินงาน
หลักสูตร โดยประเมินจากการเยี่ยมชม ร่างรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร และจัดประเมิน
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 

5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ 
สกอ. เพ่ือให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่     
ผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 
 5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
   5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
   ด าเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  
   1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
   2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา 
    2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.2) มีการน าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
  5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
   1) ก าหนดผู้สอน 
   2) การก ากับติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ.3 - 4 
   3) ก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
   4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
   5) บูรณาการพันธกิจต่าง ๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดย 
    ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    2) น าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3) ประเมินกระบวนการ 
    4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน 
    5) ด าเนินการตามวงจร PDCA 
  5.4.3 การประเมินผู้เรียน 
    ด าเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้ 
    1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
    2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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     3) ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ.7)  
    โดยด าเนินการดังนี้ 
    3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน 
    3.2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน 
    3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
    3.5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA 
  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 6.1.1 การบริหารงบประมาณ 

  คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อ
ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา 

 6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  มีความ
พร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักหอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการ
บริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือต าราเฉพาะ
ทาง นอกจากนี้คณะวิทยาการจัดการ มีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง  

1)  หนังสือ ต ารา 
 ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหล่งความรู้ที่

สนับสนุนวิชาการทางสาขาวิชานิ เทศศาสตร์และสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ งมีหนังสือทาง              
ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทั่วไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมีวารสารวิชาการต่าง ๆ กว่า 1,800 
รายการ มีต าราที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2,000 เล่ม และวารสารที่เก่ียวข้องกับ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อีกไม่น้อยกว่า 80 รายการ รวมทั้งเอกสารและต าราที่สัมพันธ์กับรายวิชาใน
หลักสูตร ดังนี้ 

1)  หนังสือต าราเอกสาร 
- ภาษาไทย   จ านวน 652 เล่ม  
- ภาษาอังกฤษ   จ านวน 277 เล่ม 

2)  วารสาร 
- ภาษาไทย  จ านวน 60 ฉบับ 
- ภาษาอังกฤษ   จ านวน 30 ฉบับ   

3)  ฐานข้อมูลที่อยู่ในรูป CD-ROM เช่น DAO ABI และ BRIC 
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4)  ฐานข้อมูลออนไลน์ 
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ งานวิจัย (Digital Collection)  
- ฐานข้อมูล Kluwer Online e-book 
- ฐานข้อมูล Dissertation Full Text 
- ฐานข้อมูล Net Library e-books 
- ฐานข้อมูล IEEE/IEE Electronic Library (IEC) 
- ฐานข้อมูล Pro Quest Dissertation & Thesis 
- ฐานข้อมูล AMC Digital Library 

5) ส านั ก วิ ท ยบ ริ ก ารและ เท ค โน โลยี ส ารสน เท ศห รื อห้ อ งสมุ ด ใน
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่อยู่ใกล้เคียง เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย  (AIT) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นต้น 

 
2) สถานที่  

ล าดับที ่                               ล าดับที่    จ านวนที่มี 
1 ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงพร้อมอุปกรณ ์        1 
2 ห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ ์ 1 
3 ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ ์ 1 
4 ห้องปฏิบัติการพิมพ์พร้อมอุปกรณ ์ 1 
5 ห้องปฏิบัติการแต่งกาย 2 
6 ห้องกิจกรรมนิเทศศาสตร์ 1 
7 ห้องเรียนปรับอากาศในอาคารเรียน 1 และอาคาร 2 29 
8 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
9 สื่อการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ 1 
10 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ 1 
11 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (MacBook) 1 

 
 6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

   ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือและ
ต าราที่เกี่ยวข้องเพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอนใน
การประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ 
ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย 
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 ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการจะต้องจัดสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อการสอนอ่ืนเพ่ือ
ใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 
3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์ 

 
 6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะวิทยาการจัดการ มีเจ้าหน้าที่ประจ า
ของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอน 
นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยัง
ต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย 
 6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  ด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 
  6.2.1 ด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  6.2.2 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
    ด าเนินการเกีย่วกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 
    1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน 
    2) น าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนิน 
    3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน 
    4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
    5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA  
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา       

เพ่ือติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 
1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ สาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความ
เข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากท่ีกล่าวข้างต้น
แล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถ 
ท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา ซึ่งจะชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนในโอกาสต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การ

สอน และการใช้สื่อในทุกรายวิชา 
  

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/ ศิษย์เก่า 
     ด าเนินการประเมินจากนักศึกษาโดยติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษาหรือ 

รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งอาจารย์นิเทศสามารถประเมินโดยสอบถามจากนักศึกษาเป็น
รายบุคคลได้ นอกจากนี้อาจจัดกิจกรรมพบนักศึกษาก่อนนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา ส าหรับศิษย์
เก่านั้นจะประเมินโดยใช้แบบสอบถาม หรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม 

2.2 ผู้ใช้บัณฑิต 
แบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิตด าเนินการโดยสัมภาษณ์จากสถานประกอบการที่นักศึกษาไป

ฝึกงานหรือใช้วิธีการส่ง 
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็น หรือจากข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
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 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในแต่ละปี  ทั้งนี้ 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีตัวบ่งชี้
ผลการด าเนินงาน ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ  3 ปี และมี             
การประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรโดย คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
         รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และจาก  
มคอ. 7 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูล โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตร จากการรวบรวมข้อมูล 
จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาก็สามารถที่จะ
ด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท า
ได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา โดยการจัดท า สมอ.08 ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท า
ทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

พ.ศ. 2557 
............................................. 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. 2551 เพ่ือให้        
การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เป็นไปอย่าง                   
มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  12/2557 เมื่อวันที่  6 พฤศจิกายน         
พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน        
ในหลักสูตร ไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                                                                                
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิ การบดี ” หมายความว่ า อธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์                                                                              
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรี ที่นักศึกษาสังกัด  ม ห าวิท ย าล ัย ร าชภ ัฏ ว ไล ยอล งก รณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์          
จังหวัดปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความว่า  คณบดีของคณะ  
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“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด 
“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา

หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร 

“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่ งได้รับแต่งตั้ งจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏ            
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ
นักศึกษา 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของ
นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน 

“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา
เป็นรายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มี       
การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
ปัจจุบัน และก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป 

“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 

“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ      
แต่ละรายวิชา 

“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชา          
ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุ่มวิชา             
จากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได้ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต      
จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช้ 
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โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไม่
น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้           
ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว      
ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

 
หมวด 1 

ระบบการบริหารงานวิชาการ 
 

ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยให้มีหน่วยงาน บุคคล และคณะบุคคล 
ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

6.1 สภาวิชาการ 
6.2 คณะกรรมการวิชาการ 
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ 
6.4 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
6.5 อาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ 7 การแต่งตั้งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 8 อ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ ให้ เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย 
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป        

เป็นกรรมการ 
9.3 นายทะเบียน เป็นกรรมการ 
9.4 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
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9.5 รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 1 คน       
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
10.1 พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ       

จัดการศึกษาก่อนน าเสนอสภาวิชาการ 
10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
10.3 ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 
10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้ส าเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะส าเร็จ

การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ 
10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 
10.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ข้อ 11 ให้คณะเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหาร         
งานวิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย 

11.1 คณบดี เป็นประธาน 
11.2 ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ 
11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
11.4 หัวหน้าส านักงานคณบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

การศึกษา 
12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา และสื่อ

ประกอบการเรียนการสอน  
12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา  

12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตราก าลังผู้สอน 
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

12.9 พิจารณากลั่นกรองการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 13  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จากอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้น ๆ 

 ข้อ 14  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
            14.1  พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอ่ืนใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ 
14.2  จัดท าโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา สื่อ ประกอบการเรียน     

การสอน และจัดท าแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ทุกรายวิชา 

14.3  พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) 
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา 

14.4  จัดท าอัตราก าลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.5  เสนอขอแต่ งตั้ งอาจารย์ พิ เศษ  อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ผู้

ประสานงานรายวิชา 
14.6  เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.7  เสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
14.8  ด าเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
14.9  ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
14.10 ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร 
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 15 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ งบุคคลเพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีหน้าที่              
ให้ค าปรึกษาดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให้มีส่วนในการ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 
 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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หมวด 2 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ข้อ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปี

การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดย     
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 โดยให้มีจ านวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ 

ข้อ 17 การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า        

15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ ใช้ เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่ วโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ ใช้ เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน

หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้ 

18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี 
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และ         
ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time Education) เป็นการจัดการศึกษา
ที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา (Particular Time Period Education) เป็น
การจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของปีการศึกษา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้    
การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุด
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป็นการจัด
การศึกษาที่ก าหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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18.7 การศึกษาแบบนานาชาติ (International Education) เป็นการจัดการ               
ศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศทั้งหมด ซึ่งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษา หรือหน่วยงานใน
ประเทศ หรือต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตรสากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบ
รายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.9  การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s 
Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกัน 2 หลักสูตร 
โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากท้ัง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.10 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาที่  2 (The Second 
Bachelor’s Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วมาศึกษา     
ในระดับปริญญาตรีเพื่อรับปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.11  การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors 
Program) เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ 
ได้ศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.12 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 
หมวด 3 

หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 
 

ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้ 
19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     

ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี ) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี ) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด ดังนี้ 
20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
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20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้ เวลาในการศึกษาไม่น้ อยกว่า 5               
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 6         
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8         
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 

20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย
กว่า 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 

20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้ เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 10               

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 9 ปีการศึกษา 
20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 
20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 
20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย

กว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 

หมวด 4 
การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ให้เป็นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ต้องส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง 

22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
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22.5 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต  
23.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมั ธยมศึกษาตอนต้นหรือเที ยบเท่ าจาก

สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
23.4 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ 24 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 

24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
25 .1  นั กศึ กษาเต็ ม เวลา  หมายถึ ง นั กศึ กษ าที่ มี ก ารลงทะเบี ยน เรียน                                                              

ในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน          
9 หน่วยกิต 

25.2 นั กศึ กษาไม่ เต็ ม เวลา หมายถึ ง นั กศึ กษาที่ มี การลงทะเบี ยน เรี ยน                                                                      
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดรู้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน 
26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ 

ภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษา 

26.2 ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียน     
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียน
เรียนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค
การศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึก
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ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา หรือนักศึกษา
ที่ขอยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือกรณีจะขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน 
ทั้งนี้ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ก่อนการลงทะเบียน  

การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า     
8 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจ าเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี
จ านวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ  

นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ใน
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

26.3.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 
และจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน 

26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอน
ให้แก่นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น  

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้เปิดสอนได้ตามความจ าเป็นโดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

26.3.4 วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพ่ือให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

26.3.5 วิชาอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถูก

ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.5 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอ่ืนได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษา
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อยู่ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรก าหนด หรือเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ    
2 ปริญญา 

26.9 ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จ ากัดจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 

26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 

D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็น
โมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
เพ่ือให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ าได้

ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด โดยจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของ
รายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

28.2 นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า D หรือ P  

28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพ่ือให้ครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อ่ืน ๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทน
ก็ได้ 

ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร 
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29.2  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น  

29.3  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษา
เช่นเดียวกับนักศึกษาท่ีเรียนแบบไม่เต็มเวลา 

ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี

ดังต่อไปนี้ 
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะ

เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ  

ในตารางเรียนปกต ิ
30.4 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่ พิ เศษภายในสัปดาห์แรกของการเปิด        

ภาคการศึกษา 
ข้อ 31 การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 

31.1 การขอเพ่ิม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดย        
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 

31.2 การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน 3 สัปดาห์แรกของ              
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพ่ิมหรือขอถอน
รายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จ านวนหน่วยกิต    
ที่คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องช าระ

เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 
32.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน                                                         

3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษา       
ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและ     
การประเมินผล 
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หมวด 6 
การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 

 
ข้อ 34 การเรียน 

นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ให้ยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจ าเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ 
ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ ส าหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับผล
การเรียนเป็น F หรือ NP 

ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร     

ถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ 
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยง
ในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและด าเนินการให้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่ 

 
หมวด 7 

การวัดและการประเมินผล 
 

ข้อ 36 ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้ 
36.1 ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 
 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 

D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Fail) 0 
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ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่บังคับเรียนตาม
หลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน
ในรายวิชาใดต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F  
สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจ
ศึกษา ถ้าได้ระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้ 
 

สัญลักษณ ์ ความหมาย 
 PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม 
P (Pass) ผลการประเมินผ่าน 
NP (No Pass) ผลการประเมินไม่ผ่าน 
W (Withdraw) การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ 
T (Transfer of Credits) การยกเว้นการเรียนรายวิชา 
I (Incomplete) ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ 
Au (Audit) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับ

หน่วยกิต 
 

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม หรือใช้ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต 

กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชา 
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิมถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน    

ข้อ 37 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ  มีดังนี้ 
37.1  Au (Audit) ใช้ส าหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน

เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต      
37.2  W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิก

รายวิชานั้น โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดและใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

37.3  T (Transfer of Credits) ใช้ส าหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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37.4  I  (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ
เรียนไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาท่ีได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 

37.4.1 กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่ง
งานได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้ผู้สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา
เป็น “F” เว้นแต่กรณีท่ีไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้ 

37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่
มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
การศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการศึกษาตาม
ก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”  
                ข้อ 38  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัย
จะไม่น ามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิตเ พ่ือ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีที่
รายวิชานั้นสังกัดอยู่ 

ข้อ 40 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น 

ข้อ 41 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่
ละรายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 45 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น 
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ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ได้รับผล
การศึกษาเป็น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึ ง 
2.00 กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนน าค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ข้อ 47 ในกรณีที่มีความจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ ที่อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถ
ประเมินผลการศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น 

 
หมวด 8 

การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา 
 

ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 
48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

เดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก
การเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน 

48.2 ในการยื่นค าร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือด าเนินการตามท่ีหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ  

48.4 รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาย้ายคณะ เรียนมา ให้เป็นไปตามหมวดที่  9       
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

ที่ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอส าเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน 

48.8 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มี         

วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณบดี 
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22 
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49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด
ทางวินัย 

49.2.3 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 
ปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อม
กับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

 
หมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 
ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

50.1 ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้าย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร 

50.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ 2 

50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  
51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่

โอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศกึษาเป็นผู้เลือก 
51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีค าอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียง

กันได้ 
51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  
ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

52.1 ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
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52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ
ประสบการณ์ท างานและต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี 

52.5 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเข้าศึกษา
ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่ว ไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
และต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา 
  53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

53.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า      
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

53.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือได้       
ค่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการ
ประเมินผ่านในรายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรนั้นก าหนด 

53.1.4 จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน
สามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน    
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 

53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความ
เห็นชอบแล้ว 

53.1.8 กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 53.1.1 – 53.1.7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน         
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

53.2.1 การเทียบความรู้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
ประสบการณ์ท างาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอน     
ในมหาวิทยาลัย 
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53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน 

(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 
(2) การทดสอบที่ คณะ หรือหลักสูตรจัดสอบเอง (Credits from 

Examination) 
(3) การประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ (Credits from 

Training)  
(4) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio) 
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับ

คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มีการน ามาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม  

53.2.3  ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้ 
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกเป็น “CS” 

(Credits from Standardized Tests) 
(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้

บันทึกเป็น “CE”  (Credits from Examination) 
(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง 

ๆ ให้บันทึกเป็น “CT” (Credits from Training)  
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกเป็น “CP” 

(Credits from Portfolio) 
53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย     

อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 
53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ

ยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย 
(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ

กลุ่มวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน 
(2) อาจารย์หรือผู้เชียวชาญในหลักสูตรที่จะขอยกเว้นการเรียน

รายวิชาจ านวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนโดยค าแนะน าของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ 
(3) ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเว้น

การเรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาด าเนินการ

เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
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ข้อ 54 ก าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่ม

วิชา จะต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 
เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการ
เรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ 55 การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

ข้อ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด 10 
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 57 การลาพักการเรียน 

57.1 นักศึกษาอาจยื่นค าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 
57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
57.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใด          

ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของ

เวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ 
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

57.1.5 เหตุผลอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
57.2 นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่  3 ของ          

ภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอ านาจของคณบดี 
นักศึกษามี สิทธิ์ ขอลาพักการเรียน โดยขออนุมั ติ ต่ อคณ บดี ไม่ เกิน                

1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ
เมื่อครบก าหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอพัก
การเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัตจิากมหาวิทยาลัย 
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57.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติ ให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่            
ลาพักการเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้ 

ข้อ 58 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่น
หนังสือลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์ 

ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
59.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
59.4 ได้ ระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ รายวิชา               

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ ากว่า C เป็นครั้งที่ 2 
ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปกติที่ 1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติ
ที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่ เต็มเวลาให้น าภาคฤดูร้อนมารวมเป็ น             
ภาคการศึกษาด้วย 

ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไม่ต้องน ามาคิด ให้คิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 

59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
59.8 ตาย 

ข้อ 60  นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นค าร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วต้องช าระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด 11 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 

61.1 มีความประพฤติดี  
61.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์             

การประเมินผล 
61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
61.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
61.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 62 การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ 

การศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจ านง
ขอส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุ
สารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันส าเร็จการศึกษา  

ในกรณีที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  และ
จ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษา
ทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3  
หน่วยกิต และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 

กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชา
ต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 สามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 63 นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตร
แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  
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หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับ
ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบ
หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25 
แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 

63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้ 
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา

ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็ม
เวลาใช้เวลาไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบ
เต็มเวลาใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่
เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน
ของมหาวิทยาลัย  

63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.75 
64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีเดียวกันใน แต่

ละคณะ 
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หมวด 12 
การควบคุมคุณภาพ 

 
ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ                         

1 ครั้ง และให้น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

ภายใน 5 ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
ประกาศ ณ  วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2557                                  

                      
   (นายจรูญ  ถาวรจักร์) 

                                           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
           ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2561 
............................................. 

 โดยที่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. 2557 เพ่ือให้ 
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 6    
กันยายน พ.ศ. 2561 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2561 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้เพ่ิมเติมข้อความใน ข้อ 3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 ดังนี้ 

 “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน” 
 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 และข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2557  

ข้อ 5 ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ 16 เป็นวรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
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“กรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้ภาคการศึกษา
ของหลักสูตรนั้น แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ก็ได้ ทั้ งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ” 

 ข้อ 6 ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 18.12 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“18.12 การศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course Curriculum) เป็นการ
จัดการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ 7 ให้เพ่ิมข้อ 18.13 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
ดังนี้ 

“18.13 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย” 

ข้อ 8 ให้เพ่ิมข้อ 23/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
ดังนี้ 

“ข้อ 23/1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร               
อ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

(1) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
(2) ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคม

รังเกียจ 
(3) มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 24 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ 24 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

 24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และ
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 

 24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
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 ข้อ 10 ให้เพ่ิมข้อ 24/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
ดังนี้ 

“ข้อ 24/1 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย” 
  ข้อ 11 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 25 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี       
พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
25.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาค

การศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไมเ่กิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
25.2 นักศึกษาไม่ เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน                                                                  

ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
25.3 นักศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้ น  หรือหลักสูตรอ่ืน  ๆ ที่

มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ 12 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 26.3.1 26.3.2 26.3.3 26.3.4 และ 26.3.5 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน 

“26.3.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน อาจ
เป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาก่อนและผลการประเมินไม่ผ่าน หรือรายวิชาที่จ าเป็นต้องเรียนเพ่ือให้ครบ
โครงสร้างในการส าเร็จการศึกษา  

26.3.2 วิชาที่คณะหรือหลักสูตรเปิดสอนในภาคฤดูร้อน นอกเหนือไปจากรายวิชา
ที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ได้ 

ทั้งนี้กรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 10 คน ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณา”  
 ข้อ 13 ให้เพ่ิมข้อ 26/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
ดังนี้ 
 “ข้อ 26/1 การลงทะเบียนเรียน ส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการลงทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ 14 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 35 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี            
พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
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“ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการใหม ่

35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพ
การเป็นผู้ประกอบการใหม่ ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่
สมบูรณ์ 

35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ นักศึกษาจะต้องประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืนอาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยงในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ              
สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ อาจพิจารณาส่งตัวกลับและ
ด าเนินการให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ
ใหม่ อีกครั้ง 

35.3 นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจ
ศึกษา หรือการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอ่ืนก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนรายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ได้” 
 ข้อ 15 ให้เพ่ิมข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ ของข้อ 36.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 

“กรณีการประเมินผลส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ในการประเมินผลให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย” 
 ข้อ 16 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 37.4.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์           
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบปลายภาค
ต่อคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากเปิดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อได้รับอนุญาต
จากคณบดีให้สอบปลายภาค ให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัดจัดวัน - เวลา และคณะกรรมการคุมสอบ 
หากไม่มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ อาจารย์ผู้สอนส่งผลการ เรียนตาม
คะแนนที่มีอยู่หากอาจารย์ไม่ส่งผลการเรียนตามก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น 
“F”” 

ข้อ 17 ให้เพ่ิมข้อ 46/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
ดังนี้   

“ข้อ 46/1 ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตามก าหนดการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัย” 
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ข้อ 18 ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ 61 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี            
พ.ศ. 2557 ดังนี้ 

“ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)”  
 ข้อ 19 ให้เพ่ิมข้อ 61/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้  

“ข้อ 61/1 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ
หลักสูตรอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ 20 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 63.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์               
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี              
พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
 “63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “D” ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน” 
 ข้อ 21 ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ 63.3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี                   
พ.ศ. 2557 ดังนี้ 

“ข้อ 63.3.4 การส าเร็จการศึกษาส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร          
อ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย” 

ประกาศ ณ  วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  
       
                      
 

   (ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ) 
                                                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

                   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2562 

............................................. 
 โดยที่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. 2557 เพ่ือให้ 
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่  
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่ยังคงมีสภาพนักศึกษาในวันที่ประกาศฉบับนี้
ประกาศใช้บังคับเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 28 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
28.1 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษาเป็น F หากมี

การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ าครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ให้ใช้ผลการศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด
เป็นผลการศึกษา แต่รายวิชาที่มีผลการศึกษาเป็น F จะยังคงปรากฏอยู่ในหลักฐานทางทะเบียนของ
ภาคการศึกษานั้น 

28.2 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษา เป็น D หรือ 
D+ หากมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ าครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ให้ใช้ผลการศึกษาที่ได้
คะแนนสูงสุดเป็นผลการศึกษา แต่รายวิชาที่มีผลคะแนนที่ลงทะเบียนก่อนหน้านั้น จะยังคงปรากฏอยู่
ในหลักฐานทางทะเบียนของภาคการศึกษานั้น 

 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 43 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น “F” ให้เป็นไปตามข้อ 28” 
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  ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 48.1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2557โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร
เดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ลา
พักการเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติ ให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน 
หรือแล้วแต่เงื่อนไขของหลักสูตรที่ได้รับโอนย้าย” 

 
 ประกาศ ณ  วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

       
                      
 

   (ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ) 
                                                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

                   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทุมธาน ี

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 
1. ชื่อหลักสูตร  
   ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาท่ัวไป  
   ชื่อภาษาอังกฤษ : General Education  
 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
    งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
 
3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559  
  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี  พ .ศ . 2548 ซึ่ งประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 122 ตอนพิ เศษ 39 ง วันที่  
25 พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง 
วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ 
ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร
ความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ และวัฒนธรรมทั้งของไทย และของ
ประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่าง
ดี” ส าหรับวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี เดิมมีการใช้หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2549  
ได้มีการพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปใช้ในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาวิชาศึกษาทั่วไป
ขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้เข้าสู่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยให้สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ที่ระบุไว้ว่า มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไป ในลักษณะ
จ าแนกเป็นรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการใด  ๆ ก็ได้ โดยให้ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  
30 หน่วยกิต 
  วิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชา
ต่าง ๆ (Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต  
โดยจัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรม (Active Learning) ให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากเหตุการณ์ 
สถานการณ์จริงน าความรู้ที่ ได้ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตอาสา ให้นักศึกษาได้ เรียนรู้จาก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และ ท าโครงการต่าง ๆ (Project-based) ให้นักศึกษาน ามา
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Discussions) โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching)  
ลดการสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้  ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์ 
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บทเรียนออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณลักษณะ และความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือการด าเนินชีวิต และ
การประกอบอาชีพต่อไปในบริบทของสังคมไทย และสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนักและส านึกใน
ความเป็นไทย ส าหรับอาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนและจัดอบรม
อาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้  

หลังจากที่ใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้จัด
ประชุม เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญหา พบว่า  
ยังขาดการฝึกทักษะบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท า
เป็นเอกสาร สมอ.08 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุม
ครั้งที่ 6/2559  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้  
  1. การเปิดเสรีทางการค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ    
ท าให้นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ และมีทักษะด้านภาษา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
เพ่ิมขึ้น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี 
สารสนเทศไว้ในรายวิชา GE101 ภาษาการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นหนักไปในทางบูรณาการ ไม่ได้ฝึกทักษะของภาษาอย่างโดดเด่น  
จริงจัง รวมถึงไม่มีรายวิชาด้านภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาต่อ  
หรือการท างานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรให้เพ่ิมรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และ 
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพื่อให้การฝึกทักษะชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน  
   2. การเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการรวมกับ 
ความเป็นพลเมือง จิตอาสา และหลักสูตรโตไปไม่โกงของส านักงานป้องกัน และปราบปรามการ 
ทุจริตแห่งชาติ ท าให้การเรียนรู้ และฝึกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไม่ชัดเจน  
  3. การเพ่ิมรายวิชา 4 รายวิชา จึงจ าเป็นต้องปรับลดจ านวนหน่วยกิตบางรายวิชาลง เพ่ือให้
จ านวนหน่วยกิต รวมไม่เกิน 30 หน่วยกิต  
  4. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับรหัสวิชาของทุ กรายวิชาใน 
มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจ าแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากง่าย เพ่ือให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอักษรน า
หน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพ่ิมรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไป จึงได้
ปรับรหัสรายวิชาใหม่ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม  

5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้  5 
ด้าน ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจึงมีความจ าเป็นต้องปรับกระบวนการ 

พัฒนาผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามมติของที่ประชุม 
หลังจากที่ ใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญหา พบว่า จึงเห็นควร 
ปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท าเป็นเอกสาร สมอ.08 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมี 
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มติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ด้วยเหตุผล  
  1. เพ่ือความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนจึงจ าเป็นต้องปรับจ านวนหน่วยกิต 
ทุกรายวิชา เป็น 3 หน่วยกิต ทั้ง 10 รายวิชา รวมเป็นหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 
 2. เพ่ือพัฒนา และปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาของทุกรายวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยเหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะ พัฒนาความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) เพ่ือการด าเนินชีวิต และการประกอบ
อาชีพต่อไป ในบริบทของสังคมไทย และสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนัก และส านึกในความเป็นไทย 
ให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 
4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
    4.1 ปรัชญา  
          เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้ เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และ 
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก  
     4.2 วัตถุประสงค์  
           วิชาศึกษาท่ัวไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  
           4.2.1 มีความรู้พ้ืนฐานการด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จัก
ท้องถิ่น รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี  
           4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ 
ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ  
           4.2.3 มีทักษะในการด ารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ       
การน าเสนอทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต  
           4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม  
 
5. ก าหนดการเปิดสอน  
    เปิดสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ต้ังแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564      
เป็นต้นไป  
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6. อาจารย์ผู้สอน  
    อาจารย์ผู้สอนมีทั้งอาจารย์ประจ าจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณาจารย์คณะต่าง ๆ  ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษ   
ที่มหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
และเข้ารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และกิจกรรมเป็นฐาน 
(Project Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จไปเป็นบัณฑิต   
ที่มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน 
จะต้องร่วมกันจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
 
7. นักศึกษา  
    นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2564 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ให้ครบตามโครงสร้าง ซึ่งถูก
บรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 
 
8. หลักสูตร และค าอธิบายรายวิชา  
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่ง
ประกาศ  ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดย
ผสมผสานเนื้อหาวิชาครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่ม
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดย
ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

8.1  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    30   หน่วยกิต 
8.2  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 10 รายวิชา บังคับเรียนทั้งหมด ดังนี้ 

      8.2.1 กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร      9    หน่วยกิต  
                        VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการสื่อสาร           3(2-2-5)  
                                    Critical Thai Language for Communication  
               VGE112 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคมโลก                        3(2-2-5) 
                                    English for Global Communication 
      VGE113 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต       3(2-2-5) 
                                    English for Life-long Learning Skills Development 
  8.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              12    หน่วยกิต 
                        VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท                                             3(2-2-5) 

                          To Follow in the Royal Footsteps of Their Majesties   
                          the Kings 
  VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ                                     3(2-2-5) 
                        Information Literacy Skills 



103 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

92 

            VGE116 การเปลี่ยนวิถีใหม่เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน                     3(2-2-5) 
                         Change of the new normal for sustainable development 
            VGE117 การสร้างเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์                   3(2-2-5) 
                        VRU Spiritual Identity 

  8.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี        9    หน่วยกิต 
                        VGE114 การคิดทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนานวัตกรรม                  3(2-2-5) 

                        Scientific Thinking and developing Innovation 
             VGE115 การสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต                          3(2-2-5) 
                         Health Promotion for Quality of Life 
             VGE118 การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล                                         3(2-2-5) 
                         Digital Transformation 
 

8.3 ค าอธิบายรายวิชา  
 

รหัสวิชา  ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 
 
VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 3(2-2-5) 
 To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 

 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร  พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระอัจฉริยภาพ หลักทศพิธราชธรรม หลักการทรงงาน พระราชกรณียกิจ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 Biographies of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great and His 
Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, royal talents, the Ten 
Virtues of the King, royal working principles, royal activities, the development of 
human resources, natural resources and environment, royal initiative projects, and 
the Philosophy of Sufficiency Economy. 
 
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Critical Thai Language for Communication 

 ความส าคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะ การฟัง  การพูด การอ่าน การ
เขียน ทักษะการสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร การน าเสนอ
สารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ และ
สถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน 
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The significance of Thai for communication is to improve listening, 
speaking, reading and writing skills. Besides, Finding main idea, describing, translating, 
considering texts, presenting by speaking critically and using academic integrated 
media in real-life situations are also improved. 
 
VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ                                                    3(2-2-5) 
 Information Literacy Skills 

 ทักษะการรู้สารสนเทศในระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ซึ่ง
ประกอบด้วย กระบวนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ  การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ การ
คัดเลือกแหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ  เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์การค้น
สารสนเทศ การวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การเรียบเรียง 
และน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบผลงานวิชาการที่เป็นมาตรฐานอย่างมีจริยธรรม 
 Information literacy skills in at graduate level and lifelong learning skills 
enhancement include; information literacy skills development process, analyzing the need 
for information, selecting sources of information and information resources, search tools 
information resources, search strategies information, information analysis and synthesis, 
evaluation of information values, information composition and presentation in the form of 
academic work that is standard and ethical. 
 
VGE112  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมโลก                                    3(2-2-5) 
 English for Global Communication 

 ฝึกและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูดในสถานการณ์ 
และหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การท่องเที่ยว เวลาว่าง สื่อสังคมออนไลน์ การซื้อ
สินค้า และความบันเทิงในบริบทของสังคมไทย และสังคมโลก วิเคราะห์ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่
ส่งผลต่อการสื่อสารภาษาอังกฤษให้สัมฤทธิ์ผล 
 Practice and develop English communication skills focusing on listening 
and speaking in various situations and topics including campus life, travel, free time, 
social media, shopping and entertainment in both Thai and international social 
contexts. Analyze the cross-cultural differences that result in effective English 
communication. 
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รหัสวิชา  ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 
 
VGE113  ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต                   3(2-2-5) 

 English for Life-long Learning Skills Development 
ฝึกและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้น

การอ่านข้อความจากแหล่งข้อมูลหลายประเภท เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ และเน้นการอ่าน
ข้อความจากลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การพูดคุยกัน
บนสื่อสังคมออนไลน์ และอินโฟกราฟิกส์ พัฒนากลยุทธ์ ที่จ าเป็นต่อการอ่านภาษาอังกฤษ ได้แก่ การ
ใช้พจนานุกรมออนไลน์ การอ่านเร็วเพ่ือจับใจความ การกวาดสายตาเพ่ือหาข้อมูลเฉพาะ การหาค า
อ้างถึงค าสรรพนาม การเดาความหมายจากบริบท และการสรุปความ  
 Practice and develop English for life-long learning skills focusing on 
reading texts from various sources such as printed and online media and reading 
different types of texts such as newspapers, magazines, emails, discussions on social 
media, and infographics. Develop essential reading strategies including using online 
dictionaries, skimming, scanning, finding pronoun refe. rences, finding context clues, 
and summarizing. 
 
VGE114  การคิดทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนานวัตกรรม                              3(2-2-5) 
 Scientific Thinking and developing Innovation 

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ทักษะกระบวนการ
คิดอย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ เพื่อให้เกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาทักษะ
การค านวณ เพ่ือสร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Development of scientific process skills and innovation, Logical thinking 
skills with creatively and critically; to achieve a scientific attitude and also improve 
calculation skills to create innovation and then apply it in daily life. 
 
VGE115  การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต                      3(2-2-5) 

 Health Promotion for Quality of Life 
 ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต สังคม และสุข

ภาวะทางจิตวิญญาณ มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันโรคซึมเศร้า และโรคเครียด มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สุขภาพผู้บริโภค การใช้ยา การออกก าลังกาย ป้องกันอุบัติภัย เตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน           
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสามารถรับความรู้สึก ความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะได้ 
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รหัสวิชา  ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 
 

 To promote and develop students’ positive behaviors for building 
physical, mental, social health and spiritual health. Essentially, having good life skills 
and knowing depression and stress disorders, to understand the contents of the 
consumer health, including, drug using, exercising, preventing of accidents, preparing 
first aid for emergency situations and having an ability to perceive the sense of 
beauty and aesthetic in art. 
 
VGE116  การเปลี่ยนวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน                              3(2-2-5) 
  Change of the New Normal for Sustainable Development 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม การเคลื่อนย้ายศูนย์อ านาจโลกจากตะวันตกไปสู่บูรพาภิวัตน์ ผลกระทบ และการ
ปรับตัวให้อยู่รอดในยุคการท าลายล้าง และยุคชีวิตวิถีใหม่ด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 The study of change that have occurred in politics, economy, society, 
technology and environment, the transformation from the Westernization to 
Easternization, the effects and adaptation to survive in the age of disruption and the 
new normal with sustainable development 
 
VGE117  การสร้างเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์                              3(2-2-5) 
 VRU Spiritual Identity 

ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์” มีอัต
ลักษณ์บัณฑิตจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 To encourage and cultivate learners to be pround of VRUness in the 
aspects of being volunteer-spirits, responsible for the university and the society, 
reserving the natural environment as well as participating in community's problem 
solving and development. 
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รหัสวิชา  ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 
 
VGE118  การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล                                                      3(2-2-5) 
 Digital Transformation 

 การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่สามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนเองในโลกออนไลน์ และ
ความเป็นจริง สามารถจัดสรรเวลาหน้าจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ รักษาความปลอดภัยของ
ตนเองในโลกออนไลน์ รักษาข้อมูลส่วนตัว และบริหารจัดการข้อมูล   เผยแพร่ไว้บนโลกออนไลน์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี และสื่อในโลกยุ คดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์ มีความ
รับผิดชอบ และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารผ่านการเล่าเรื่องด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือแก้ปัญหาที่ท้าทาย หรือสร้างโอกาสใหม่ ๆ 
  Being digital citizenship that can maintain their identity in both online 
and reality, can allocate screen time, can cope the online threats, can keep yourself 
safe in online zone, can maintain private information and manage information 
published in online, and can think critically in the beneficial use of technology and 
media in the digital world. There will also be responsible and ethical in the use of 
digital technology, the skills of Digital storytelling and the application of digital 
technology to solve challenging problems or create new opportunities. 
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9. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
    9.1 คุณธรรม จริยธรรม 
         9.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                 1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย ตรง
ต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง  
                 2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
         9.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                 1) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
                 2) ก าหนดกติกาในห้องเรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายที่เป็นไป         
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
                 3) จัดท าโครงการ และกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ทั้งใน และนอก
สถาบันการศึกษา โดยให้นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจด าเนินการด้วยตนเอง 
                 4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาท า โดยอาจารย์เป็น
ผู้ชี้น าให้นักศึกษาสามารถคิดตาม 
         9.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                 1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อน และหลังเรียน 
                 2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา 
                 3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
                 4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม 
                 5) ประเมินผลจากโครงการที่ท า และการรายงานผลโครงการ รวมทั้งการอภิปราย  
                 6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
    9.2 ความรู้ 
         9.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 
                 1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชา หรือศาสตร์ของตน 
                 2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชา หรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
         9.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                  ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบ       
การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ โดย
ผ่านกระบวนการ และวิธีการสอนแบบต่าง ๆ เช่น 
                   1) การจัดท าโครงการ/ โครงงานประจ าวิชา (Project Based Learning) 
                   2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry, 
Inquiry Cycle) 
                   3) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามเนื้อหา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
                   4) ศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดูงาน เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอ่ืน การท า
โครงการร่วมกับชุมชน การศึกษาพ้ืนที่จริงก่อนท าโครงการ 
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         9.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                 1) ตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลผลิต และผลลัพธ์ของงาน 
                 2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง 
                 3) ประเมินจากการรวบรวมข้อมูลประกอบโครงการ 
                 4) การน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
                 5) ผลการทดสอบของนักศึกษา 
    9.3 ทักษะทางปัญญา 
          9.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                  1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
                  2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ และทักษะที่เก่ียวข้องในศาสตร์ของ
ตน เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
          9.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                  1) การถามตอบ กรณี เนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์จาก
สถานการณ์จริง หรือใช้กรณีศึกษา 
                  2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้ และ
สรุปผลการเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่การน าไปใช้จริง 
                  3) จัดท าโครงการ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และควบคุมดูแล 
          9.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                   1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการน า เสนอ
โครงการ 
                   2) ประเมินจากการอภิปราย และการน าเสนอผลที่ได้จากการอภิปรายในแต่ละครั้ง 
                   3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
    9.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
          9.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  
                  1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาท และสถานการณ์ 
                  2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเอง และของส่วนรวม 
          9.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
                   1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
                   2) การจัดกิจกรรมของกลุ่ม 
          9.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
                  1) ให้ผู้เรียนประเมินซึ่งกันและกัน และประเมินตนเอง 
                  2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผู้น า  ผู้ตาม          
การเป็นสมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
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                  3) ประเมินจากผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
                  4) การจัดกิจกรรมสะท้อนความคิด (Reflection) 
 
    9.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         9.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
                  1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูล และน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
                  2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงาน และน าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม 
          9.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข       
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                  1) บูรณาการ การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอน และ
กิจกรรม    ในชั้นเรียน 
                  2) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย 
อินเทอร์เน็ต และฐานข้อมูลต่าง ๆ  
                  3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่าง ๆ 
           9.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                   1) ประเมินผลจากการการใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี 
สารสนเทศในการด าเนินโครงการ 
                   2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การน าเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่าง ๆ  
                   3) ผลงานการท ารายงาน และการน าเสนองาน 
 
10. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)  
 
 
 



111 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

92 

10. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3.  ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1. VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท           

2. VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการสื่อสาร           

3. VGE112 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคมโลก           

4. VGE113 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต           

5. VGE114 การคิดทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนานวัตกรรม           

6. VGE115 การสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต           

7. VGE116 การเปลี่ยนแปลงวิถีใหม่ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน           

8. VGE117 การสร้างเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์           

9. VGE118 การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล           

10. VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ           
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รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งที่ 1/2564 

วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุม MS 216 อาคารคณะวิทยาการจัดการ 

********************************************* 
 
กรรมการผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย ยะรี ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐวัฒน์ คณารักสมบัติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายธนิตย์ โต๊ะศิลา กรรมการผู้ใช้บัณฑิต  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ สุขสุมิตร กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด ขจรภัย              กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบเกียรติ อ่ิมศิริ กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
8. นายธันยบูรณ์ บุญประเสริฐ                        ตัวแทนนักศึกษา 
9. นางสาวทาริกา แสงสี                               ตัวแทนนักศึกษา 
8. อาจารย์มัณฑนา สีเขียว   กรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบ 
                                                            หลักสูตร 
 

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม  
- 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
             1.นายชาติชาย สวุรรณมาโจ  ศิษย์เก่า 
             2.นางสาวทิพภาศิริ แก้วเทศ  ศิษย์เก่า 
 
เริ่มประชุม    เวลา 08.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ กล่าวตอนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุม 
ทราบว่า สาขาวิชานิเทศศาสตร์ครบรอบการการปรับปรุงหลักสูตร 5 ปี ในปี พ.ศ.2564 เพื่อ
ประกาศใช้ในภาคการศึกษาที่ 1/2565  โดยคณะกรรมการสาขาวิชาได้ร่างหลักสูตรปรับปรุง
เรียบร้อยแล้ว และได้ก าหนดวันวิพากษ์หลักสูตรเป็นวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 คือวันนี้ ดังนั้น
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จึงได้เชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้แทนนักศึกษา
ปัจจุบ ัน ผู ้แทนศิษย์เก่า ให้เข้าร่วมวิพากย์หลักสูตรในครั ้งนี ้ เพื ่อน าข้อเสนอแนะที ่ได ้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้แทนนักศึกษา และผู้แทนศิษย์เก่า ไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศา
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สตรบัณฑิตให้มีความทันสมัย เหมาะสมต่อบริบททางสังคมและเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว และใช้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในโอกาสนี้ สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์จึงขอเชิญผู ้ทรงคุณวุฒิทุกท่านได้ร่วมวิพากย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตพร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้เรียนทางด้านสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ว่าหลักสูตรมีเนื้อหาที่ทันสมัยสามารถส าเร็จการศึกษา
และประกอบวิชาชีพได้จริง 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ร่วมกันพิจารณาร่างหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยมีข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร พอสรุปได้ดังนี้  
 

5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ส ุก ัญญา บ ูรณเดชาช ัย  กร รมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิ  ได ้ให้
ข้อเสนอแนะ 

   

ล าดับ
ที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ใช้
บัณฑิต/ผู้แทนนักศึกษา/

ผู้แทนศิษย์เก่า 
ข้อเสนอแนะ 

1 รองศาสตราจารย์  
ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย   

1. ควรปรับวิชาเก่าบางวิชาออกบ้างและเพ่ิมวิชาใหม่ที่มี
ชื่อวิชา เนื้อหาวิชาน่าสนใจแทน 

2. รายวิชาควรมีความหลากหลาย และสอดคล้องกับ
บริบทของสื่อสมัยใหม่ 

3. ควรมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านนิเทศศาสตร์
สมัยใหม่ให้มากขึ้น 

4. เนื้อหารายวิชาควรปรับปรุงให้นักศึกษาได้มีโอกาส
ปฏิบัติจริง 
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ล าดับ
ที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ใช้
บัณฑิต/ผู้แทนนักศึกษา/

ผู้แทนศิษย์เก่า 
ข้อเสนอแนะ 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ณฐวัฒน์ คณารักสมบัติ 

1. ควรปรับปรุงให้มีหน่วยกิตสอดคล้องกระทรวง
อุดมศึกษาฯ โดยควรมี 120-121 หน่วยกิต 

2. ควรปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย   

3. รายวิชาหรือเนื้อหาของรายวิชาควรมีการสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม 

4. ควรมีรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติโดยสังคมมีส่วนร่วมหรือ
แสดงออกถึงการรับใช้สังคม 

5. ควรมีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3 นายธนิตย์ โต๊ะศิลา 1. ควรมีรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานจริงและมี
จ านวนมากพอที่จะท าให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญ 

2. เน้นการพัฒนานักศึกษาให้รู้จริงในวิชาชีพสามารถ
ท างานได้จริงเมื่อส าเร็จการศึกษา 

3. เน้นให้นักศึกษามีความตรงต่อเวลา 
4. ประเพณีวัฒนธรรมสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจสร้างสรรค์

ได้ดังนั้นจึงควรมีรายวิชาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
เรียนรู้และทฝึกปฏิบัติ 

4  นายธัญบูรณ์ บุญประเสริฐ 1. ควรมีรายวิชาที่สอดคล้องกับบริบทของเทคโนโลยีนิเทศ
ศาสตร์ที่ทันสมัย  

2. ท าให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง 
5 นางสาวทาริกา แสงสี 1. ควรมีรายวิชาให้นักศึกษาได้เลือกเรียนอย่างหลากหลาย  

2. ควรเพ่ิมกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติในเนื้อหาวิชาให้           
มากขึ้น 

6 นายชาติชาย สุวรรณมาโจ 1. ในแต่ละรายวิชาควรมีการสสอนแทรกเนื้อหารเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

2. ควรมีรายวิชาที่สร้างความตระหนักให้นักศึกษารัก
ท้องถิ่นและมีความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ควรเพ่ิมกิจกรรมเชิงปฏิบัติในรายวิชาให้นักศึกษาได้            
ลงมือปฏิบัติจริง 

7 นางสาวทิพภาศิริ แก้วเทศ 1. ควรเน้นการเพ่ิมรายวิชาหรือเนื้อหารายวิชาที่เปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง  
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มติที่ประชุม : รับทราบ 
ให้น าข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ใช้บัณฑิต ผู้แทนนักศึกษา และ

ผู้แทนศิษย์เก่า ไปปรับปรุง และด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

ปิดประชุม  เวลา   16.30  น 
 
 
 

(ลงชื่อ)................................................ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
             (อาจารย์มัณฑนา สีเขียว) 

                                         กรรมการและเลขานุการ 
 

 
(ลงชื่อ)................................................. ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย ยะรี) 
          ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

120 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ชื่อ  นายอุทัย  นามสกุล  ยะรี 
1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
1.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท นศ.ม. (การโฆษณา)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2538 
ปริญญาตรี พธ.บ. (สังคมศาสตร์)  

เกียรตินิยมอันดับ 2  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  2535 

 

1.3 ผลงานทางวิชาการ 
1.3.1 งานวิจัย/บทความวิจัย 

อุทัย ยะรี และมัณฑนา สีเขียว. (2562) การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูง อายุในยุคไทยแลนด์ 4.0 
วารสารมหาวิทยาลับราชภัฏล าปาง. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1. มกราคมมิถุนายน. 2562 : 222-
238. 

 
1.4 ประสบการณ์ในการสอน  

23 ป ี
 

1.5 ภาระงานสอน  
1.5.1 วิชาหลักนิเทศศาสตร์ 
1.5.2 วิชากฏหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 
1.5.3 วิชาการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
1.5.4 วิชาศิลปะการใช้ภาษาเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 
1.5.5 วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 
1.5.6 วิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
1.5.7 วิชาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
1.5.8 วิชาการสื่อสารเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
1.5.9 วิชาการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
1.5.10 วิชาการรู้เท่าทันสื่อ 
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2. ชื่อ  นายประสิทธิ  นามสกุล  สุขสุมิตร 
2.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
2.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท คอ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา)
  

 สาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2534 

ปริญญาตรี ค.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)     วิทยาลัยครูพระนคร  2530 
 

2.3 ผลงานทางวิชาการ 
2.3.1 งานวิจัย/บทความวิจัย 

มัณฑนา สีเขียว และประสิทธิ์ สุขสุมิตร . (2562). The new present artist and filmmakers 
prone to adapt new mediums and technologies in order to reveal the 
condition of their age. วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ  สาขา
มนุษยศาสตรและสังคม. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2. เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม. 2562 : 588-595. 

 
2.4 ประสบการณ์ในการสอน  
     25 ป ี

 
2.5 ภาระงานสอน  

2.5.1 วิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น  
2.5.2 วิชาหลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 
2.5.3 วิชาการสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 
2.5.4 วิชาการถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสารการตลาดและการสร้างภาพลักษณ์ 
2.5.5 วิชาการถ่ายภาพเชิงธุรกิจ 
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3. ชื่อ  นางละเอียด  นามสกุล  ขจรภัย 
3.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
3.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท นศ.ม. (การประชาสัมพันธ์)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2537 
ปริญญาตรี ค.บ. (เทคโนโลยีทงการศึกษา)     วิทยาลัยครูพระนคร  2527 

 

3.3 ผลงานทางวิชาการ 
ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล และละเอียด ขจรภัย. (2564). การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน         

อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี. วารสารร่มพฤกษ์. ปีที่ 39 ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน. 
2564 : 85-102.  

 
3.4 ประสบการณ์ในการสอน  

24 ปี 
 
3.5 ภาระงานสอน  

3.5.1 วิชาสื่อประชาสัมพันธ์ 
3.5.2 วิชาการการวางแผนประชาสัมพันธ์ 
3.5.3 วิชาการจัดนิทรรศการ 
3.5.4 วิชาฉากและการออกแบบเพื่อรายการโทรทัศน์  
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4. ชื่อ  นางประกอบเกียรติ  นามสกุล  อ่ิมศิริ 
4.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ปร.ด. (นิเทศศาสตร์)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2563 
ปริญญาโท ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสยาม 2543 
 นศ.ม. (สื่อสารมวลชน)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  2536 
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2534 

 
4.3 ผลงานทางวิชาการ 

         4.3.1 งานวิจัย/บทความวิจัย 
ดนุชา สลีวงศ์, ประกอบเกียรติ อ่ิมศิริ และกานต์ ทองทวี. (2561). การพัฒนาสื่อการสอน เรื่อง           

การรู้เท่าทันสื่อส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์               
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. วารสารวัดผลการศึกษา. ปีที่ 35 ฉบับที่ 98.            
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม.  2561 : 133-149. 

 
4.4 ประสบการณ์ในการสอน  

24 ปี 
 
4.5 ภาระงานสอน  

4.5.1 วิชาการข่าวเบื้องต้น 
4.5.2 วิชาระเบียบวิจัยสื่อสาร 
4.5.3 วิชาสื่อใหม่และการสื่อสารการเมือง 
4.5.4 วิชาการข่าวสื่อเครือข่ายเชิงสังคม 
4.5.5 วิชาการรู้เท่าทันสื่อ 
4.5.6 วิชาวิจัยการสื่อสาร 
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5. ชื่อ  นางสาวมัณฑนา  นามสกุล  สีเขียว 
5.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  
5.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท M.MI. (Moving Image)   The university of Sydney 2559 
 ศศ.ม. (การออกแบบ) มหาวิทยาลัยรังสิต 2553 
ปริญญาตรี  วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547 
 

5.3 ผลงานทางวิชาการ 
     5.3.1 งานวิจัย/บทความวิจัย 

อุทัย ยะรี และมัณฑนา สีเขียว. (2562) การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูง อายุในยุคไทยแลนด์ 4.0  
วารสารมหาวิทยาลับราชภัฏล าปาง. ปีที่  8 ฉบับที่  1. มกราคมมิถุนายน. 2562 :             
222-238. 

มัณฑนา สีเขียว และประสิทธิ์ สุขสุมิตร. (2562). The new present artist and filmmakers 
prone to adapt new mediums and technologies in order to reveal the 
condition of their age. วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ  สาขา
มนุษยศาสตรและสังคม. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2. เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม. 2562 : 588-595. 

 
5.4 ประสบการณ์ในการสอน  
     3 ปี 

 
 5.5 ภาระงานสอน  

5.5.1 วิชาการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล  
5.5.2 วิชาภาษาอังกฤษส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 1  
5.5.3 วิชาภาษาอังกฤษส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 2 
5.5.4 วิชาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
5.5.5 วิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
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ภาคผนวก ฉ 
 

รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

และ 
ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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สรุปผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 40 คน และนักเรียนมัธยมศึกษา 

ชั้นปีที่ 6 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี จ านวน 400 คน เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ  แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติ พ้ืนฐาน 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกแต่ละด้านตามมาตรฐานผล            
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ดังนี้ 

 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1.1 มีความตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

4.28 0.70 มากที่สุด 

1.2  มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบตนเอง
ละสังคม 

4.31 0.68 มากที่สุด 

1.3  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม ท างานเป็น
ทีม สามารถแก้ข้อขัดแย้งในทีมได้ 

4.26 0.73 มากที่สุด 

1.4  เคารพกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและ
สังคม 

4.25 0.77 มากที่สุด 

1.5 มีความรัก ศรัทธา และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.27 0.70 มากที่สุด 
รวม 4.27 0.72 มากที่สุด 

       
สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมในระดับมากที่สุด 

( =4.27, S.D.=0.72) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยตามล าดับพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้
บัณฑิต ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.31, 
S.D.=0.68) มีความตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( =4.28, S.D.=0.70) มีความรัก ศรัทธา และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ มากที่สุด ( =4.27, 
S.D.=0.70) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม ท างานเป็นทีม สามารถแก้ข้อขัดแย้งในทีมได้  =4.26, 
S.D.=0.73) เคารพกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม ( =4.25, S.D.=0.77)      
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2. ด้านความรู้ 

หัวข้อในการส ารวจ 
ค่าเฉลี่ย 

( ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

2.1 มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
ส าคัญในด้านนิเทศศาสตร์และท่ีเกี่ยวข้อง  

4.22 0.74 
มากที่สุด 

2.2 สามารถน าความรู้ประยุกต์ด้านนิเทศศาสตร์ไป
ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 

4.29 0.70 
มากที่สุด 

รวม 4.26 0.72 มากที่สุด 
 
สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีความรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.26, 

S.D.=0.72) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยตามล าดับพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต 
สามารถน าความรู้ประยุกต์ด้านนิเทศศาสตร์ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับ          
มากที่สุด ( =4.29, S.D.=0.70) รองลงมาคือ มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ
ในด้านนิเทศศาสตร์และท่ีเกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.22, S.D.=0.74)   

 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

3.1 มีความสามารถวางแผนการท างานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ เป็นระบบ 

4.26 0.73 มากที่สุด 

3.2 สามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา 
ทางนิเทศศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

4.34 0.76 มากที่สุด 

3.3 มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกในการ 
ท างาน 

4.28 0.71 มากที่สุด 

3.4 เชื่อมั่นในตนเอง มีทักษะความเป็นผู้น า และ
วิสัยทัศน์ 

4.35 0.65 มากที่สุด 

รวม 4.31 0.72 มากที่สุด 
      

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญา อยู่ในระดับมากที่สุด 
( =4.31, S.D.=0.72) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า บัณฑิตมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีทักษะ
ความเป็นผู้น าและวิสัยทัศน์  อยู่ ในระดับมากที่ สุด ( =4.35, S.D.=0.65) มีความสามารถใน          
การวิเคราะห์  ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาทางนิ เทศศาสตร์ได้อย่างเหมาะ มากที่สุด ( =4.34, 
S.D.=0.76,) มีความคิดสร้างสรรค์กล้าแสดงออก มากที่สุด ( =4.28, S.D.=0.71, ) มีความสามารถใน
การวางแผนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ มากที่สุด ( =4.26, S.D.=0.73)   
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

หัวข้อในการส ารวจ 
ค่าเฉลี่ย 

( ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
4.1 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 4.37 0.70 มากที่สุด 
4.2 มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้อื่น 4.42 0.73 มากที่สุด 
4.3 มีความสามารถในปรับตัว การท างานเป็นทีม

เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 
รวมถึงเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์  

4.35 0.72 มากที่สุด 

4.4 พัฒนาตนเองและพัฒนางานให้ทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่องและตรงตามมาตรฐาน 

4.35 0.72 มากที่สุด 

รวม 4.37 0.72 มากที่สุด 
 
สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.37, S.D.=0.72) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า  
มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้อ่ืน ( =4.42, S.D.=0.73) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
( =4.37, S.D.=0.70) มีความสามารถในปรับตัว การท างานเป็นทีม เคารพสิทธิและรับ ฟัง              
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมถึงเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ( =4.35, S.D.=0.72) และ
พัฒนาตนเองและพัฒนางานให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตามมาตรฐาน ( =4.35, S.D.=0.72)    
ในระดับมาก (4.17) 

 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หัวข้อในการส ารวจ 
ค่าเฉลี่ย 

( ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

5.1 มีความรู้และทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
ระดับพ้ืนฐาน 

4.36 0.65 มากที่สุด 

5.2 มีทักษะการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีด้านนิเทศศาสตร์ที่
ทันสมัย  

4.29 0.68 มากที่สุด 

5.3 สามารถใข้เทคโนโลยีนิเทศศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม  4.26 0.71 มากที่สุด 

5.4 มีความสามารถในการรวาบรวม วิเคราะห์ประมวลผล 
ข้อมูลสารสนเทศ 

4.27 0.70 มากที่สุด 

5.5 สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์
ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางนิเทศศาสตร์ 

4.30 0.70 มากที่สุด 

                              รวม 4.30       0.69   มากที่สุด 
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     สรุป   ในภาพรวมผู้ ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะการวิ เคราะห์ ตั ว เลข  
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.30, S.D.=0.69) เมื่อจ าแนกใน 
แต่ละข้อย่อยพบว่า มีความรู้และทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศระดับพ้ืนฐาน ( =4.36, 
S.D.=0.65) รองลงมาคือสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางนิเทศศาสตร์ ( =4.30, S.D.=0.70) ทักษะการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีด้านนิเทศศาสตร์ที่ทันสมัย   
( =4.29, S.D.=0.68) มีความสามารถในการรวาบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล ข้อมูลสารสนเทศ 
( =4.27, S.D.=0.70) สามารถใข้เทคโนโลยีนิเทศศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม ( =4.26, S.D.=0.71)       

จากผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีคุณลักษณะทั้ง           
5 ด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( =4.30, S.D.=0.71) เมื่อจ าแนกในแต่ละด้านพบว่า คุณลักษณะบัณฑิต
ที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการเรียงตามล าดับได้ดังนี้  

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะทางปัญญาด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ 

 
2. ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการเลือก
ศึกษาในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (  = 3.80, S.D. = 0.51) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  
ด้านหลักสูตร อยู่ ในระดับมาก (  = 4.04, S.D. = 0.58) รองลงมาคือ ด้านภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก (  = 3.98, S.D. = 0.54) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านครอบครัว
และเพ่ือน อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.39, S.D. = 0.72) ตามล าดับ 

 
2.1 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

1.1 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 3.62 0.71 มาก 
1.2 ความหลากหลายของหลักสูตรที่เปิดสอน 3.92 0.72 มาก 
1.3 ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเดินทางเข้าถึงสะดวก 4.10 0.71 มาก 
1.4 ความสวยงามของสภาพแวดล้อมของ  มหาวิทยาลัย 3.92 0.76 มาก 
1.5 ความทันสมัยของสิ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ใน

การเรียนการสอน 
4.07 0.65 มาก 

1.6 ความเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือของอาจารย์ 4.07 0.70 มาก 
1.7 การแนะแนว หรือการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 4.05 0.83 มาก 

รวม 3.96 0.73 มาก 
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สรุป  ในภาพรวมพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  
ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก (  = 3.96, S.D. = 0.73) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อ
ย่อยพบว่า ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเดินทางเข้าถึงสะดวก อยู่ในระดับมาก (  = 4.10, S.D. = 0.71) 
รองลงมาคือ ความเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือของอาจารย์ ความทันสมัยของสิ่งอ านวยความสะดวก 
อุปกรณ์ในการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก (  = 4.07, S.D. = 0.70, 0.65) และการแนะแนว หรือ
การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก (  = 4.05, S.D. = 0.83) ความหลากหลายของ
หลักสูตรที่ เปิดสอน  ความสวยงามของสภาพแวดล้อมของ  มหาวิทยาลัย  (  = 3.92, S.D. = 
0.76,0.72)  ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย (  = 3.62, S.D. = 0.71)   

 
2.2 ปัจจัยด้านหลักสูตร  

หัวข้อในการส ารวจ 
ค่าเฉลี่ย 

( ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

2.1 หลักสูตรทันสมัย จบแล้วมีงานท า 4.13 0.60 มาก 
2.2 หลักสูตรที่มีค่าเทอมเหมาะสม 3.98 0.73 มาก 
2.3 หลักสูตรเน้นการฝึกปฏิบัติ พัฒนาทักษะ 4.22 0.60 มากที่สุด 
2.4 หลักสูตรมีจ านวนหน่วยกิตเหมาะสม 4.01 0.83 มาก 
2.5 หลักสูตรที่เปิดสอนมีความยึดหยุ่นต่อความต้องการ

ของผู้เรียน 
4.01 0.79 มาก 

2.6 การแนะแนว หรือการประชาสัมพันธ์ของหลักสูตร 3.95 0.82 มาก 
รวม 4.05 0.72 มาก 

 
สรุป  ในภาพรวมพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  

ด้านหลักสูตร อยู่ในระดับมาก (  = 4.05, S.D. = 0.72) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า หลักสูตร
เน้นการฝึกปฏิบัติ พัฒนาทักษะ อยู่ในระดับมาก (  = 4.22, S.D. = 0.60) รองลงมาคือ หลักสูตร
ทันสมัย จบแล้วมีงานท า อยู่ในระดับมาก (  = 4.13, S.D. = 0.60) และหลักสูตรมีจ านวนหน่วยกิต
เหมาะสม  หลักสูตรที่ เปิดสอนมีความยึดหยุ่นต่อความต้องการของผู้ เรียน  อยู่ ในระดับมาก  
(  = 4.01, S.D. = 0.83, 0.79) ตามล าดับ 
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2.3 ปัจจัยด้านครอบครัวและเพื่อน 

หัวข้อในการส ารวจ 
ค่าเฉลี่ย 

( ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

3.1 รายได้ของครอบครัว 3.58 0.81 มาก 
3.2 การสนับสนุนจากครอบครัวในการเลือกหลักสูตร          

ที่เรียน 
3.52 0.81 มาก 

3.3 การมีเพ่ือนสมัครเรียนด้วยกัน 3.05 0.72 ปานกลาง 
รวม 3.38 0.78 ปานกลาง 

 
สรุป  ในภาพรวมพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  

ด้านครอบครัวและเพ่ือน อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.38, S.D. = 0.89) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อย
พบว่า รายได้ของครอบครัว อยู่ในระดับมาก (  = 3.58, S.D. = 0.81) รองลงมาคือ การสนับสนุน
จากครอบครัวในการเลือกหลักสูตรที่เรียน อยู่ในระดับมาก (  = 3.52, S.D. = 0.81) และการมีเพ่ือน
สมัครเรียนด้วยกัน อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.05, S.D. = 0.72) ตามล าดับ 
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ภาคผนวก ช 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง  
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 
 

1. เปรียบเทียบชื่อปริญญา 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ภาษาไทย ช่ือเต็ม  : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) 
             ช่ือย่อ   : นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม  :  Bachelor of Communication Arts  
                              (Communication Arts) 

              ช่ือย่อ   :  B. Com. Arts  (Communication Arts) 
 
 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ภาษาไทย ช่ือเต็ม  : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) 
             ช่ือย่อ   : นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม  :  Bachelor of Communication Arts  
                              (Communication Arts) 
              ช่ือย่อ   :  B. Com. Arts  (Communication Arts) 

 
 

ช่ือหลักสูตรไมเ่ปลีย่น แต่ในเนื้อหา 
ค าอธิบาย ไดม้ีการปรับเปลี่ยนใหม้ี
ความทันสมัยมากยิ่งข้ึน 
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2. เปรียบเทียบโครงสร้าง 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต แก้ไขปรับเนื้อหาบางรายวิชาให้มคีวาม

ทันสมัย โดยเน้นวิชาการและฝึกปฏิบัติ
มากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 11   หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร ์

11 
 

หน่วยกิต 
 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
   และสังคมศาสตร ์

12 
 

หน่วยกิต 
 

1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
    คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี

8 
 

หน่วยกิต 
 

1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
   คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี

9 
 

หน่วยกิต 
 

      
2) หมวดวิชาเฉพาะ 98 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะ 85 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 91 หน่วยกิต 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 78 หน่วยกิต  
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 51 หน่วยกิต 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 45 หน่วยกิต  
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก 40 หน่วยกิต 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก 33 หน่วยกิต  

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ 
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

7 
 
 

หน่วยกิต 
 
 

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ 
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

7 
 
 

หน่วยกิต 
 
  

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  
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3. เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 
1. MCA101 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. MCA102 

หลักนิเทศศาสตร ์  
Principles of Communication Arts 
     ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการ
สื่อสารในสังคม วิเคราะห์ กระบวนการสื่อสารระบบ
ต่างๆ  ในเชงิพฤติกรรมศาสตร์การสื่อสาร รวมทั้งการ
สื่ อสารภ ายในบุ คคล  และการสื่ อสารมวลชน 
ตลอดจนบทบาทและอิทธิพลของการสื่อสารที่มีผลต่อ
การพัฒนาสังคม 
 
ถ่ายภาพเบื้องต้นส าหรับงานนิเทศศาสตร์
Introduction to Photography for 
Communication Arts 
     ศึกษาเกี่ยวกับแสงในการถ่ายภาพ การก าหนดมุม
กล้อง ขนาด และสัดส่วนของภาพการสร้างภาพจาก
ธรรมชาติของกล้องและส่วนประกอบ ทั้งนี้เพื่อให้
สามารถรองรับความหมายและเจตนาของผู้ส่งสารได้ 
ปฏิบัติการล้าง อัด ขยายภาพถ่ายและเทคนิคการ
สร้างภาพในห้องมืดขั้นพ้ืนฐาน การสร้างแนวคิด และ
การน าเสนอแนวคิดในงานภาพ 

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

1. MCA101 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. MCA109    

หลักนิเทศศาสตร์   
Principles of Communication Arts                      
       ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
การสื่อสาร การสื่อสารมวลชน กระบวนการสื่อสาร   
อิทธิพลสื่อที่มีผลต่อสังคม แบบจ าลองการสื่อสาร 
หลักธรรมการสื่อสารทางศาสนาเพื่อประยุกต์ใช้ในการ
สื่อสารเชิงสร้างสรรค์  
 
 
การถ่ายภาพดิจิทัล 
 Digital photography  
      ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายภาพด้วยระบบดิจิทัล การ
ก าหนดมุมกล้อง ขนาด และสัดส่วนของภาพ การ
สร้างภาพจากธรรมชาติของกล้องและส่วนประกอบ 
ทั้งนี้เพื่อให้สามารถรองรับความหมายและเจตนาของ
ผู้ส่งสารได้ ปฏิบัติการตกแต่งและพิมพ์ภาพด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัล 

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

แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชาให้มี 
ความทันสมัย 
 
 
 
 
 
แก้ไขช่ือ รหัส
และค าอธิบาย
รายวิชาให้มี
ความทันสมัย 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 
3. MCA103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. MCA104 
 
 
 

พัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร ์
Development of Personality in 
Communication Arts  
     ศึกษาความหมาย องค์ประกอบของบุคลิกภาพ 
ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ การ
พัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคลและบุคลิกภาพทาง
สังคม เช่น การแต่งตัว การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มารยาทสังคม มนุษยสัมพันธ์ การเป็นผู้น า และ
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
งานนิเทศศาสตร์ 
 
ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์   
Language for Communication Arts 
     ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะ การใช้ภาษาในการสื่อสาร
ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาเพื่อให้ เกิดการสื่อ
ความหมายการโน้มน้าว ชักจูงอย่างมีประสิทธิภาพ 
ฝึกทักษะ ศิลปะ การใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ 
 
 

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

3. MCA213 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.MCA210 
 

การพัฒนาบุคลิกภาพและคุณธรรมนักนิเทศศาสตร์     
Personality and Ethics in Communication Arts 
Development       
ศึกษาความหมาย องค์ประกอบของบุคลิกภาพ ทฤษฎี
ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ พัฒนาบุคลิกภาพ
ส่วนบุคคล  ในด้านการแต่งกาย การใช้ภาษา มารยาท
สังคม มนุษยสัมพันธ์ การเป็นผู้น า ศึกษาและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักนิเทศศาสตร ์
 
 
 
สร้างสรรคเ์นื้อหาเพื่อการเล่าเรื่องและถ่ายทอดอย่าง
สร้างสรรค ์                
Creative Content and Storytelling     
        ศึกษาวิธีการสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อการเล่าเรื่อง 
การแสวงหาข้อมูล หลักการน าเสนอและการสร้างสรรค์
เรื่องราว หลักการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาเพื่อให้
เกิดการถ่ายทอดเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ผ่านสื่อที่
หลากหลาย 
 

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

แก้ไขช่ือ รหัส
และค าอธิบาย
รายวิชาให้มี
ความทันสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
แก้ไขช่ือ รหัส
และค าอธิบาย
รายวิชาให้มี
ความทันสมัย 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 
5. MCA105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. MCA106 
 
 

ภาษาอังกฤษส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 1  
English for Communication Arts 1 
     เน้นพัฒนาความรู้ด้านไวยากรณ์เพื่อน าไปสู่ทักษะ
การสื่อสารพื้นฐานที่ถูกต้องตามหลักภาษาส าหรับงาน
นิเทศศาสตร์ เช่น การฟัง การพูด  การอ่าน  และการ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ส าหรับการสื่อสารในด้าน
วิชาชีพนิเทศศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการสื่อสารส าหรับงานด้านนิเทศศาสตร์ 
เช่น นักข่าว ผู้ประกาศ และนักจัดรายการ ฯลฯ ฝึก
ปฏิบัติในการสื่อสาร เช่น การรายงานข่าว การเขียน
บทสารคดี  
 
ภาษาอังกฤษส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 2  
English for Communication Arts 2 
     เน้นพัฒนาทักษะการพูด การเขียน อย่างเป็น
ทางการในด้านการน าเสนอข่าว การอภิปราย การร่วม
แลกเปลี่ยน การแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ 
และท าความเข้าใจเนื้อหา เรื่องราวจากรายการวิทยุ 
รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ข่าว บทสนทนา เป็นต้น 
ฝึกปฏิบัติโดยการผลิตสื่อภาษาอังกฤษ 

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

5. MCA112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนิเทศศาสตร.์                    
English for Communication Arts Skill 
Development 
     พัฒนาทักษะการสื่อสารพื้นฐานตามหลัก
ภาษา  เช่น การฟัง การพูด การอ่าน  และการ
เขียน เพื่อใช้ส าหรับการสื่อสารในวิชาชีพ เรียนรู้
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การท างานด้านนิเทศศาสตร์   
  
 
 
 
ตัดออก 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
 
 
 

แก้ไขช่ือ รหัส
และค าอธิบาย
รายวิชาให้มี
ความทันสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
เนื่องจาก
เนื้อหาขาด
ความทันสมัย
ในปัจจุบัน 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 
7. MCA112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. MCA121 

การโฆษณาและประชาสัมพันธ ์
Principles of Advertising and Public Relations 
     ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการ
โฆษณา บทบาทของ  การโฆษณาต่อสังคม เศรษฐกิจ 
การตลาด การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ สื่อ
โฆษณา กระบวนการโฆษณา การวางแผน โฆษณา 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ 
แ ล ะ  ห ลั ก ก า รป ร ะ ช าสั ม พั น ธ์  ก ร ะ บ วน ก า ร
ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ 
เครื่องมือการประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์ และเทคนิคการ
ประชาสัมพันธ์ คุณลักษณะของนักประชาสัมพันธ์ 
จริยธรรมของนักประชาสัมพันธ์  
   
หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ระบบดิจิทลั 
Principles of Digital Broadcasting  
     ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประวัติ วิวัฒนาการ 
บทบาทและอิทธิพลของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ ระบบและเทคโนโลยีการกระจายเสียงและ
แพร่สัญญาณภาพโทรทัศน์ในระบบดจิิทัล ดาวเทียมและ
อินเทอร์เน็ต ลักษณะและรูปแบบรายการกระบวนการ
ผลิตตลอดจนเครื่องมือในการผลิตรายการวิทยุ 
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล 

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

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. MCA107 

ตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สมยัใหม ่
Principles of Modern Broadcasting 
        ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประวตัิ 
วิวัฒนาการ บทบาทและอิทธิพลของวิทยุ 
กระจาย เสี ย งและวิทยุ โท รทั ศน์  ระบบ และ
เทคโนโลยีการกระจายเสียงและแพร่สัญญาณภาพ
วิทยุ โท รทั ศน์  ลั กษณ ะและรูปแบบรายการ 
กระบวนการผลิต เครื่องมือในการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สมัยใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3(2-2-5) 

เนื่องจาก
เนื้อหาขาด
ความ
ทันสมัยใน
ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
แก้ไขช่ือ
รหัสและ
ค าอธิบาย
รายวิชาให้มี
ความ
ทันสมัย 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 
9. MCA202 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 .MCA203 

กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน   
Laws and Ethics of Mass Communication 
     ศึกษาสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น และการแสดงออกของมนุษย์ ปรัชญา
กฎหมาย เกี่ยวกับหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ใน
ประเทศไทย กฎหมาย สื่อสารมวลชน และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพ สื่อสารมวลชน 
 
วิจัยการสื่อสาร      
Communication Research 
     ศึ ก ษ า ร ะ เบี ย บ วิ ธี วิ จั ย เบื้ อ งต้ น ท า ง
สังคมศาสตร์ ในรูปการวิจัยเชิงปริมาณและการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการก าหนดปัญหา
การวิจัยตัวแปรและการตั้งสมมติฐาน ประชากร 
กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือส าหรับการวิจัยรวมถึง
การวางแผนการวิจัยด้วย โดยเน้นรูปแบบและวธิี
ที่เหมาะสม ซึ่งจ าเป็นส าหรับการวิจัยการสื่อสาร 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 

9. MCA110 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. MCA338 
 

กฎหมายและจริยธรรมนิเทศศาสตร์   
Laws and Ethics of Communication Arts         
    ศึกษาปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สิทธิ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกของ
ม นุ ษ ย์  ก ฎ ห ม าย ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ นิ เท ศ ศ าส ต ร์ 
จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมของนักนิเทศศาสตร์ 
 
 
 
วิจัยนิเทศศาสตร ์
Communication Arts Research 
    ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางสังคมศาสตร์ ใน
รูปการวิจัย เชิ งปริมาณ และการวิจัย เชิ งคุณ ภาพ  
ประกอบด้วยการก าหนดปัญหาการวิจัยตัวแปรและการ
ตั้งสมมติฐาน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือส าหรับ
การวิจัยรวมถึงการวางแผนการวิจัยด้วย โดยเน้น
รูปแบบและวิธีที่เหมาะสมส าหรับการวิจัยด้านนิเทศ
ศาสตร์ 
 

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

แก้ไขช่ือ
รหัสและ
ค าอธิบาย
รายวิชาให้
มีความ
ทันสมัย 
 
 
 
แก้ไขรหสั
วิชา ช่ือ
วิชา 
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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11. MCA204 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. MCA206 
 

การข่าวเบื้องต้น    
Introduction to News Reporting 
     ความหมาย องค์ประกอบ คุณค่าข่าว แนวคิด
ทฤษฎีพื้นฐานกระบวน  การสื่อข่าว การรวบรวม
ข้อมูล การสัมภาษณ์  รูปแบบ วิธีการ สื่อข่ าว 
เขี ยนข่ าววิทยุ ก ระจาย เสี ย ง วิทยุ โท รทั ศน์ 
หนังสือพิมพ์ ฝึกปฏิบัติทักษะและน าเสนอ 
 
 
 
การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล    
Design and Digital Media Production 
     ศึกษาหลักการออกแบบกราฟิกเบื้ องต้น 
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ความหมาย รูปแบบ และ
ความส าคัญ การผลิตสื่อดิจิทัลโดยการบูรณาการ
ระหว่างศิลปะการออกแบบ การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขั้นสูง เช่น แอนิเมช่ัน 2 
มิ ติ  3 มิ ติ แ ล ะ วิ ช วล เอ ฟ เฟ ค  ดิ จิ ทั ล วิ ดี โอ 
ภาพยนตร์ดิจิทัล สื่ออินโฟกราฟฟิก การออกแบบ
โปสเตอร์ โลโก้  เป็นต้น 
 
 

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

11. MCA479 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. 

การสื่อข่าวและการเขียนข่าวออนไลน์                                                        
Online News Reporting and Writing     
      เทคนิคการหาข่าว การรายงานข่าว หลักการ
เขียนข่าวการพิจารณาความส าคัญและความน่าสนใจ
ของข่าว ฝึกปฏิบัติการเขียนข่าว ทั้งวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ ออนไลน์ ในรูปแบบต่าง ๆ บน
หลักการความน่าเชื่อถือ และจริยธรรม เน้นทักษะการ
ฝึกปฏิบัติ   
  
 
ตัดออก 

3(2-2-5) 
 
 
 

แก้ไขช่ือ 
รหัสและ
ค าอธิบาย 
ให้มีความ
ทันสมัย 
 
 
 
 
 
เนื่องจาก
เนื้อหาขาด
ความ
ทันสมัยใน
ปัจจุบัน 
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13. MCA223 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุ
โทรทัศน์ระบบดิจิทัล 
Principles of  Digital Broadcasting  
     ศึกษารูปแบบของห้องปฏิบัติการวิทย ุ
กระจายเสียง เทคนิคและวิธีการใช้ห้องปฏิบัติการ
วิทยุกระจายเสียงและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เช่น 
ไมโครโฟน เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิทัล เครื่องขยาย
เสียง เครื่องรับและส่งวิทยุกระจายเสียง รูปแบบของ
ห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ห้องผลิต
รายการโทรทัศน์ เสมือนจริง (3D Virtual Studio) 
เทคนิคและวิธีการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์
ระบบดิจิทัล ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรายการ
โทรทัศน์ เช่น กล้องโทรทัศน์ความคมชัดสูงระบบ
ดิจิทัล อุปกรณ์บันทึกดิจิทัลไฟล์อุปกรณ์ช่วยสร้างภาพ
และเทคนิคพิเศษ อุปกรณ์เสียง แสง สี ฉาก รวมถึง
การใช้เครื่องตัดต่อระบบดิจิทัลความคมชัดสูง 

3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. MCA108  พัฒนาทักษะเทคโนโลยีนิเทศศาสตร์                                 
Communication Technology Skill 
Development 
      ศึ ก ษ า อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ พื้ น ฐ า น ข อ ง
ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
ห้องถ่ายภาพ ฝึกทักษะปฏิบัติการใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์              
การถ่ายภาพและการพิมพ์ภาพ การบ ารุงรักษา
อุปกรณ์   
 
 

3(2-2-5) 
 
 

แก้ไขรหสัวิชา 
และปรับ
ค าอธิบาย 
ให้มีความ
ทันสมัย 
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14 .MCA231 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. MCA306 

การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ    
Integrated Marketing Communications  
     หลักการและแนวคิดทางการตลาดสมัยใหม่ บทบาท
ของส่วนผสมทางการตลาดในการท าหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ 
เพื่ อที่ จะถ่ายทอดความคิดจากผู้ประกอบการไปยัง
ผู้บริโภคเป้าหมาย โดยการบูรณาการสื่อ แนวทางในการ
วางแผน กิจกรรมการส่งเสริมการตลาด เพื่อสื่อสารกับ
ผู้บริโภคหลากหลายรูปแบบประกอบด้วย การโฆษณา 
การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการจ าหน่าย การบริการ 
การใช้เครื่องมือเพื่อการขาย การจัดกิจกรรมพิเศษและ
การประชาสัมพันธ์ ฝึกปฏิบัติในการวางแผนการตลาด 
 
 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม     
 Cross Cultural Communication 
     ศึ กษาหลักการทฤษฎี ของการสื่ อสารระหว่าง
วัฒนธรรม แนวคิดพลวัตของการติดต่อสื่อสาร และ
วัฒนธรรมในสังคม การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่มีผล
ต่อการรับรู้ มโนทัศน์ ทัศนคติ ค่านิยมของบุคคลและ
สังคมที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน การปรับตัว
ทาง วัฒนธรรมที่เกิดจากสื่อมวลชน กระบวนการสื่อสาร
เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคล
และสังคมต่างวัฒนธรรม 

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

14. MCA466 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
 
      

สื่อสารและการตลาดออนไลน์                                                      
Online Media and Marketing 
     ศึกษาแนวคิด ปรัชญาด้านการสื่อสารและ
การตลาดออนไลน์ สื่อสารการตลาดแบบสองทาง
บนแพลตฟอร์ม ทั้งเว็ปไซต์พีซี โมบายไซต์ และ
แอพพลิเคช่ันผ่านอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้งานส่วนบุคคล 
วิเคราะห์โอกาสทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค 
รวมถึงการวิเคราะห์เนื้อหาที่น าเสนอเพื่อการตลาด
ออนไลน์    
 
    
 
ตัดออก 

3(2-2-5)                  
 
 
 

แก้ไขรหสั
วิชา ช่ือวิชา
และปรับ
ค าอธิบาย 
ให้มีความ
ทันสมัย 
 
 
 
 
 
 
เนื่องจาก
เนื้อหาขาด
ความ
ทันสมัยใน
ปัจจุบัน 
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16.MCA307 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.MCA321 

ระเบียบวจิัยการสื่อสาร      
Research Methodology for Communication  
การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
รวมถึง การตั้งสมมติฐาน เครื่องมือวิจัย วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ รวมถึงการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะ
การเขียนรายงานวิจัย และน าเสนอผลการวิจัย 
 
การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์   
Script Writing for Broadcasting 
     วิ เคราะห์ เรื่องราวที่ เป็นจริง เรื่ องสมมุติ 
ถ่ายทอดแนวความคิดออกมาในรูปแบบของการ
เขียน เพื่อการฟังและเห็นเหตุการณ์ทั้งในแนวที่
เป็นจริงตามธรรมชาติและแนวสรา้งสรรค์ รวบรวม
ข้ อ มู ล  ว า ง แ ผ น  แ ล ะ เ ขี ย น เ ป็ น บ ท
วิทยุกระจายเสียงและบทวิทยุโทรทัศน์ในรูปแบบ
ต่างๆ 

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

16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.MCA207 

ตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
การสร้างสรรค์และพัฒนาบทวิทยกุระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน ์
Broadcasting Script Creation and Development 
    ศึกษาองค์ประกอบพื้นฐาน หลักการ และการแสวงหา
ข้อมูล กระบวนการคิดสร้างสรรค์ การใช้จินตนาการ ศิลปะ
การถ่ายทอดเรื่องราว การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาให้
สอดคล้องกับกลุ่ม เป้าหมายเพื่อการเขียนบทรายการ
วิทยุกระจายเสียง บทรายการวิทยุโทรทัศน์ รวมถึงการ
พัฒนาบทให้มีความเหมาะสม สามารถน าไปผลิตรายการได้
จริง 
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3(2-2-5) 

เนื่องจาก
เนื้อหาขาด
ความ
ทันสมัยใน
ปัจจุบัน 
 
 
 
 
แก้ไขช่ือ 
รหัสและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ให้มีความ
ทันสมัย 
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18. MCA325 การสร้างสรรค์และผลิตรายการวทิยุกระจายเสียงและ 

วิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัล  
Digital Broadcast Program Production  
     ศึกษาความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ 
กระบวนการคิดสร้างสรรค์รายการวิทยุโทรทัศน์ 
หลักการสื่อความหมายด้วยภาพและเสียง โครงสร้าง
ระบบ รูปแบบ และการเล่าเรื่องทางวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ หลักการน าเสนอ การเขียนบท    
แล ะการคิ ด ริ เริ่ ม เพื่ อก ารส ร้ า งส รรค์ ร ายการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ฝึกผลิตรายการ
โดยใช้เครื่องมือในการผลิตแบบดิจิทัลทั้งระบบ เพื่อใช้
ในการออกอากาศทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล และสื่อ
ดิจิทัลอื่น ๆ เช่น อินเตอร์เน็ตทีวี และวิทยุออนไลน์ ได้
อย่างเหมาะสม   
 
 
 
 
 

 3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 
 

18. MCA208 สร้างสรรค์และผลติรายการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ 
Broadcast Program Creation And Production 
     ศึกษาความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ 
กระบวนการสร้างสรรค์และผลิต  หลักการสื่อ
ความหมายด้วยภาพและเสียง หลักการน าบท
วิทยุกระจายเสียงหรือบทวิทยุโทรทัศน์ที่ได้รับการ
พัฒนาเป็นบทสมบูรณ์เข้าสู่กระบวนการผลติรายการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อออกอากาศ
เผยแพร่ได้อย่างเหมาะสม ไม่ขัดต่อวัฒนธรรมและ
ศีลธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
 
 
 

แก้ไขรหสั
วิชา ช่ือวิชา
และปรับ
ค าอธิบาย 
ให้มีความ
ทันสมัย 
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19.MCA326 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.MCA327 
 

ถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารทางการตลาดและ การสร้าง
ภาพลักษณ ์
Photography for Marketing Communications and 
Image Building 
     ความหมาย ศิลปะ ภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์ กล้อง
ถ่ายภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์ อุปกรณ์ประกอบการ
ถ่ายภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์ เทคนิคพิเศษสร้างสรรค์
ภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์  โปรแกรมคอมพิ วเตอร์
สร้ างส รรค์ ภ าพ  การจั ดแสง การถ่ ายภ าพ โฆษณ า
ป ระชาสั ม พั น ธ์ แต่ ล ะป ระ เภ ท  ธุ รกิ จภ าพ โฆ ษ ณ า
ประชาสัมพันธ์ การใช้ภาพสร้างภาพลักษณ์ แนวคิดเพื่อ
ตอบสนองวัตถุป ระสงค์ ความต้ อ งการ  บนพื้ น ฐาน 
จรรยาบรรณ จริยธรรม ช่างภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
 
การเขียนเพื่อการสื่อสาร    
Writing for Communication 
     ศึกษาแนวคิดทฤษฏีการเขียน การเขียนข่าว เพื่องาน
ห นั ง สื อ พิ ม พ์  วิ ท ยุ ก ร ะ เสี ย ง วิ ท ยุ โท ร ทั ศ น์  ข่ า ว 
ประชาสัมพันธ์ การเขียนสโลแกนในงานโฆษณา การเขียน
สารคดีเชิงข่าว วิธีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง  ต่าง ๆ การ
เรียบเรียงเนื้อหา ฝึกปฏิบัติการเขียนเพื่อเผยแพรผ่านสื่อ
ดั้งเดิม 

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

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. 

ตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัดออก 

 
 
 
 

เนื่องจาก
เนื้อหาขาด
ความทันสมัย
ในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เนื่องจาก
เนื้อหาขาด
ความทันสมัย
ในปัจจุบัน 
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21.MCA328 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.MCA329 
 

ฉากและการออกแบบเพื่อรายการโทรทัศน์   
Scenery and Design for Television   
       ความรู้ แนวคิดทางด้านการออกแบบ และการท าผัง
เวที องค์ประกอบในการออกแบบฉาก รูปแบบฉาก การ
จัดองค์ประกอบ เส้นและพื้นผิว การใช้สี รูปทรง อักษร 
สัญลักษณ์ สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการออกแบบฉากการเขียน
ผังเวที ฉาก เทคนิคพิเศษในการสร้างฉาก การจัดแสงใน
การผลิตรายการโทรทัศน์และกราฟิกในฉากโทรทัศน์ 
 
 
 
การแสดงและการก ากับการแสดง       
Acting and Directing  
     ศึกษาเทคนิคการแสดงในงานวิทยุโทรทัศน์ ละครเวที 
และภาพยนตร์ การแสดงท่าทาง สีหน้า การเคลื่อนไหว 
การพูด การก าหนดทิศทาง การก ากับการแสดงทางวิทยุ
โทรทัศน์ ละครเวที และภาพยนตร์ หน้าที่และจริยธรรม
ของผู้ก ากับการแสดง การวิเคราะห์ตัวละคร การตีความ
บทละครและภาพยนตร์ ฝึกปฏิบัติด้านการแสดงและการ
ก ากับการแสดง เช่น ละครโทรทัศน์ ละครเวที หรื อ
ภาพยนตร์ 

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

21.MCA340 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.MCA339 

ออกแบบและผลิตฉากรายการโทรทัศน์                   
Televition Program Scenery Design and 
Production 
   ศึกษาเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ แนวคิดการ
ออกแบบเพื่อรายการโทรทัศน์การจัดท าผังเวที 
ก า รอ อ ก แ บ บ ฉ าก  รู ป แ บ บ ฉ าก  ก า ร จั ด
องค์ประกอบ เส้นและพื้นผิว การใช้สี รูปทรง 
อักษร สัญลักษณ์ เทคนิคพิเศษในการสร้างฉาก 
การจัดแสงในการผลิตรายการโทรทัศน์ กราฟิกใน
ฉากโทรทัศน์  การสร้างฉากเสมือนจริงด้ วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่   
 
บริหารงานกองถ่ายและก ากับการแสดง 
Production Management and Directing      
   ศึกษาหลักการหริหารงานและกระบวนการ
บริหารงานในกองถ่ายท า บทบาทหน้าที่ของผู้
บริหารงานกองถ่ายท า ศึกษาหลักการ บทบาท
หน้าที่ผู้ก ากับการแสดงและการก ากับการแสดง     
การวิเคราะห์ตัวละคร การตีความบทละครและ
ภาพยนตร์ ทฤษฎีเกี่ยวกับการแสดง ฝึกปฏิการ
บริหารงานกองถ่ายท า การก ากับการแสดง  
  
  

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

แก้ไขรหสั
วิชา และ
ปรับ
ค าอธิบาย 
ให้มีความ
ทันสมัย 
 
 
 
 
 
แก้ไขวิชา 
รหัสและ
ค าอธิบาย
วิชา 
ให้มีความ
ทันสมัย 
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23. MCA401 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    
Communication for Local Development 
     กระบวนการ บทบาท ความรับผิดชอบ และ
ปัญหาของการสื่อสาร เพื่อพัฒนาท้องถิ่น การน า
การสื่อสารหลายรูปแบบมาใช้ให้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม เช่น ด้านการเมืองการ
ปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา 
ด้านการเกษตร ด้านสาธารณสุข และด้านอื่นที่
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

23. MCA337  นิเทศศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น     
Communication Arts for Local 
Development  
   ศึกษาประเด็นปัญหาและก าหนดเป้าหมายใน
การพัฒนา ศึกษากระบวนการ บทบาทความ
รับผิดชอบของนิเทศศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนา การ
น าวิชาการนิเทศศาตร์มาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนา
ท้องถิ่น เช่น การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การเกษตร สาธารณสุข 
ศิลปะ ประเพณี 
 
  

3(2-2-5) 
 
 
 

แก้ไขช่ือ 
รหัส และ
ค าอธิบาย
รายวิชา  
ให้มีความ
ทันสมัย 
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24.MCA402 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
25.MCA403 
 
 
 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา              
นิเทศศาสตร ์
Preparation for Professional Experience in 
Communication Arts 
      จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ ใน
ด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ 
แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดย
การกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพน้ัน ๆ 
 
การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชานเิทศศาสตร์  
Preparation for Cooperative Education in  
Communication Arts 
     การจัดให้นักศึกษาได้เตรียมฝึกปฏิบัติงานจริงใน
หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้
วิธีการท างานพัฒนาทักษะวิชาชีพ ตลอดจนสามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้ 

2(90) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1(45)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

24.MCA402 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.MCA403 

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์  
Preparation for Professional Experience in 
Communication Arts                         
     จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของ
ผู้เรียน ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศ
ศาสตร์ ในด้านการรับรู้  ลักษณะและโอกาสของ       
การประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ โดยการกระท าในสถานการณ์หรือ
รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพน้ัน ๆ 
 
 
เตรียมสหกจิศึกษานิเทศก์ศาสตร์ 
Preparation for Cooperative Education in  
Communication Arts 
                      
     การจัดให้นักศึกษาได้เตรียมความพรอ้มเพื่อออก
ฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการท างานพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานได้ 

2(90) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2(90) 

ไม่มีการแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่มีการแก้ไข 
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26.MCA404 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.MCA405 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชานิเทศศาสตร์  
Field Experience in Communication Arts 
      ฝึกปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ในหน่วยงาน
รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน โดยการน า
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตทิี่ไดจ้ากการศกึษา
ไปใช้ในสถานการณ์จริง จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับ
รายละเอียดของการฝึกงาน และจัดปัจฉิมนิเทศเพื่อ
อภิปรายและสรุปผลปัญหางานด้านนิเทศศาสตร์ที่
เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาให้สาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 
 
สหกิจศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร ์   
Cooperative Education in Communication 
Arts 
     การจั ด ก ารการศึ กษ า เพื่ อผ ลิ ตบั ณ ฑิ ตที่ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณภาพที่ตรงต่อความ
ต้องการขององค์กร ผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาคเอกชนและ
ภาครัฐ หลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต จึงส่ งเสริม
สนับสนุนให้มีสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความ
เข้าใจ และพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ในสภาพความ
เป็นจริงของการทางานและ การเรียนรู้ 

5(450) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6(640) 
 
 
 
 
 

26.MCA404 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.MCA405 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์  
 Field Experience in Communication Arts                      
     ฝึกปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ในหน่วยงาน
รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน โดยการน า
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตทิี่ไดจ้ากการศกึษา
ไปใช้ในสถานการณ์จริง จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับ
รายละเอียดของการฝึกงาน และจัดปัจฉิมนิเทศเพื่อ
อภิปรายและสรุปผลปัญหางานด้านนิเทศศาสตร์ที่
เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี  
 
สหกิจศึกษานิเทศศาสตร ์
Cooperative Education in Communication 
Arts                               
     การจัดให้นักศึกษาได้เตรียมฝึกปฏิบัติงานจริงใน
หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้
วิธีการท างานพัฒนาทักษะวิชาชีพ ตลอดจนสามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้ 
 
 

5(450) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5(450)  
 

 ไม่มีการ
แก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ไม่มีการ
แก้ไข 
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28 .MCA413 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. MCA416
  

สื่อประชาสัมพันธ์      
Public Relations Media 
     ศึกษาบทบาท การใช้เครื่องมือสื่อสารประเภท  
ต่ า ง  ๆ  ที่ เป็ น ป ร ะ โย ช น์  ใน ก า รด า เนิ น งา น
ประชาสัมพันธ์ ทั้งด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมุ่ง
ใหน้ักศึกษามีความสามารถในการเลอืกใช้ และผลิตสื่อ
เพื่อการประชาสัมพันธ์ในลักษณะต่าง ๆ 
 
 
 
 
การวางแผนการประชาสัมพันธ์    
Public Relations Planning 
     ศึกษาความหมาย ความส าคัญ วัตถุประสงค์ 
น โยบ าย  และป ระ เภ ทของ  ก ารวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์ เช่น การก าหนดงบประมาณการ
ก าหนดอัตราก าลังการติดตามผลและประเมินผลการ
ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาอุปสรรค  
ต่าง ๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

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

28.MCA470 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. MCA469 

เขียนเนื้อหาและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์                     
Content Writing and Public Relation Media 
Production  
     ศึกษาแนวคิด รูปแบบ หลักเกณฑ์ ข้ันตอน และ
กลยุทธ์การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ในแบบการ
เขียนเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร การเขียนเพื่อการสร้าง
ภาพลักษณ์ การเขียนเพื่อช้ีแจงข้อเท็จจริง และการ
เขียนเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิด การเขียนเพื่อสื่อสาร
ในภาวะวิกฤต การเขียนเพื่อส่งเสริมทางการตลาด 
และการเขียนเพื่อรณรงค์โน้มน้าวใจ   
 
 กลยุทธ์และการวางแผนประชาสัมพันธ์                                          
 Public Relation Strategies and Planning 
      ศึกษารูปแบบ และกลยุทธ์การประชา สัมพันธ์
เพื่ อ ให้ เกิ ดป ระสิ ท ธิภ าพ ในการด า เนิ น  งาน
ประชาสัมพันธ์ ทั้งในลักษณะประชา สัมพันธ์เชิงรุก
และประชาสัมพันธ์เชิงรับ โดยใช้เครื่องมือ และ
เทคโนโลยีการท าประชา สัมพันธ์ที่ทันสมัย ผ่านสื่อ
ออนไลน์ และสื่อต่าง ๆ 
 
 
 

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

 แก้ไขชือ 
ระหสัและ
ค าอธิบาย
รายวิชาให้
มีความ
ทันสมัย 
 
 
 
 
 
แก้ไขช่ือi
รหัสและ
ค าอธิบาย
รายวิชาให้
มีความ
ทันสมัย 
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30.MCA417 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.MCA422 
 
 

การจัดนิทรรศการ     
Exhibition 
     ความหมาย ความส าคัญ และคุณลักษณะของ
นิทรรศการประเภทต่าง ๆ ของนิทรรศการ การ
วางแผน การออกแบบการจัดนิทรรศการ เทคนิค
ต่างๆ ในการจัดนิทรรศการ ปฏิบัติการจัดนิทรรศการ
เพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การวัดและ
ประเมินผลการจัดนิทรรศการ 
 
การถ่ายภาพเชิงธุรกิจ    
Business in Photography 
     ความรู้ด้านการผลิตภาพดิจิทัล พื้นฐานการ
บันทึกภาพดิจิทัลในสตูดิโอและนอกสตูดิโอ การ
สร้างสรรค์งานด้วยซอฟท์แวร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ด้านภาพ โครงสร้างของธุรกิจถ่ายภาพ ระบบการ
บริหารจัดการ การวางแผนควบคุมคุณภาพ การตลาด
ที่เกี่ยวข้องกับภาพถ่าย การจัดการกระบวนการผลิต 
การผลิตภาพเพื่อประกอบอาชีพเฉพาะ เช่น การ
ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งงานแต่งงาน การถ่ายภาพแฟช่ัน 
การถ่ายภาพอาหาร การถ่ายภาพสถาปัตยกรรม การ
ถ่ายภาพอัญมณี  การถ่ายภาพโฆษณา เป็นต้น 
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับลิขสิทธ์ิ 

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

30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.MCA336 

ตัดออก 
 

 
 
 
 
 
 
 
ถ่ายภาพสร้างสรรค ์ 
Creation Photography  
  ศึกษาหลักการ แนวคิด  ทฤษฎี  พัฒนาทักษะการ
ถ่ายภาพสร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพเชิงศิลปะการ
ถ่ายภาพเพื่อคุณค่าของชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัย การถ่ายภาพสร้างสรรค์เชิงพานิช การ
ถ่ายภาพสร้างสรรค์สังคม การถ่ายภาพสร้างสรรค์เชิง
ประเพณีวัฒนธรรมศิลปะการจัดแสดงผลงานภาพ 
การน าเสนอผลงานเชิงพานิชย์    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3(2-2-5) 
 
 
  
 
 
 

เนื่องจาก
เนื้อหาขาด
ความทันสมัย
ในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
แก้ไขช่ือ รหัส 
และค าอธิบาย
รายวิชาให้มี
ความทันสมัย 
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32.MCA423 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33.MCA438 

การประกอบธุรกิจนิเทศศาสตร ์
Entrepreneurial in Business Communication 
Arts  
     การบริหารจัดการและการสร้างสรรค์ธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องด้วยวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ได้แก่ ธุรกิจด้าน
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ภาพถ่าย การจัด
แสดงสินค้า และธุรกิจบันเทิง การจัดงานเกี่ยวเนื่องด้วย
ประเพณีและวัฒนธรรม การคิดวิเคราะห์ และการสร้าง
โอกาสทางธุรกิจ ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ทางด้านวิชาชีพนิเทศศาสตร์     
 
 
 
การประพันธ์เพลงเพื่องานนิเทศศาสตร์    
Music Composition for Communication Arts 
     ศึกษาวัฒนธรรมภาษา แหล่ งที่ ม าของเพลง 
ตัวอย่างบทประพันธ์เพลงชนิดต่าง ๆ ค าร้อง ท านอง 
การวิเคราะห์โครงสร้างบทเพลง พื้นฐานการประพันธ์
บทเพลง ศึกษาหลักภาษา หลักการประพันธ์ บท
ประพันธ์ เช่น กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ โดยยึดหลัก
ประเพณีวัฒนธรรมทางภาษาของชาติเป็นพื้นฐานการ
ประพันธ์เนื้อร้องท านองเบื้องต้น 

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

32.MCA450 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33. 

ผู้ประกอบการธุรกิจนเิทศศาสตร์                                               
Communication Arts Entrepreurs          
ศึกษาหลักการประกอบธุรกจิ การบริหารจดัการและ
การสร้างสรรค์ธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องดว้ยวิชาชีพนิเทศ
ศาสตร์ เช่น ธุรกิจสร้างสรรคส์ื่อออนไลน์ ธุรกิจ
การตลาดออนไลน์  กิจการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน ์ธุรกิจถ่ายภาพ การจัดแสดงสินค้า การ
จัดงานอีเว้นท์เชิงพานิชย์ เชิงประเพณีวัฒนธรรม การ
คิดวิเคราะห์ และการสร้างโอกาสทางธุรกิจ และฝึก
ปฏิบัติเป็นผู้ประกอบการธุรกจิ 
      
 
 
ตัดออก 
 

3(2-2-5) 
 
 

แก้ไขช่ือ 
รหัส และ
ค าอธิบาย
รายวิชาให้มี
ความ
ทันสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
เนื่องจาก
เนื้อหาขาด
ความ
ทันสมัยใน
ปัจจุบัน 

 



     
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

 

153 

 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

34.MCA446 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35.MCA447 
 
 
 
 
 
 

สื่อใหม่และการสื่อสารการเมือง    
New Media and Political Communication  
     ศึกษาแนวคิดทฤษฏีสื่อใหม่ ความหมาย รูปแบบ 
คุณลักษณะ บทบาทหน้าที่ ผลกระทบของสื่อใหม่ ต่อ
สังคม และบทบาทของสื่อใหม่ต่อการสื่อสารการเมือง 
การรณรงค์ทางการเมืองผ่านทางสื่อใหม่ ตลอดจน 
ความหมาย บทบาทหน้าที่ของการสื่อสารในทาง
การเมือง ปัญหาและผลกระทบของสื่อใหม่ที่ใช้ในการ
สื่อสาร การเมือง ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 
การข่าวสื่อเครือข่ายเชิงสังคม   
Social Media News 
     กระบวนการ วิธีการ รูปแบบกระบวนการสื่อข่าว 
เขียนข่าว เพื่อน าเสนอทางสื่อสังคมเครือข่ายในรูปแบบ
ให้ข้อมูลข่าวสาร ข่าวรายงานเหตุการณ์ประจ าวัน สาร
คดีเชิงข่าว บนหลักการความน่าเชื่อถือ และจริยธรรม 
 
 

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

34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35. 

ตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัดออก 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เนื่องจาก
เนื้อหาขาด
ความ
ทันสมัยใน
ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
เนื่องจาก
เนื้อหาขาด
ความ
ทันสมัยใน
ปัจจุบัน 
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36.MCA448 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
37. 

รู้เท่าทันสื่อ     
Media Literacy 
     ความรู้องค์ประกอบพื้นฐานในการเข้าถึง 
เข้าใจ ตีความในการที่  จะวิเคราะห์ข้อสรุปที่
เหมาะสมเพื่อการรู้เท่าทันสิ่งเร้าที่ผ่านมาทางสื่อ
ทุกประเภทในปัจจุบัน เพื่อจะให้ เป็นบัณฑิต
ผู้บริโภคสื่ออย่างฉลาด ก้าวทันโลกและน าไปสู่
ความรับผิดชอบต่อการประพฤติของตนเองใน
สังคมให้พ้นจากการตกเป็นเหยื่อและป้องปราม
ปัญหาของสังคมอีกส่วนหนึ่งด้วย 
 
ไม่ม ี

3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37.MCA330 
 

ตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ประกาศรายการวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน์       
Radio and Telavision  Broadcasters 
    ศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้ประกบอการและ
พัฒนาทักษะการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา เช่น 
การเปล่งเสียง การใช้ เสียงอย่างถูกต้องตามอักขระ
วิธีทั้งการพูดและการอ่าน การแสดงออกทางสีหน้า 
แววตา ท่าทาง การเคลื่อนไหวร่างกาย ฝึกปฏิบัติ
เพื่อการเป็นผู้ประกาศ ผู้อ่านข่าว หรือพิธีกรด าเนิน
รายการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3(2-2-5) 

เนื่องจาก
เนื้อหาขาด
ความทันสมัย
ในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
รายวิชาใหม ่
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38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
39. 
 
 

ไม่ม ี
 

 
 
 
 
 
 
 
ไม่ม ี
 

 38. MCA209 
 
 
 
 
 
 
 
 
39. MCA449 

 ตัดต่อภาพและเสียงรายการวิทยกุระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน ์      
Editing for Radio and Television 
   ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตัดต่อภาพ
และเสียง การสื่อความหมายด้วยภาพและเสียงการปรับ 
แต่งและผสมสัญญาณภาพและเสียง ฝึกทักษะในการตัด
ต่อภาพและเสียง เพื่อให้ได้รายการที่เหมาะสมในการ
เผยแพร่ผ่านสื่อ   
   
ถ่ายภาพวีดีทัศน์ทางอากาศ                                                          
Aerial Videography 
     ศึกษาและฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพวีดิทัศน์ทางอากาศ
ด้วยเทคโนโลยีโดรน  รูปแบบ ชนิดของโดรน เทคนิค
วิธีการบิน ข้อดีและข้อจ ากัดของการถ่ายภาพด้วย
อุปกรณ์โดรน  ฝึกทักษะการถ่ายภาพด้วยโดรนเพื่อการ
รายงานข่าว งานสร้างสรรค์สารคดี  ละครโทรทัศน์ 
ภาพยนตร์ หรืองานด้านนิเทศศาสตร์อื่นๆ รวมถึงการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์โดรน การขอใบอนุญาตในการบิน 
และศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

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

รายวิชา
ใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
รายวิชา
ใหม ่
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40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
41. 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 

 
 
 
ไม่ม ี
 
 

 40. MCA451 
 
 
 
 
 
 
 
 
41. MCA452       

สร้างสรรค์และผลติละครโทรทัศน ์
TV Drama Creation and Production  
      ศึกษาองค์ประกอบและกระบวนการสร้างสรรค์
รายการละครทางโทรทัศน์ การวางแผนการผลิต การ
คิดโครงเรื่อง การสร้างสรรค์บท การผลิต การก ากับ
การแสดง การก ากับภาพ การก ากับแสง การคัดเลือก
นักแสดง การก ากับงานศิลป์ การตัดต่อ และการ
น าเสนอ 
 
สร้างสรรค์และผลติภาพยนตรส์ั้น 
 Short Film Creation and Production 
     ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ กระบวนการผลิต 
การคิดโครงเรื่อง การพัฒนาบทภาพยนตร์ การก าหนด
สถานที่ การคัดเลือกนักแสดง การถ่ายท าภาพยนตร์ 
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการถ่ายท าภาพยนตร์และการ
น าเสนอ 

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

รายวิชา
ใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
รายวิชา
ใหม ่
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42. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43. 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ม ี
 
 

 42. MCA453               
         
 
 
 
 
 
 
 
 
43. MCA454 
 
 
 
 
 

บริการวิชาการแก่สังคม  
 Academic Social Responsibility 
    ศึกษาหลักการจัดโครงการ การคิดและการเขียน
โครงการ การบริหารโครงการ เพื่อการบริการวิชาการแก่
ชุมชน และสังคมในรูปแบบการให้ค าปรึกษา การให้
ความรู้ การจัดประชุม การจัดเวทีเสวนา และการจัด
กิจกรรมการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการองค์ความรู้
นิเทศศาสตร์กับสหวิทยาการอื่น เป็นการน าเสนอคุณค่า
ทางวิชาการสู่สังคมให้เกิดการพัฒนา 
   
สร้างสรรค์และผลติรายการข่าวโทรทัศน์                                          
Streamming Media Creation and Production for 
Television       
     ศึกษากระบวนการสร้างสรรคแ์ละผลิตรายการข่าว 
ประเภทของข่าว รูปแบบของรายการข่าว การแสวงหา
ข่าว การเขียนข่าวเพื่อการน าเสนอผ่านรายการข่าว
โทรทัศน์ การคัดเลือกผู้อ่านข่าว การอ่านข่าว การใช้
เทคโนโลยีในการผลติรายการข่าว 

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

รายวิชา
ใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
รายวิชา
ใหม ่
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44. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45. 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

44.MCA455 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
45.MCA456          

สร้างสรรค์และผลติรายการโทรทศัน์ท้องถิ่น                                                 
Local Television Program Creation and Production 
      ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับท้องถิ่น  เช่นรายการสารคดีท้องถิ่น 
รายการเกษตร รายการศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การคัดเลือกพิธีกรรายการให้เหมาะสมกับรายการท้องถิ่น 
และการใช้เทคโนโลยีในการผลิตรายการการน าเสนอผลงานผ่านสื่อท้องถิ่น 
 
สร้างสรรค์และผลิตมิวสิกวีดีโอ                                                      
Music video Creation and Production 
      ศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพลง ความส าคัญของมิวสิควีดิโอในเชิงพานิชย์ ศึกษากระบวนการ
สร้างสรรค์เพื่อการผลิต การคัดเลือกองค์ประกอบ นักแสดง การใช้เทคโนโลยีในการผลิต การใช้เทคนิค
พิเศษ การถ่ายท า การตัดต่อ การน าเสนอผลงานผ่านสื่อท่ีหลากหลาย 

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

รายวิชา
ใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายวิชา
ใหม ่
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46. 
 
 
 
 
 
 
 
 
47. 
 
 
 
 
 
 
 
48. 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ม ี

 46. MCA457 
 
 
 
 
 
 
 
 
47. MCA458 
 
 
 
 
 
 
 
48. MCA459 

สร้างสรรค์และผลติรายการวิทยุกระจายเสียงทางสื่อตรีมมิ่ง 
Streaming Media Creation and Production for Radio     
      ศึกษาแนวคิด กระบวนการ เทคนิค วิธีการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงสมัยใหม่ ศึกษารูปแบบรายการ ประเภทของ
รายการ การควบคุม การล าดับเสียง การผสมเสียง ฝึก
ปฏิบัติการสร้างสรรค์เนื้อหา และการด าเนินการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงโดยใช้ห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยี
วิทยุกระจายเสียง 
 
ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น                                           
Local Radio Program Production 
   ศึกษาแนวคิด วิธีการ การค้นคว้าข้อมูล และฝึกปฏิบัติการ
ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น ควบคุมการผลิตรายการ
ให้มี เนื้อหาเหมาะสมสอดคล้องกับท้องถิ่น ตลอดถึงการ
น า เสนอออกอากาศทางระบบวิทยุท้ องถิ่นหรือ ระบบ
อินเทอร์เน็ต 
 
ผลิตรายการพอตแคสท ์
Podcast Production 
     ศึกษาหลักการเบื้องต้นของรายการพอตแคสท์  การ
สร้างสรรค์ การออกแบบรายการ การคัดเลือกเนื้อหา การใช้
ค าพูด การเล่าเรื่อง การก าหนดกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย การใช้
อุปกรณ์การผลิต การด าเนินการผลิตและการเผยแพร่รายการ    

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

รายวิชาใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
รายวิชาใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
รายวิชาใหม ่
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49. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50. 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 

 
 

 49.MCA460 
            
 
 
 
 
 
 
 
     
50.MCA461 

สร้างสรรค์และผลติเนื้อหาสื่อออนไลน์ : บล็อก         
วล็อก และการรีวิว           
Online Content Creation And Production : 
Blogging, Vlogging and Reviewing 
    ศึกษาหลักการ แนวคิด วิธีการสร้างสรรค์เนื้อหา
สื่อออนไลน์ เพื่ อประโยชน์ เชิงสังคมและธุรกิจ 
กระบวนการสร้างสรรคแ์ละผลติผลงานใน บล็อก วล็
อก  เทคนิคและกลยุทธ์การรีวิวสินค้าบริการ หรือ
ธุรกิจในแพลทฟอร์มออนไลน ์
 
สร้างสรรค์และการออกแบบคาแรคเตอรส์ติกเกอร์
ออนไลน ์
Online Sticker Characters Design and 
Creation 
    ศึกษาแนวคิดของคาแรคเตอร์สติกเกอร์ หลักการ
วาดภาพการ์ตูน ทฤษฎีสี การออกแบบงานกราฟฟิก
ส าหรับผลิตสติกเกอร์ การออกแบบและการสร้าง
สติกเกอร์คาแร็กเตอร์เพื่อใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ ฝึก
ทักษะปฏิบัติในการผลิต และช่องทางการจ าหน่าย   

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

รายวิชาใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
รายวิชาใหม ่
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51. 
 
 
 
 
 
 
 
 
52. 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ม ี
 
 
 
 

 51. MCA462 
 
 
 
 
 
 
 
 
52. MCA463 
 

สร้างสรรคเ์นื้อหาและผลิตรายการยูทูป                                   
YouTube Content Creation and Production 
     ศึกษาแนวคิดและฝึกปฏิบัติการผลิตคลิปวีดีโอสั้น 
การผลิตรายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ ส าหรับเผยแพร่
ผ่านช่องทางยูทูบ รวมถึงการสร้างช่องรายการ การ
สร้างฐานผู้ชม การใช้กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อโป
รโมทช่องรายการ น าไปสู่การหารายได้และเป็นเจ้า
ช่องรายการ  
  
 ธุรกิจอีเว้นท์ การจัดนิทรรศการและการประชุม                
  Event and MICE Business 
    ศึกษาความหมาย บทบาทธุรกิจอีเว้นท์และไมซ์ 
ลักษณะการด าเนินงาน องค์ประกอบ การบริหาร
ความเสี่ยง ปัจจัยที่มีผลต่อความเจริญของธุรกิจ 
ประเภทของอีเว้นท์  การจัดนิทรรศการและการ
ประชุม ความส าคัญของธุรกิจอีเว้นท์และไมซ์ที่มีต่อ
ระบบเศรษฐกิจ 

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

รายวิชาใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
รายวิชาใหม ่
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53. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54. 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ม ี
 

 53. MCA464 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54. MCA465 

 ออกแบบสร้างสรรค์งานอีเว้นท์ การจัดนิทรรศการและ
การประชุม     
 Event And MICE Design And Creation 
          ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบงานอีเว้นท์ 
ประเด็นการจัดกิจกรรม สถานที่   งบประมาณ ฝึก
สร้างสรรค์และออกแบบงานอีเว้นท์ การจัดนิทรรศการ
และการประชุม เช่น การเลือกกิจกรรม สถานที่ เวลา 
การออกแบบตกแต่ง การจัดองค์ประกอบด้านแสง เสียง 
องค์ประกอบด้านสื่อผสม องค์ประกอบด้านการสื่อสาร 
องค์ประกอบด้านบุคลากร การสร้างความประทับใจแก่
ผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงการสร้างสรรค์นิทรรศการและการ
จัดประชุม การจัดท าภาพร่างของงาน 
 
บริหารงานอีเว้นท์ การจดันิทรรศการและการประชุม         
 Event and MICE  Management 

     ศึกษาหลักการบริหาร การวางแผน การก าหนด
ต าแหน่งหน้าที่ของบุคลากร กระบวนการและยุทธวิธี
การจัดอีเว้นท์ การควบคุมและดูแลการสร้างสรรค์ การ
ผลิต ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในงานอีเว้นท์ การ
ติดต่อประสานงาน การวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง 
การบริหารความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การ
บริหารความเสี่ยงการติดตามประเมินผล ฝึกปฏิบัติการ
บริหารจัดการ 

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

รายวิชาใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายวิชาใหม ่
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55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56. 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ม ี
 

 55.MCA466 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56.MCA467 

 สื่อสารและการตลาดออนไลน ์                              
Online Media and Marketing 
  ศึกษาแนวคิด ปรัชญาด้านการสื่อสารและการตลาด
ออน ไลน์  สื่ อ ส ารก ารตล าด แบ บ ส องท างบ น
แพลตฟอร์ม  ทั้ ง เว็ป ไซต์ พี ซี  โมบาย ไซต์  และ
แอพพลิเคช่ันผ่านอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้งานส่วนบุคคล 
วิเคราะห์โอกาสทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค 
รวมถึงการวิเคราะห์เนื้อหาที่น าเสนอเพื่อการตลาด
ออนไลน์    
 
  สร้างสรรค์และผลติโฆษณาออนไลน์                                      
  online  Advertising  Creation and Production  
     ศึกษาการสร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณาสินค้า 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลผู้บริโภค ข้อมูลการแข่งขัน 
ข้ อมู ลด้ าน เศ รษฐกิ จ  เพื่ อน าม าประกอบการ
สร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณาส าหรับสื่อสาร
การตลาดออนไลน์         

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

รายวิชาใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
รายวิชาใหม ่
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57. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58. 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ม ี
 
 
 

 57. MCA468 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58. MCA423 

 รีวิวและการขายสินคา้ออนไลน ์
 Online Product Reviewing and Selling 
     ศึกษากระบวนการ เทคนิค องค์ประกอบการรีวิว
สินค้า ศึกษาถึงการแสวงหาข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ 
ข้อมูลผู้บริโภคเป้าหมาย ข้อมูลด้านการแข่งขัน ข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจ เพื่อน ามาประกอบการสร้างสรรค์
เนื้อหาเพื่อการรีวิวได้ตรงประเด็น ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมต่อการรีวิว
สิ้นค้าแต่ละประเภท ฝึกปฏิบัติการรีวิวสินค้า                                      
 
การจัดโครงการเพื่อการมีส่วนร่วมกับสังคม                                            
Social Engagement 
     ฝึกปฏิบัติการจัดโครงการเพื่อการมีส่วนร่วมต่อ
สังคม การประสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใน
การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมเรียนรู้ ร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์คุณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่
ตอบสนองความต้ องการหรือแก้ปัญ หา และ
สอดคล้องกับบริบทขององค์การ ภาครัฐและเอกชน 
องค์การอิสระ องค์การสาธารณะ องค์การวิชาชีพ  
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 

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

รายวิชาใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายวิชาใหม ่
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59. 
 
 
 
 
 
 
 
60. 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ม ี
 
 
 

 59. MCA424 
 
 
 
 
 
 
 
60. MCA425 
 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สองมิติ                                                           
 2D computer Graphics Technology 
     ศึกษาและฝึกปฏิบัติทักษะการออกแบบสองมิติ 
ส าหรับสื่อดิจิทัลและภาพยนตร์โดยเน้นเรื่องทฤษฎีสี 
และการจัดองค์ประกอบ โดยใช้โปรแกรมที่เป็น
มาตรฐานของอุตสาหกรรมด้านการตกแต่งภาพ และ
การเขียนภาพประกอบ  
 
ภาพกราฟิกเคลื่อนไหว                                                                    
Motion Graphics 
     ศึกษาเรียนรู้การน างานประเภทกราฟิกมาสร้าง
เป็นภาพที่มีการเคลื่อนไหว รู้จักการเปลี่ยนภาพ 
การออกแบบช่วงเวลา และระยะเวลาในการ
น าเสนอภาพที่เหมาะสม โดยใช้โปรแกรมมาตรฐาน
ในการสร้างสรรค์งาน 

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

รายวิชาใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
รายวิชาใหม ่
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61. 
 
 
 
 
 
 
 
62. 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ม ี
 

 61. MCA426 
 
 
 
 
 
 
 
62.MCA427 

การผลิตสื่ออินโฟกราฟิก 
Infographics 
        ศึกษาเรียนรู้การน างานประเภทกราฟิกมา
สร้างเป็นภาพที่มีการเคลื่อนไหว การเปลี่ยนภาพ 
การออกแบบช่วงเวลา และระยะเวลาในการ
น าเสนอภาพที่เหมาะสม โดยใช้โปรแกรมมาตรฐาน
ในการสร้างสรรค์งาน 
 
การถ่ายภาพบุคคลในสตูดโิอและการพิมพ์ภาพ                                        
Portrait Photography And Printing   
       ศึกษาความหมายของภาพบุคคล ทฤษฎีแสง 
เทคนิคการเลือกใช้อุปกรณ์ การแต่งหน้า การแต่ง
กาย การจัดท่าทาง การจัดแสง การจัดฉากและ
อุปกรณ์ประกอบ ปฏิบัติการถ่ายภาพภายนอกและ
ในสตูดิโอ การปรับแต่งภาพด้วยเทคโนโลยี การ
จัดการไฟล์ภาพ การคัดเลือกวัสดุการพิมพ์ การพิมพ์
ภาพด้วยระบบการพิมพ์ดิจิทัล 

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

รายวิชาใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
รายวิชาใหม ่
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63. 
 
 
 
 
 
 
 
 
64.. 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ม ี
 
 

 63.MCA428 
 
 
 
 
 
 
 
 
64. MCA429 

การถ่ายภาพผลติภณัฑ์                                                                    
Product Photography 
    ศึกษาทฤษฎีและเทคนิคการถ่ายภาพช้ันสูง การใช้
อุปกรณ์ การจัดแสง การจัดฉาก การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์
ทุกขนาดทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ทั้งภายในและ
ภายนอกสตูดิโอ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ภาพ การน าเสนอภาพผลิตภัณฑ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และสื่อสิ่งพิมพ์ในเชิงธุรกิจ 
 
การถ่ายภาพสร้างสรรค์งานโฆษณา                                                     
Photography For Advertising 
    ศึกษาหลักการ เทคนิคการถ่ายภาพส าหรับการ
สร้างสรรค์งานโฆษณา การสร้างสรรค์งานโฆษณาด้วย
ภาพถ่าย  ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพผลิตงานโฆษณา 

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

รายวิชาใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
รายวิชาใหม ่
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65. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66. 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ม ี
 

 65. MCA430 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66. MCA432  
 
 
 
 
 

โชเชียลมีเดียเพื่องานวารสารศาสตร์                                                    
Social Media For Journal 
     ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อโซเชียล
มีเดีย เพื่อน ามาเผยแพร่ผลงาน อาทิ การรายงาน
สด (Live) ด้วยสมาร์ทโฟน การผลิตรายการวิทยุ
ด้วยพอดแคสต์ การเลือกใช้แแอพพลิเคชันต่าง ๆ 
บนอุปกรณ์มือถือ สามารถสร้างและออกแบบส่วน
ที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน สร้างภาพกราฟิก แบบต่าง ๆ 
รวมทั้งการตัดต่อ สร้างและจัดเก็บข้อมูล บน
อุปกรณ์มือถือได้ 
 
เทคนิคการข่าวเชิงสืบสวน 
Investigative Techniques 
       เทคนิคการเขียนข่าวเชิงสืบสวน คุณลักษณะ
ข่าวเชิงสืบสวน กระบวนการขั้นตอนการท าข่าว
เชิงสืบสวน กลวิธีสืบสวนช่าวเชิงลึก ลักษณะของ
ข่าวการสืบสวนและการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
และการใช้เทคนิควิธีการสื่ อข่าวช้ันสู ง  การ
น าเสนอเนื้อหาด้วยภาษาสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่
ผ่านสื่อสมัยใหม่ เน้นการปฏิบัติ 

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

รายวิชาใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายวิชาใหม ่
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67. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68. 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ม ี
 

 67. MCA433               
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68.MCA434    

การสื่อสารเพื่อการกู้ชีพและภาวะวิกฤต                                            
Resuscitation And Public Disaster 
communication 
     ศึกษาสถานการณ์ที่ เป็นอุบัติภัย ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ค้นคว้าข้อมูลด้านอุบัติภัย และภัยพิบัติ เช่น 
สถิติอุบั ติภั ยบนท้องถนน ข้อมู ลสภาวะอากาศ 
สิ่งแวดล้อม รวมถึงภาวะวิตฤตต่างๆที่อาจเกิดขึ้นใน
สังคม ศึกษากระบวนการสื่อสารที่สามารถช่วยเหลือ
หรือน าส่งผู้ประสบภัย ปฏิบัติการสร้างสรรค์สื่อเตือน
ภัยและกระบวนการสื่อสารเพื่อส่งต่อผู้ประสบภัย   
 
การสื่อสารเพื่อสาธารณสุข                                                             
Public Health Care Communication 
     ศึกษาถึงบทบาท หน้าที่ของสื่อที่มีต่อการส่งเสริม
สุขภาวะของสังคม การสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อ
รณรงค์ให้สังคมตระหนักในการป้องกันตนเองจาก
โรคภัย การผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการสาธารณสุข 

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

รายวิชาใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายวิชาใหม ่
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69. 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 

 69.MCA435                    การรณรงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ                                                     
Campaign For Public Benefit 
      ศึกษาหลักการ และฝึกปฏิบัติกระบวนวางแผนและ
การรณรงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ การก าหนดประเด็น  
การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ การวิเคราะห์
สถานการณ์ การวางแผนด าเนินการ การออกแบบและ
ผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการรณรงค์ 

3(2-2-5) 
 
 

รายวิชาใหม ่
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แผนบริหารความเสี่ยง 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
 

ระบุความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) ค่าความเสี่ยง  ปัจจัยเสี่ยง 

จ านวนนักศึกษาลดลง S จ านวนนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย 
F นักศึกษาย้ายไปเรียนหลักสูตรอื่น 
O นักศึกษาลาออกไปเรียนมหาวิทยาลัยอื่น 
F นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาที่ก าหนด 

การท าวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ F งานวิจัยอาจารย์ยังมีค่าถ่วงน้ าหนักค่าคะแนนน้อย  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019  F นักศึกษาไม่สามารถฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพในสถานประกอบการ 
หมายเหตุ  S มีค่าความเสี่ยงระหว่าง 20 –25 (สูงมาก), F มีค่าความเสี่ยงระหว่าง 10 - 19 (สูง), O มีค่าความเสี่ยงระหว่าง 5 - 9 (ปานกลาง)  
  และ P มีค่าความเสี่ยง ระหว่าง 1 - 4 (ต่ า) 
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การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/
กิจกรรมของหลักสูตร) 

รายละเอียดความสูญเสีย  
(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 
(1) 

ผลกระทบ
ความรุนแรง 

(2) 

คะแนนความเสี่ยง 
(ระดับความเสี่ยง) 

(1)×(2) 

ระดับความเสี่ยง 

จ านวนนักศึกษาลดลง จ านวนนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย 4 5 20 สูง 
นักศึกษาย้ายไปเรียนหลักสูตรอื่น 2 3 6 ยอมรับได้ 
นักศึกษาลาออกไปเรียนมหาวิทยาลัยอื่น 2 3 6 ยอมรับได้ 
นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผน 
การศึกษาท่ีก าหนด 

3 4 12 สูง 

การท าวิ จั ย /ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ 

งานวิจัยอาจารย์ยั งมีค่าถ่วงน้ าหนักค่า
คะแนนน้อย 

3 3 9 ยอมรับได้ 

สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019  

นักศึกษาไม่สามารถฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพใน
สถานประกอบการ 

4 5 20 สูง 

 
  หมายเหตุ ค่าระดับความเสี่ยง 20 - 25 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ค่าระดับความเสี่ยง 10 - 19 ความเสี่ยงสูง และค่าระดับความเสี่ยง 1-9 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
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การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
ล าดับ ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร)  
 

(1) 

การควบคุม 
ที่ควรจะมี 

 
(2) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่แล้ว  

 
(3) 

การควบคุมที่
มี 

อยู่แล้วได้ผล 
หรือไม่ 

(4) 

วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 
(5) 

หมายเหตุ 

1 จ านวนนักศึกษาลดลง 
- จ านวนนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย จัดท าการประชาสัม พันธ์หลักสูตรให้

หลากหลายช่องทาง เช่น กิจกรรมแนะแนว
โรงเรียน ใน พ้ื นที่ ท้ อ งถิ่ น และจั งหวั ด
ใก ล้ เคี ย ง  สื่ อ สั งค ม ออ น ไล น์  ได้ แ ก่ 
Facebook Fanpage เ ว็ บ ไ ซ ต์ ค ณ ะ
วิท ย าก ารจั ด ก ารและม ห าวิ ท ย าลั ย 
ช่องทางกล่องข้อความ (Inbox) หรือเพจ
ของโรงเรียน จัดกิจกรรมฝึกอบรมด้าน
นิเทศศาสตร์ แก่นักเรียนระดับมัธยมปลาย 

 
 

 ควบคุม  

- นักศึกษาย้ายไปเรียนหลักสูตรอื่น จัดการเรียนการสอน กิจกรรมในการฝึก
ปฏิบัติให้กับนักศึกษามีความเข้าใจและเห็น
แนวทางการเรียนและการส าเร็จการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง เห็นอนาคตในการประกอบ
วิชาชีพนิเทศศาสตร์  

 
 

 ควบคุม  
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การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (ต่อ) 
ล าดับ ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร)  
 

(1) 

การควบคุม 
ที่ควรจะมี 

 
(2) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่แล้ว  

 
(3) 

การควบคุมท่ีมี 
อยู่แล้วได้ผล 

หรือไม่ 
(4) 

วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 
(5) 

หมายเหตุ 

 - นักศึกษาลาออกไปเรียนมหาวิทยาลัย
อ่ืน 

ให้ ค า ป รึ ก ษ า นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
ป ระช าสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
หลักสูตร 

 
 

 ควบคุม  

- นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผน 
การศึกษาท่ีก าหนด  

สร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษา
เกี่ยวกับการตั้งใจเรียนตามแผนการ
เรียนที่ก าหนด เพ่ือลดการตก การ
ยกเลิกการเรียนของนักศึกษา 

 
 

 ควบคุม  

2 การท าวิจัย/ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย ์

วางแผนการท าวิจัยและเผยแพร่
ล่วงหน้า และก ากับติดตามอาจารย์
อย่างใกล้ชิด 

 
 

 ควบคุม  

3 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019  

  
 

 ควบคุม  

  หมายเหตุ  ช่อง 3   หมายถึง มี      หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์   X หมายถึง ไม่มี  
  ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย    หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์  X หมายถึง ไม่ได้ผลตามท่ีคาดหมาย 
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  แผนการด าเนินงานการจัดการควบคุมความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
เรื่องท่ีประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

การควบคุม  
ที่มีอยู่แล้ว  

 
 

(2) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

 
 

(3) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่  

 
 

(5) 

กิจกรรมควบคุม 
(แผนการปรับปรุง

การควบคุม) 
 

(6) 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ  
 

(7) 
จ านวนนักศึกษาลดลง 
- จ านวนนักศึกษาไม่ ได้ตาม
เป้าหมาย 

จัดท าการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้
หลากหลายช่องทาง เช่น แนะแนว
โรงเรียนในพ้ืนที่ท้องถิ่นและจังหวัด
ใกล้ เคียง สื่อสั งคมออนไลน์  ได้แก่ 
Facebook Fanpage เว็บ ไซต์ คณ ะ
วิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย 
ช่องทางกล่องข้อความ (Inbox) หรือ
เพจของโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมที่
เหมาะสมเช่นการจัดนักศึกษาได้ท า
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านนิ เทศ
ศาสตร์แก่นักเรียนระดับมัธยมปลาย 

สูง ควบคุม จัดท าหลักสูตร 
ให้แล้วเสร็จ
สมบูรณ์ ตามกรอบ
เวลาที่ก าหนด 

จัดหลักสูตรอบรม
ระยะสั้นระยะสั้น 
ส าหรับอาชีพด้าน
นิเทศศาสตร์ เพ่ือ   
ทั้งรูปแบบออนไลน์ 
หรือใน
มหาวิทยาลัย   

ส.ค. 64 -
พ.ค. 65 

- นั ก ศึ ก ษ า ย้ า ย ไ ป เรี ย น
หลักสูตรอื่น 

จัดการเรียนการสอน กิจกรรมในการ
ฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาเข้าใจและเห็น
แนวทางการเรียนและการส าเร็จ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ยอมรับได้ ควบคุม จัดให้มีอาจารย์ 
ที่ปรึกษา
ควบคุมดูแลอย่าง
ใกล้ชิด  

การให้ค าปรึกษา 
การจัดการเรียน
การสอน จัด
กิจกรรมที่ชัดเจน 

ส.ค. 64 – 
ก.ค. 65 
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แผนการด าเนนิงานการจัดการควบคุมความเสี่ยง 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของเรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 
(1) 

การควบคุม  
ที่มีอยู่แล้ว  

 
 

 
(2) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

 
 

 
(3) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 

 
(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่  

 
 
 

(5) 

กิจกรรมควบคุม 
(แผนการปรับปรุง

การควบคุม) 
 

 
(6) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ  

 
 

 
(7) 

- นั กศึ กษ าลาออก ไป
เรียนมหาวิทยาลัยอื่น 

ให้ ค าป รึ ก ษ านั ก ศึ ก ษ าแ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักสูตร เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่
นักศึกษา 

ยอมรับได้ ควบคุม จั ด ให้ มี อ าจ า รย์ ที่
ปรึกษา และอาจารย์
ประจ าสาขาวิชาให้
ค าปรึกษานักศึกษา
หลากหลายช่องทาง  

ก า ร ให้ ค า ป รึ ก ษ า
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เกี่ยวกับหลักสูตร  

ส.ค. 64 – 
ก.ค. 65 

- นั ก ศึ ก ษ า ไม่ ส า เร็ จ
การศึกษาตามแผนการ
ศึกษาท่ีก าหนด 

สร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษา
เกี่ ย วกั บ ก ารตั้ ง ใจ เรี ย น ต าม
แผนการเรียนที่ก าหนด เพ่ือลด
การตก การยกเลิกการเรียนของ
นักศึกษา 

สูง ควบคุม - ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ควบคุมดูแลและให้
ค า ป รึ ก ษ า อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 

ส.ค. 64 – 
ก.ค. 65 
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กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของเรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 
(1) 

การควบคุม  
ที่มีอยู่แล้ว  

 
 

 
(2) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

 
 

 
(3) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 

 
(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่  

 
 
 

(5) 

กิจกรรมควบคุม 
(แผนการปรับปรุง

การควบคุม) 
 

 
(6) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ  

 
 

 
(7) 

ความเสี่ยงการท าวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
การท าวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ 

วางแผนการท าวิจัยและเผยแพร่
ล่วงหน้า และก ากับติดตาม 

สูง ควบคุม - จั ด ห า แ ห ล่ ง ก า ร
เ ผ ย แ พ ร่ แ ล ะ
ด าเนินการตามแผนที่
ก าหนด 

ก.ค. 65 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของเรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 
(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่แล้ว  

 
 
 

(2) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

 
 

 
(3) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 

 
(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่  

 
 

 
(5) 

กิจกรรมควบคุม 
(แผนการปรับปรุง

การควบคุม) 
 
 

(6) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ  

 
 

 
(7) 
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กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของเรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 
(1) 

การควบคุม  
ที่มีอยู่แล้ว  

 
 

 
(2) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

 
 

 
(3) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 

 
(4) 

ความเสี่ยง 
ทีย่ังมีอยู่  

 
 
 

(5) 

กิจกรรมควบคุม 
(แผนการปรับปรุง

การควบคุม) 
 

 
(6) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ  

 
 

 
(7) 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (Covid-19) 
นักศึกษาไม่สามารถฝึก
ปฏิ บั ติ ท างวิ ช าชี พ ใน
สถานประกอบการ 

1. ติดต่อประสานงานกับสถาน
ประกอบการล่วงหน้า ในการหา
แนวทางร่วมกันส าหรับการฝึก
ปฏิบัติ  
2. กรณีฝึกไม่ได้  ทางหลักสูตร
ติดต่อกับส านักสื่อสารองค์กร 
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
มหาวิทยาลั ย  และคณ ะหรือ
หน่วยงานอ่ืนในมหาวิทยาลัยฯที่มี
ความเหมาะสมเพ่ือขอใช้ เป็น
สถานที่ฝึกปฏิบัติงานด้านการ
สื่อสาร หรืองานด้านนิเทศศาสตร์  

สูง ควบคุม นักศึกษาอาจไม่ได้ฝึก
ปฏิบัติทักษะในสถาน
ประกอบการ  

ประสานงานกับสถาน
ประกอบการทั้ง
ภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์หรือ
มหาวิทยาลัยอื่น  

ก.ค. 65 

 

                                        ผู้รายงาน ผศ.อุทัย ยะรี 
 ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  

                  15 พฤษภาคม 2564
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