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 คำนำ 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นสถาบันการศึกษาที่ มีพันธกิจหลักคือ ผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติการทีม่ีศักยภาพความรู้ ทักษะและความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการ
สื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและได้มาตรฐานสากล ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ประเทศชาติ ซึ่งคณะนิเทศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2536 จนกระทั่ง ในปี พ.ศ.2559 ได้มีการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (สองภาษา) ขึ้น  และได้
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของนักศึกษาเป็นสำคัญ ภายใต้บริบท
การสื่อสารยุคดิจิทัล การสื่อสารที่ไร้พรมแดน ภาษาที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสาร ณ ปัจจุบัน  
ถือเป็นอีกพัฒนาการหนึ่งของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  ที ่ได้ดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพของนิเทศศาสตร์  
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ ดำเนินการปรับปรุงจากหลักสูตรฉบับ พ.ศ.2559 มีการเปลี่ยนแปลงชื่อแขนงวิชา
เป็นกลุ่มวิชา ปรับปรุงปรัชญา และเพ่ิมเติมการเรียนการสอนภาษาท่ีสาม สามารถรองรับได้ทั้งนักศึกษา
ไทยและนักศึกษาต่างชาติ และปรับปรุงรายวิชาต่าง ๆ ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตร
ครั ้งนี้ ประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี ่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์ ผู ้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และ
นักศึกษา ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
ท้องถิ่น และนักศึกษา และประเทศชาติต่อไป  
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาบุคลากรของชาติ ให้มีความรู้ ความสามารถ  
มีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตร์ด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ และการ
สื ่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของระบบการศึกษาชาติ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจชาติต่อไป 

 

       คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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สารบัญ 

 

เรื่อง   หน้า 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  1 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  7 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  12 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ แผนที่กระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้  
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  62 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา  95 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์  98 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  100 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร  104 

ภาคผนวก    106 

 ภาคผนวก ก. คำอธิบายรายวิชา  107 

คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ)  108 

คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  121 

 ภาคผนวก ข. ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 146 

 ภาคผนวก ค. คำสั่งคณะนิเทศศาสตร์ เรื่อง คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุง 
  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา)  
  กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ 
  และกลุ่มวิชาการการสื่อสารและธุรกิจท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง 2564  
  คณะนิเทศศาสตร์ 158 

      ภาคผนวก ง.  ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
       เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 163 

                   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
                  ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 164 

                         ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
                    ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 179 

                      ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย  
   การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
   เข้าสู่การศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. 2560 182 

                         ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์ 
   และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561  188 

       ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียน 

                         ระดับปริญญาตรี ในกรณีการไปศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
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สารบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง   หน้า 

    

   หรือสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศฯ พ.ศ. 2561 191 

                         ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
                         ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) 194 

                         ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วยสหกิจศึกษา 2562 197 

 ภาคผนวก ฉ. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่ 204 

 ภาคผนวก ช. การเปรียบเทียบหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 
   สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
   กับหลักสูตรเดิมสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) หลักสูตร พ.ศ. 2559 208

ตารางเทียบรายวิชาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  223 

   สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) หลักสูตร  พ.ศ. 2559  

    กับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา)  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร  
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
ปรับปรุงจากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) หลักสูตร พ.ศ.2559 เปิดทำการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา  2564  เป็นต้นไป 

 สภาว ิชาการมหาว ิทยาล ัยราชภัฏรำไพพรรณี  อนุม ัต ิหล ักส ูตรในการประชุมคร ั ้งที่  7/2563  
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563  
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อนุมัติให้แก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564  
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  8/2563 เมื่อวันที่ 14 
กันยายน 2563 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อนุมัติให้แก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หล ักส ูตรม ีความพร ้อมในการเผยแพร ่ค ุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

 8.1 กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ 
  1) นักการตลาดออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ 

  2) ผู้สร้างสรรค์ผลงานบนสื่อออนไลน์ เช่น ยูทูบเบอร์ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม weibo baidu ฯลฯ 

  3) ผู้ประกอบกิจการธุรกิจส่วนตัวทางด้านการสื่อสารมวลชนหลากหลายภาษา 
  4) ผู้สื่อข่าว นักประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ นักโฆษณา ช่างภาพ นักหนังสือพิมพ์ 

  5) นักจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
  6) นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกการตลาดดิจิทัล 

  7) นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
  8) รับราชการ เช่น กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   
 8.2 กลุ่มวิชาการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว  
  1) นักการสื่อสารการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ   
  2) นักบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และต่างประเทศ 

  3) ผู้ประกอบกิจการธุรกิจส่วนตัวทางด้านการสื่อสารมวลชนหลากหลายภาษา 
  4) ผู้สื่อข่าว นักโฆษณา ช่างภาพ นักหนังสือพิมพ์ นักประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและบริการ 
  5) นักจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
  6) นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกการท่องเที่ยว 

  7) นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์ทั้งคนไทยและต่างชาติ  
  8) รับราชการ เช่น กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันทั้งไทยและต่างประเทศนั้นยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องสำหรับ
เศรษฐกิจในประเทศไทยสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) หรือสภาพัฒน์
ประกาศรายงานภาวะเศรษฐกิจปี 2562 และแนวโน้มปี พ.ศ. 2563 เผยตัวเลขจีดีพี สรุปทั้งปีอยู่ที่ร้อย
ละ 2.4 ต่ำกว่าปี พ.ศ. 2561 ที่โตถึงร้อยละ 4.2 คาดว่าอีก ซึ่งคาดว่าไทยจะสามารถยกระดับเป็น
ประเทศท่ีมีรายได้สูงภายในปี พ.ศ. 2571 สำหรับเศรษฐกิจต่างประเทศนั้น ข้อมูลจากฝ่ายวิจัยฯ อเบอร์
ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเมนท์ ได้คาดการณ์จีดีพีโลกปี พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2564 เติบโตที่ร้อยละ 3.1 
ซึ่งอาจต่ำกว่าระดับค่าเฉลี่ยในช่วงหลังเหตุการณ์วิกฤตการเงินโลก แม้เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวบ้างแต่
คงยังจะสามารถประคองตัวไม่ให้ตกอยู่ในสภาพที่ถดถอยได้  ทั้งนี้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้นต้องอาศัย
กลไกการสื่อสารที่สามารถนำสารจากผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคอย่างเหมาะสมและทั่วโลก ทั้งด้านการตลาด
ดิจิทัล ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว เรียกได้ว่าการสื่อสารการตลาดเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนและ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างมาก โดยจะก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ อีกมากมาย การตลาดและ
ธุรกิจการท่องเที่ยวจึงต้องปรับตัวเข้าสู่การสื่อสารที่ไร้พรมแดน ผู้ประกอบการหันมาใช้สื่อออนไลน์แบบ
ส่งสารตรงถึงผู้บริโภคแต่ละรายแทน ซึ่งพฤติกรรมการใช้สื่อของผู้ประกอบการ จะถูกนำไปเชื่อมโยงกับ
แพลตฟอร์มตัวกลาง ที่มีฐานข้อมูลของลูกค้า เข้าใจความต้องการของลูกค้าในการตัดสินใจเลือกซื้อ
อสินค้าบริการ การท่องเที่ยว ได้อย่างเหมาะสม  
 จากสถานการณ์ของเศรษฐกิจและสังคมไทยที ่ให ้ความสำคัญกับการสื ่อสารที่ต ้องใช้
ภาษาต่างประเทศมากกว่าสองภาษาและความต้องการของนักศึกษา ตลาดแรงงาน ซ่ึงต้องการบัณฑิตที่
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ดี และมีทักษะด้านการสื่อสาร การผลิตสื่อเพื่อการท่องเที่ยว การผลิต
สื่อเพื่อการสื่อสารการตลาดยุคดิจิทัล เพื่อเผยแพร่สารบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อยอดขาย การสร้าง
ภาพลักษณ์ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของตนสู ่กลุ ่มผู ้บริโภคได้ตรงเป้าหมาย จาก
สถานการณ์ดังกล่าวจึงทำให้มีการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) ที่เน้นด้าน ภาษา 
การสื่อสารการท่องเที่ยวและการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมอย่าง
แท้จริง  
  
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 สังคมปัจจุบันกลายเป็นลักษณะสังคมเชิงดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ จากสถิติพบว่า ประเทศไทย 

มีประชากร 69.11 ล้านคน (53% อยู่ในเขตเมือง) แบ่งเป็นประชากรผู้หญิง 51.3% – ผู้ชาย 48.7%  
มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 57 ล้านคน มีผู้ใช้งานสังคมโซเชียลมากถึง 51 ล้านคน มีผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ 
สูงถึง 93.61 ล้านเลขหมาย มากกว่าจำนวนประชากรทั้งประเทศ ในจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมด 
มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวน 46 ล้านคน และสถิติยังเผยเพ่ิมเติมว่า“คนไทย” ใช้เวลาเข้าอินเทอร์เน็ต
ต่อวันมากที่สุดในโลก และโดยเฉลี่ยทั่วโลกมนุษย์จะมีปฏิสัมพันธ์กับเครื่องมือสื่อสารทุก ๆ 18 วินาที 
จากสังคมดิจิทัลนี้ทำให้ค่านิยมทางสังคม พฤติกรรมการใช้ชีวิต และ ศาสนาและวัฒนธรรมในสังคม
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เปลี ่ยน ดังนั ้นหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้ได้คำนึงถึงการเปลี ่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมยุค 

โลกาภิวัตน์ ที่จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ทางด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มาใช้ในการสื่อสารเพ่ือส่งข้อมูล
ข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งกลุ่มธุรกิจเหล่านี้จำเป็นต้องใช้วิธีการใหม่ๆ 
มาใช้ในการแข่งขัน และกลยุทธ์สำคัญคือการสื่อสารที่จะสามารถนำพาองค์กรเหล่านี้ให้สามารถแข่งขัน
อยู่ในสนามการค้าได้  
 ดังนั้น จากสภาพสังคมและวัฒนธรรมเป็นโอกาสอันดีที่หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสาม
ภาษา) จะสามารถเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาสังคมโดยเฉพาะสังคมด้านธุรกิจการค้า การสื่อสาร 
นอกจากนี้ ยังมีส่วนในการร่วมส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศได้อีกด้วย   
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 .1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

มีความจำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพ ในการผลิตบุคลากรด้านการสื่อสาร
การตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ และด้านการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อสนองความต้องการ
กำลังคนที่ยังมีความขาดแคลนอยู่อีกมากในภาคธุรกิจทางด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่
และการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว โดยกำลังคนที่ผลิตนั้นจะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้
ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานที่จะไปปฏิบัติ  

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 การปรับปรุงหลักสูตรคำนึงถึงผลกระทบจากสถานการณ์ตลอดจนการพัฒนาทางสังคม และ
วัฒนธรรมมีผลต่อพันธกิจมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การจัดการศึกษา เสริมสร้างบุคลากรด้านวิชาการ การวิจัย
บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงอาศัย
หลักการบริหารจัดการเชิงบูรณาการที่ดี มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม
วิชาชีพ  
 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ ภาควิชา/ หลักสูตรอื่น 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) ได้แก่ 1) กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร 2) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการกีฬา 

13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ ภาควิชา/ หลักสูตรอื่น 
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสามารถเลือกเรียนใน

หมวดวิชาเลือกเสรีได้  
13.3 การบริหารจัดการ 

 13.3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอ่ืนใน 

คณะที่เก่ียวข้องซึ่งให้บริการการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
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 13.3.2 แต่งตั้งประธานหลักสูตร ผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชา เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน
กับภาควิชาอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา ในการพิจารณาข้อกำหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลการดำเนินการ 
 13.3.3 มอบหมายคณะกรรมการหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
(หลักสูตรสามภาษา) ควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไป
ตามข้อกำหนดรายวิชา 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
ปรัชญา 

พัฒนาการสื่อสาร สร้างสรรคอ์งค์ความรู้ เชิดชูคุณธรรม นำความรู้พัฒนาท้องถิ่น  
ความสำคัญ 

ด้วยการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงมาก พร้อมกับพฤติกรรมผู ้บริโภค
เปลี่ยนเป็นยุคดิจิทัลและการท่องเที่ยวที่ไร้พรมแดน ดังนั้นการดำเนินธุรกิจจึงต้องแสวงหาวิธีหรือ 

กลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร หรือเพิ่มความอยู่รอดขององค์กรทางธุรกิจ เพื่อช่วย
สนับสนุนการวางแผน การจัดการกิจกรรมด้านต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อให้ผลผลิตองค์กรส่งผ่านไปยัง
ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะภาษาและการสื่อสารที่ดีจึงจำเป็นต่อการตลาดและธุรกิจการ
ท่องเที่ยวที่ไร้พรมแดนนี้ ซึ ่งสำหรับประเทศไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับปัจจุบันได้สนับสนุนให้
ประชาชนใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการตลาดยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการสื่อสารสินค้า และ
บริการไปยังผู้บริโภคโดยตรงผ่านอุปกรณ์ดิจิทัล อาทิ สมาร์ทโฟน แท็บแล็ต คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  
เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้ตัวสินค้า การประชาสัมพันธ์ การสร้างแบรนด์ และสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้รัฐบาลยังได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอีอีซี การท่องเที่ยวเมืองรอง และพัฒนาคุณภาพ
การท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน ดังนั้น ภาษาที่สามและการสื่อสารทางธุรกิจที ่ดี  
จึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจยุคปัจจุบัน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี จึงได้พัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) 
ประกอบด้วยกลุ่มการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ และกลุ่มวิชาการสื่อสารและธุรกิจการ
ท่องเที่ยว เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารพร้อมด้วยทักษะการใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร ส่งผลให้บัณฑิตมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และมีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพด้วยตนเอง พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ 
ต่อประเทศชาติ ผ่านการเรียนรู้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ หรือฝึกสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์ ตลอดจนเชิญผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์
มาเป็นวิทยากรพิเศษ  

เหตุผลของการพัฒนาหลักสูตร 
 การปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 เพ่ือให้สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ สอดคล้อง
กับปรัชญาการอุดมศึกษาและสอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย รองรับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต เพิ่มโอกาสทางการศึกษาทั้งคนไทยและต่างชาติ และเพื่อผลิต
บัณฑิตด้านนิเทศศาสตร์การสื่อสารการตลาดและธุรกิจการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ ทันสมัย ตรงตาม
ความต้องการของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และท้องถิ่น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้
ได้มาตราฐานวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพนิเทศศาสตร์ และเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HED)  ของคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการ
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อุดมศึกษาคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว  

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านนิเทศศาสตร์พร้อมด้วยทักษะภาษาอังกฤษ และ
ภาษาท่ีสาม สามารถประกอบอาชีพด้านนิเทศศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1.1 ด้านความรู้  
  มีความรู ้ในทฤษฎีและหลักการทางวิชาชีพการสื ่อสารการตลาดดิจิทัลและสื ่อใหม่  
การสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญภาษา และรอบรูข้้อมูลข่าวสาร โดยรู้ลึก รู้กว้าง รู้จริง และ
รู้ทัน สามารถวิเคราะห์ และเข้าใจวิธีการประยุกต์ใช้สื่อไดอ้ย่างเหมาะสม 
 1.2 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

  มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบ อดทน สู้งาน มองโลกอย่างเป็นกลาง  
โดยยึดมั่นจรรยาบรรณในวิชาชีพนักนิเทศศาสตร์ 
 1.3 ด้านทักษะวิชาชีพ 

  1) มีทักษะในการใช้กระบวนการทางวิชาชีพการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ และการ
สื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว ทั้งกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคลและกระบวนการสื่อสารมวลชน 
โดยสามารถใช้สื ่อเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาที่สามเพื่อการสื่อสาร  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) มีทักษะทางด้านภาษาที่สาม เพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดนานาชาติได้เป็นอย่างด ี
  3) มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับนักการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ และนักสื่อสาร
การท่องเที่ยว ที่มีความคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง มีลักษณะเป็นผู้นำ 
  4) มีทัศนคติเชิงวิชาชีพการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ และการสื่อสารและธุรกิจ
การท่องเที่ยว สำนึกรักในวิชาชีพมีความรู้สึกนึกคิดที่จะใช้ข้อมูล ข่าวสาร และกระบวนการทางวชิาชีพ 
สร้างสรรค์ผลงานโดยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

การพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตร 
น ิ เ ทศศาสตรบ ัณฑ ิ ต ให ้ มี
มาตรฐานไม่ต ่ำกว ่าที ่  สกอ. 
กำหนด และสอดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษาที ่เข้าสู่
ต ล า ด แ ร ง ง า น แ ล ะ
ผ ู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

1. ปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรให้
ได ้มาตราฐาน ทันสมัย ตรง
ความต้อง 
การของตลาดแรงงาน 
2. ปรับปรุงเพิ่มเติมทรัพยากร
การเรียนการสอนให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้สอนและ
นักศึกษา 

1. เอกสารติดตามความเปลี่ยน 
แปลงและความต้องการกำลังคน
ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเพ่ือ
เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร 
2. รายงานผลการดำเนินงานของ
หลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 
3. แต่งตั ้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรควบคุมการจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร 
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การพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 
3.  ก า รบ ร ิ ห า รคณาจ า ร ย์
อาจารย์ให้ได้มาตราฐานตาม
เกณฑ์ของ สกอ.และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหลักสูตร 
4.  บ ร ิ ห า ร บ ุ ค ล า ก ร ส า ย
สน ับสน ุนเป ็นไปตามความ
ต้องการของคณะและนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 
5. มีอาจารย์ที่ให้คำปรึกษาและ
คอยแนะนำแก่นักศึกษาทุกชั้นปี 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการประจำ
หลักสูตรจากภายนอกซึ่งเป็นผู้ 
เชี ่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการทบทวนและพัฒนาหลักสูตร 
5. รายงานการประเมินผลการ
ใช ้ทร ัพยากรของผ ู ้สอนและ
นักศึกษา 
6. รายงานการประชุมการมี
ส ่วนร่วมของบุคลากรในการ
ว า งแผน  การต ิ ดตามและ
ทบทวนหลักสูตร 
7. มีรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) และรายละเอียดของ
ประสบการภาคสนาม (มคอ.4) 
ก่อนเปิดภาคเรียน  
8. มีรายงานผลการดำเนินงาน
ของรายว ิชา  (มคอ.5)  และ
รายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.
6) ภายใน 30 วัน 
9. มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
และแต่งตั ้งอาจารย์ที ่ปร ึกษา
อาจารย์ใหม ่
10. รายงานผลการไปอบรม/ 
พ ั ฒ น า ข อ ง อ า จ า ร ย ์ แ ล ะ
บุคลากรสายสายสนับสนุน 
11. ความพึงพอใจของนักศึกษา
ปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที ่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร 
12.ความพ ึงพอใจของผ ู ้ ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  

2. แผนพัฒนาและส่งเสริมการ
เรียนการสอนที่เน้นนักศึกษา
เป ็ น ศ ู น ย ์ ก ล า ง  5 ด ้ า น  ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตราฐาน

1.  การสอนท ี ่ ใช ้พ ัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ของนักศึกษา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   - ประเมินจากความมีว ินัย
และพร้อมเพรียงของนักศึกษา
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การพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 
คุณวุฒิอุดมศึกษาและลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์

 

2.  การสอนท ี ่ ใช ้พ ัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู้ 
3. การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 
การเร ียนร ู ้ ด ้ านท ักษะทาง
ปัญญา 
4. การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 
ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ ด ้ า น ท ั ก ษ ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
5. การสอนที่ใช้การพัฒนาจาก
การเร ียนร ู ้ ด ้ านท ักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
แ ล ะ ก า ร ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

ในการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ
แลมหาวิทยาลัย 
   - ประเมินจากการตรงต่อ
เวลาของนักศึกษาในการเข้า
เ ร ี ยน  การส ่ ง ง านท ี ่ ไ ด ้ รั บ
มอบหมาย การเข้าร่วมกิจกรรม 
   - ประเมินจากพฤติกรรมของ
นักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 
   - การทดสอบย่อย 

   - การสอบกลางภาคเร ียน
และปลายภาคเรียน 
   -  การรายงาน/ แผนงาน/ 
โครงการ 
   -  ก า ร น ำ เ ส น อ ผ ล ง า น
ภาคปฏิบัติ 
   -  ประเม ินจากผลการฝึก
ปฏิบัติในสถานประกอบการ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
   - ประเมินตามสภาพจริงจาก
ผลงาน และการปฏ ิบ ัต ิของ
นักศึกษา หรือสังเกตการใช้
ความค ิด การใช ้ เทคโนโลยี
สื่อสารสมัยใหม่ การแก้ 
ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
เป็นระบบ 
4. ด ้านทักษะความสัมพ ันธ์
ร ะห ว ่ า งบ ุ ค คลและค ว า ม
รับผิดชอบ 
   - ประเม ินโดยการส ัง เกต
พฤติกรรมและการแสดงออก
ของนักศึกษาขณะทำกิจกรรม
กลุ่ม 
   - ประเมินจากการนำเสนอ
ผลงานเป็นกลุ่ม 
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การพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 
   -  ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ค ว า ม
ร ับผ ิดชอบในหน้าที ่ท ี ่ ได ้รับ
มอบหมาย 
   - ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ประเมินจากความสามารถใน
การใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์
และสถ ิ ต ิ เพ ื ่ ออธ ิ บายและ
อ ภ ิ ป ร า ย ผล ง า น ไ ด ้ อ ย ่ า ง
เหมาะสม 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

  ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ใน 1 ภาคการศึกษาปกติ 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

  ไมม่ี 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

  เทียบได้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม 
  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  2.2.1 นักศึกษาไทย 

   1) สำเร ็จการศ ึกษาระด ับม ัธยมศ ึกษาป ีท ี ่  6 หร ือเท ียบเท ่าจากสถานศ ึกษา 

ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
   2) มีคุณสมบัติอื ่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการและตามข้อกำหนดของ
มหาวิทยาลัย 
  2.2.2 นักศึกษาต่างชาติ 
   1) สำเร ็จการศ ึกษาระด ับม ัธยมศ ึกษาป ีท ี ่  6 หร ือเท ียบเท ่าจากสถานศ ึกษา 

ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
   2) มีคุณสมบัติอื ่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการและตามข้อกำหนดของ
มหาวิทยาลัย 
   3) มีผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาไทยตามท่ีมหาวิทยาลัยฯกำหนด  
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
   นักศึกษาแรกเข้าอาจมีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษและภาษาที่สามทีไ่ม่เท่ากัน 

 2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  
   1) จัดให้มีการปรับพ้ืนฐานทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามเพ่ิมเติม 
   2)  ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาทักษะทางด้านภาษาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลักสูตรจัดขึ้น  
  2 .5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี หลักสูตรมีแผนการรับนักศึกษา 

ทั้งกลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ และกลุ่มวิชาการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว  
ดังตารางต่อไปนี้  
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จำนวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่  

ปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 80 80 80 80 80 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2  - 80 80 80 80 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 - - 80 80 80 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 
จำนวนผู้ที่สำเร็จการศึกษา - - - 80 80 

 

2.6 งบประมาณตามแผน หน่วย: บาท 

 
กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ 

 

หมวดรายจ่าย 2564 2565 2566 2567 2568 
1. งบบุคลากร  25,000 50,000 100,000 200,000 400,000 
2. งบดำเนินงาน 30,000 40,000 175,000 250,000 375,000 
3. งบลงทุน - - - - - 

รวม 55,000 90,000 27,5000 45,0000 775,000 

หมวดรายรับ 2564 2565 2566 2567 2568 

4. งบเงินอุดหนุน 32,000 64,000 96,000 128,000 160,000 
รวม 32,000 64,000 96,000 128,000 160,000 

 

กลุ่มวิชาการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว 

หมวดรายจ่าย 2564 2565 2566 2567 2568 
1. งบบุคลากร  25,000 50,000 100,000 200,000 400,000 
2. งบดำเนินงาน 30,000 40,000 175,000 250,000 375,000 
3. งบลงทุน - - - - - 

รวม 55,000 90,000 27,5000 45,0000 775,000 

หมวดรายรับ 2564 2565 2566 2567 2568 

4. งบเงินอุดหนุน 32,000 64,000 96,000 128,000 160,000 
รวม 32,000 64,000 96,000 128,000 160,000 

 

ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต 31,000 บาท/คน/ปี 
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2.7 ระบบการศึกษา 

   แบบชั้นเรียนหรือให้เป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด 

   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
   อ่ืน ๆ (ระบุ) 
    

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2562 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผล 

การเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 (ฉบับที ่2) 
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0110102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการแปลเบื้องต้น   3(3-0-6) 
   English for Translation 
0110103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการล่ามเบื้องต้น   3(3-0-6) 
   English for Interpreting 
0110104 ภาษาอังกฤษเฉพาะทางเบื้องต้น   3(3-0-6) 
   Foundation English for Specific Purposes 
0110105 ภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยและนวัตกรรม  3(3-0-6) 
   English for Research and Innovation 
      1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทย  ให้เลือกเรียน   3 หน่วยกิต 

0110201 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสำหรับชาวต่างชาติ 3(3-0-6) 
  Communicative Thai Language for Foreigners  
0110202 ภาษาไทยเพ่ือการใช้งาน    3(3-0-6) 
  Thai for Working Skills  
      1.1.3 กลุ่มวิชาภาษาอื่น  ให้เลือกเรียน   3 หน่วยกิต 

0110301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
  Chinese for Communication  
0110302 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
  Khmer for Communication  
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

      1.2.1 วิชาบังคับ     3 หน่วยกิต 
0210101 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  3(3-0-6) 
  H.M. King Bhumibol Adulyadej’s  
  Philosophy for Sustainable Development  
      1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรียน  3 หน่วยกิต 

0210201 จริยธรรมในวิถีชีวิตสมัยใหม่    3(3-0-6) 
  Ethics in Modern Lifestyle 
0210202 มนุษย์กับทักษะการคิด    3(3-0-6) 
  Human and Thinking Skills 
0210203 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมดิจิทัล  3(3-0-6) 
  Human Resource Development for Digital Society 
0210204 สุนทรียภาพทางดนตรีและศิลปะสำหรับชีวิตสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
  Aesthetic Music and Art for Modern Life 
0210205 การสื่อสารในชีวิตประจำวันสมัยใหม่  3(3-0-6) 
  Communication in Modern Life 
0210206 ความเป็นพลเมืองในสังคมระบบประชาธิปไตย  3(3-0-6) 
  Citizenship in Democracy Society 
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0210207 มนุษย์กับการพัฒนาตน    3(3-0-6) 
  Human and Self Development   
      1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ให้เลือกเรียน    3 หน่วยกิต 
0210301 ความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล   3(3-0-6) 
  Citizenship in Digital World 
0210302 ความรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล   3(3-0-6) 
  Media Literacy in Digital World  
0210303 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันยุคใหม่  3(3-0-6) 
  Economics in Modern Life  
0210304 วัฒนธรรม และการสื่อสารใน ASEAN  3(3-0-6) 
  ASEAN Cultures and Communication 
0210305 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6)
  Psychology in Daily Life  
  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เทคโนโลยีและการกีฬา  เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

      1.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  ให้เลือกเรียน   3 หน่วยกิต 

0310101 ชีวิตและธรรมชาติ     3(3-0-6) 
  Life and Nature  
0310102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
  Science for Quality of Life  
0310103 ชีวิตและสุขภาพ     3(3-0-6) 
  Life and Health  
0310104 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่   3(3-0-6) 
  Environment and Modern Technology  
      1.3.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  ให้เลือกเรียน   3 หน่วยกิต 

0310201 คณิตศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจ   3(3-0-6) 
  Mathematics for Decision Making  
0310202 คณิตศาสตร์เพ่ือฝึกทักษะทางปัญญา  3(3-0-6) 
  Mathematics for Cognitive Skill  
0310203 สถิติในชีวิตประจำวัน     3(3-0-6) 
  Statistics in Daily Life  
0310204 สถิติเพ่ือการตัดสินใจ     3(3-0-6) 
  Statistics for Decision Making  
      1.3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการกีฬา  ให้เลือกเรียน   3 หน่วยกิต 

0310301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น 3(2-2-5) 
  Introduction to Information and Communication Technology 
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0310302 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชีวิตสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
  Information Technology for Modern Life 
0310303 เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน   3(2-2-5) 
  Digital Technologies in Daily Life 
0310304 การปฏิบัติงานช่างเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) 
  Practical Workshop in Daily Life  
0310305 การออกกำลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต   3(2-2-5) 
  Exercise for Quality of Life  
 
  2. หมวดวิชาเฉพาะ     100 หน่วยกิต 

   2.1 กลุ่มวิชาแกน     45  หน่วยกิต 

   2.1.1 วิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 18  หน่วยกิต
8001001 หลักนิเทศศาสตร์      3(3-0-6) 
  Principles of Communication Arts 
8001003 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์   3(3-0-6) 
  Principles of Advertising and Public Relations 
8001005 หลักการสื่อสารการตลาด    3(3-0-6) 
  Principles of Marketing Communication 
8002001 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร ์   3(2-2-5) 
  English for Communication Arts 
8002003 สื่อใหม่       3(2-2-5) 
  New Media 
8002006  การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   3(2-2-5) 
  Communication for Rural Development 
   2.1.2 วิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 21 หน่วยกิต 

8001002 การถ่ายภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์   3(2-2-5) 
  Photography for Communication Arts 
8001006 การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
  Personality Development for Communication Arts 
8001007 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน  3(3-0-6) 
  Law and Ethics of Mass Communication 
8001008 การรู้เท่าทันสื่อ      3(2-2-5) 
  Media  Literacy 
8002002 ศิลปะการใช้ภาษาเพ่ืองานนิเทศศาสตร์  3(2-2-5) 
  Language for Communication Arts 
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8002005 การสื่อข่าวเบื้องต้น     3(2-2-5) 
  Basic News Reporting 
8002007 การวิจัยนิเทศศาสตร์     3(2-2-5) 
  Research in Communication Arts 
    2.1.3 วิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาที่สาม 6 หน่วยกิต 

     (ให้นักนักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้)  
     (1) กลุ่มวิชาภาษาจีน  
8001009 ภาษาจีนระดับต้น 1 3(3-0-6) 
 Basic Chinese 1 
8002008 ภาษาจีนระดับต้น 2 3(3-0-6) 
 Basic Chinese 2 
   (2) กลุ่มวิชาภาษาไทย  
8001010 ภาษาไทยระดับต้น 1 3(3-0-6) 
 Basic Thai 1 
8002010 ภาษาไทยระดับต้น 2 3(3-0-6) 
 Basic Thai 2 
 

 2.2 กลุ่มวิชาเอก  48 หน่วยกิต 

   2.2.1 เอกบังคับ     30 หน่วยกิต 

     1) วิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต 

8042202 ความเข้าใจสื่อดิจิทัล     3(2-2-5) 
  Understanding in Digital Media 

8043212 การบริหารจัดการไมซ์    3(2-2-5) 
  MICE Management  

8052203 การสร้างสรรค์สื่อ     3(2-2-5) 
  Media Creation 

     2) วิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 15 หน่วยกิต 

8043113  กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า    3(2-2-5) 
  Branding Strategy 
8043210  นวัตกรรมสื่อดิจิทัล      3(2-2-5) 
  Digital Media Innovation 
8053113  การสื่อสารการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
  Marketing Communication for Tourism 
8053115 กิจกรรมพิเศษเพ่ือการสื่อสารการตลาดและธุรกิจการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
  Special Events for Marketing and Tourism Business Communication 
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8053202 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสื่อสารการตลาด 3(2-2-5) 
  Local Product Development for Marketing Communication  

     3) วิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาที่สาม 6 หน่วยกิต 

     (ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้)  
     (1) กลุ่มวิชาภาษาจีน 

8092101 ภาษาจีนระดับกลาง 1    3(3-0-6) 
  Intermediate Chinese 1 
8092102 ภาษาจีนระดับกลาง 2    3(3-0-6) 
  Intermediate Chinese 2 
     (2) กลุ่มวิชาภาษาไทย  
8092111 ภาษาไทยระดับกลาง 1     3(3-0-6) 
  Intermediate Thai 1 
8092112 ภาษาไทยระดับกลาง 2     3(3-0-6) 
  Intermediate Thai 1 
 
 2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก      18 หน่วยกิต 
 (ให้เลือกเรียนรายวิชาที่อยู่ในกลุ่มวิชาเดียวกันไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต) 
  2.2.2.1 กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ 18 หน่วยกิต 

   1) วิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 

8042201  กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ 3(2-2-5) 
  Digital Marketing Communication Strategy and New Media 
8042203    หลกัการโฆษณาดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ 3(3-0-6) 
  Principle of Digital Advertising and Brand Creating  
8043211   การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    3(2-2-5) 
  E-Commerce 
   2) วิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 

8043101  การผลิตสื่อเพ่ือการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3(2-2-5) 
            Media Production for Digital Marketing Communication 
8043102    พฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 
  Consumer Behavior for Digital Marketing Communication 
8043204 จิตวิทยาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล  3(3-0-6) 
  Psychology of Digital Marketing Communication 
8043112  การส่งเสริมการขาย     3(2-2-5) 
  Sales Promotional 
8043114  การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานด้านการสื่อสารการตลาด 3(3-0-6) 
  Efficiency Development in Marketing Communication  
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8043117 การถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ 3(2-2-5) 
      Photography for Digital Marketing Communication  
  and New Media 
8043214 จริยธรรมและจรรยาบรรณการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ 3(3-0-6) 
  Ethics for Digital Marketing Communication and New Media 
8043216 ธุรกิจจำลองเพ่ือการสื่อสารการตลาด  3(2-2-5) 
  Dummy Business for Marketing Communication 
8043217   การเขียนเพ่ือการสื่อสารการตลาดดิจิทัล  3(2-2-5) 
   Writing for Digital Marketing Communication 
8043218 การบริหารจัดการธุรกิจการตลาดดิจิทัล   3(2-2-5) 
       Digital Marketing Business Management  
8043220 โครงการพิเศษเพ่ือการสื่อสารการตลาดดิจิทัล    3(2-2-5) 
  Special Project for Digital Marketing Communication 

    3) วิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาที่สาม เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

   (ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้)  
   (1) กลุ่มวิชาภาษาจีน 

8092204  ภาษาจีนในสื่อโซเชียลมีเดีย     3(3-0-6) 
  Chinese on Social Media 
8093110   ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ     3(3-0-6) 
  Business Chinese 
8093100 ภาษาจีนสำหรับการผลิตสื่อใหม่และตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 
  Chinese for Digital Marketing and New Media 
8094111    ภาษาจีนเพ่ือการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์                                  3(3-0-6) 
  Chinese for Public Relations 
    (2) กลุ่มวิชาภาษาไทย 

8092203  ภาษาไทยในสื่อโซเชียลมีเดีย    3(3-0-6) 
      Thai on Social Media  

8093114  ภาษาไทยเพ่ือธุรกิจ     3(3-0-6) 
                Thai for Business 
8093101 ภาษาไทยสำหรับการผลิตสื่อใหม่และตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 
  Thai for Digital Marketing and New Media 
8094111    ภาษาไทยเพ่ือการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์                                  3(3-0-6) 
  Thai for Public Relations 
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  2.2.2.2 กลุ่มวิชาการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว   18 หน่วยกิต 

   1) วิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 

8052201 หลักการสื่อสารการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
  Principles of Communication for Tourism 
8053101 การประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยว   3(2-2-5) 
  Public Relations for Business Tourism 
8053210  การสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ     3(2-2-5) 
  Communication and International Business Tourism 
   2) วิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

8053102  การผลิตสื่อเพ่ือการสื่อสารการท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
                Media Production for Tourism Communication 
8053110  การถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสารการท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
   Photography for Tourism Communication 
8053111   การเขียนเพ่ือการสื่อสารการท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
   Writing for Tourism Communication 
8053112 การบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยว    3(2-2-5) 
       Business Management in Tourism 
8053114 จริยธรรมการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว                  3(3-0-6) 
  Ethics Communication for Tourism 
8052202 ยุทธศาสตร์การจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 3(2-2-5) 
  Strategic Management for Local Tourism 
8053203 หลักมัคคุเทศก์      3(2-2-5) 
  Principles of Tourism Guidance 
8053204    พฤติกรรมนักท่องเที่ยว          3(2-2-5)  
  Tourism Behavior 
8053213 การผลิตรายการสารคดีเพ่ือการท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
  Documentary Production for Tourism  
8053214 การสื่อสารการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ                       3(2-2-5) 
  Tourism Communication for Health 
8053215 สถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือการสื่อสารการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
  Current Affairs for Tourism Communication 
8053217 โครงการพิเศษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจการท่องเที่ยว    3(2-2-5) 
  Special Project for Tourism Communication 
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   3) วิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาที่สาม เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

    (ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้)  
    (1) กลุ่มวิชาภาษาจีน 

8092201 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์   3(3-0-6) 
  Chinese for Tourism and Guide 
8093103 ภาษาจีนสำหรับการผลิตสื่อใหม่และส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
  Chinese for New Media and Business Tourism 
8093110   ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ     3(3-0-6) 
  Business Chinese 
8094111    ภาษาจีนเพ่ือการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์                                  3(3-0-6) 
  Chinese for Public Relations 
    (2) กลุ่มวิชาภาษาไทย 

8092202    ภาษาไทยเพ่ือการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ 3(3-0-6) 
  Thai for Tourism and Guide 
8093104    ภาษาไทยสำหรับการผลิตสื่อและส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
  Thai for Communication and Business Tourism  
8093114  ภาษาไทยเพ่ือธุรกิจ     3(3-0-6) 
                Thai for Business 
8094112    ภาษาไทยเพ่ือการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
  Thai for Public Relations 
 
 2.3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา เรียนไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต 

  2.3.1 กลุ่มวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ 2 หน่วยกิต 

  (ให้เลือกรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้) 
8404101    เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 2(90) 
      Preparation for Professional Experience  
      in Communication Arts 
8404102     เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ (นานาชาติ) 2(90) 
      Preparation for Professional Experience  
      in Communication Arts (Inter) 
8404998     เตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์  2(90) 
         Pre-cooperative Education for Communication Arts 
  2.3.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ  5/6 หน่วยกิต 

  (ให้เลือกรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้)  
8404201    ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์  5(450) 
      Field Experience in Communication Arts 
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8404202    ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ (นานาชาติ)  5(450) 
      Field Experience in Communication Arts (Inter) 
8404999    สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์   6(640) 
      Cooperative Education for Communication Arts 
   
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ไม่ซ้ำกับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชา 
 

  หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตร 

   รายวิชาในหลักสูตร จะใช้รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว โดยตัวเลขตัว
แรกแทนคณะตัวเลขตัวที่ 2 แทนสาขาวิชา ตัวเลขตัวที่ 3 แทนกลุ่มวิชา ตัวเลขตัวที่ 4 แสดงระดับชั้นปี 
ตัวเลขตัวที่ 5 – 7 แสดงลำดับของรายวิชาที่ควรจัดเรียนก่อนหลัง รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 หลัก 
วางไว้หน้าชื่อวิชามีความหมายดังนี้ 
  ความหมายของรหัสวิชา 

  เลขรหัส  800 หมายถึง วิชาแกนของคณะนิเทศศาสตร์ 
  เลขรหัส  804 หมายถึง กลุ่มวิชาการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ 
  เลขรหัส  805 หมายถึง กลุ่มวิชาการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว 
  เลขรหัส  809 หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาท่ีสามในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
  เลขรหัส  840 หมายถึง วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

  เลขรหัสตัวที่  4 หมายถึง ชั้นปีการศึกษา 
  เลขรหัสตัวที่  5 หมายถึง ภาคการศึกษา 
  เลขรหัสตัวที่ 6  หมายถึง  กลุ่มวิชา  

 (0) คือกลุ่มวิชาเอกบังคับ 
 (1) คือกลุ่มวิชาเอกเลือก  

เลขรหัสตัวที่ 7 หมายถึง ลำดับรายวิชา     
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 3.1.4 แผนการศึกษา 

      3.1.4.1 กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ 

 1) แผนการศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ (สำหรับนักศึกษาไทย)  
 

 

 

 

 

ชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1  
กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ (สำหรับนักศึกษาไทย) 
หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (12) 

xxxxxxx xxxxxxx  
xxxxxxx xxxxxxx 

3(X-X-X) 
3(X-X-X) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (9) 

0210101  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  3(3-0-6) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการกีฬา (9) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับเรียน  
กลุ่มวิชาแกน (45) 

8001001  หลักนิเทศศาสตร ์  
              Principles of Communication Arts  
8001002  การถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาตร ์
              Photography for Communication Arts 
8001006  การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร ์
              Personality Development for Communication 
  Arts 
8001007 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
 
 

3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (18) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หรือสหกิจศึกษา (7) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   26  

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2  
กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ (สำหรับนักศึกษาไทย) 
หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา(หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (12) 

xxxxxxx xxxxxxx 
xxxxxxx xxxxxxx 

3(X-X-X) 
3(X-X-X) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการกีฬา (9) 

xxxxxxx xxxxxxx 3(X-X-X) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับเรียน  
กลุ่มวิชาแกน (45) 

8001005  หลักการสื่อสารการตลาด  
              Principles of Marketing Communication 
8001003  หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 
              Principles of Advertising and Public  
   Relations 
8001008  การรู้เท่าทันสื่อ 
              Media Literacy  
8001009  ภาษาจีนระดับต้น 1 
               Basic Chinese 1 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 
 
 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (18) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา (7) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   27  

 

ชั้นปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1  
กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ (สำหรับนักศึกษาไทย) 
หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา(หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (12) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (9) 

xxxxxxx xxxxxxx 
xxxxxxx xxxxxxx 

3(X-X-X) 
3(X-X-X) 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการกีฬา (9) 

xxxxxxx xxxxxxx 3(X-X-X) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับเรียน  
กลุ่มวิชาแกน (45) 

8002001  ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร ์
              English for Communication Arts 
8002002  ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร ์
              Language for Communication Arts 
8002003 สื่อใหม ่    
 New Media 
8002008  ภาษาจีนระดับต้น 2 
              Basic Chinese 2 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (18) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา (7) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 

 

 

 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   28  

 

 

 

 

 

 

ชั้นปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2  
กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ (สำหรับนักศึกษาไทย) 
หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (12) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการกีฬา (9) 

xxxxxxx xxxxxxx 3(X-X-X) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับเรียน  
กลุ่มวิชาแกน (45) 

8002005  การสื่อข่าวเบื้องต้น  
              Basic News Reporting 
8002006  การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  Communication for Rural Development 
8002007  การวิจัยนิเทศศาสตร ์
            Research in Communication Arts 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30) 
8042202 ความเข้าใจสื่อดิจิทัล 
   Understanding in Digital Media 
8043113 กลยุทธ์การสร้างตราสนิค้า 
   Branding Strategy 
8092101  ภาษาจีนระดับกลาง 1 
   Intermediate Chinese 1 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (18) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา (7) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   29  

 

 

ชั้นปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 1  
กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ (สำหรับนักศึกษาไทย) 

หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา 

(หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (12) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการกีฬา (9) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับเรียน  
กลุ่มวิชาแกน (45) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30) 
8043212 การบริหารจัดการไมซ ์
 MICE Management 
8043210  นวัตกรรมสื่อดิจิทลั 
 Digital Media Innovation 
8053113  การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 
 Marketing Communication for Tourism 
8053115 กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารการตลาดและธรุกิจการ
 ท่องเที่ยว 
 Special Events for Marketing and Tourism 
 Business Communication 
8053202 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชนเพื่อการสื่อสารการตลาด 
 Local Product Development for Marketing 
 Communication 
8092102 ภาษาจีนระดับกลาง 2 
 Intermediate Chinese 2 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 
 
 

3(2-2-5) 
 
 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (18) 
   

หมวดวิชาเฉพาะ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา (7) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6) xxxxxxx   xxxxxxx 3(X-X-X) 
รวม 21 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   30  

 

 

ชั้นปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2  
กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ (สำหรับนักศึกษาไทย) 

หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา 

(หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (12) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการกีฬา (9) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับเรียน  
กลุ่มวิชาแกน (45) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30) 
8052203 การสร้างสรรค์สื่อ 
 Media Creation 

3(2-2-5) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (18) 
xxxxxxx  xxxxxxx 
xxxxxxx   xxxxxxx 
xxxxxxx  xxxxxxx  
xxxxxxx  xxxxxxx  
xxxxxxx  xxxxxxx  

3(X-X-X) 
3(X-X-X) 
3(X-X-X) 
3(X-X-X) 
3(X-X-X) 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา (7) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6) xxxxxxx   xxxxxxx 3(X-X-X) 
รวม 21 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   31  

 

ชั้นปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1  
กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ (สำหรับนักศึกษาไทย) 

หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา 

(หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (12) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการกีฬา (9) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับเรียน  
กลุ่มวิชาแกน (45) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (18) 
xxxxxxx   xxxxxxx 3(X-X-X) 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา (7) 

ให้เลือกรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้ 
8404101  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
              Preparation for Professional   
              Experience in Communication Arts  
8404102  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 นิเทศศาสตร์ (นานาชาติ) 
              Preparation for Professional    
              Experience  in Communication Arts (Inter) 
8404998  เตรียมสหกจิศึกษาทางนิเทศศาสตร ์
              Pre-cooperative Education for   

 Communication Arts 

 
2(90) 

 
 

2(90) 
 
 
 
 

2(90) 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 5 

 

 

 

 

 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   32  

 

ชั้นปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 2  
กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ (สำหรับนักศึกษาไทย) 
หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา(หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (12) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการกีฬา (9) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับเรียน  
กลุ่มวิชาแกน (45) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (18) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา (7) 

ให้เลือกรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้ 
8404201  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร ์  
              Field Experience in Communication Arts 
8404202  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ (นานาชาติ)  
              Field Experience in Communication  
              Arts (Inter) 
8404999  สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร ์   
              Cooperative Education for   

  Communication Arts 

 
5(450) 

 
5(450) 

 
 

6(640) 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 5/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   33  

 

 2) แผนการศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ (สำหรับนักศึกษต่างชาติ)  
 

 

 

 

 

ชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1  
กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) 
หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (12) 

xxxxxxx xxxxxxx  
xxxxxxx xxxxxxx  

3(X-X-X) 
3(X-X-X) 

 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (9) 

0210101 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

   H.M. King Bhumibol Adulyadej’s  
  Philosophy for Sustainable Development 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการกีฬา (9) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับเรียน  
กลุ่มวิชาแกน (45) 

8001001   หลักนิเทศศาสตร ์  
              Principles of Communication Arts  
8001002   การถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาตร ์
              Photography for Communication Arts  
8001003   หลักการโฆษณาและการประชาสมัพันธ์ 
              Principles of Advertising and Public  Relations 
8002006   การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  Communication for Rural Development 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (18) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา (7) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   34  

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2  
กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) 
หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา(หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (12) 

xxxxxxx xxxxxxx 
xxxxxxx xxxxxxx 

3(X-X-X) 
3(X-X-X) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการกีฬา (9) 

xxxxxxx xxxxxxx 3(X-X-X) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับเรียน  
กลุ่มวิชาแกน (45) 

8001005  หลักการสื่อสารการตลาด  
              Principles of Marketing  Communication 
8001003  หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 
              Principles of Advertising andPublic  
   Relations 
8001008  การรู้เท่าทันสื่อ 
              Media Literacy  
8001010 ภาษาไทยระดับต้น 1 
  Basic Thai 1 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 
 
 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (18) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา (7) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   35  

 

ชั้นปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1  
กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) 
หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา(หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (12) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (9) 

xxxxxxx xxxxxxx 
xxxxxxx xxxxxxx 

3(X-X-X) 
 

3(X-X-X) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการกีฬา (9) 

xxxxxxx xxxxxxx 3(X-X-X) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับเรียน  
กลุ่มวิชาแกน (45) 

8002001  ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร ์
              English for Communication Arts 
8002002  ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร ์
              Language for Communication Arts 
8002003 สื่อใหม ่    
 New Media 
8002010 ภาษาไทยระดับต้น 2 
  Basic Thai 2 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (18) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา (7) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 

 

 

 

 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   36  

 

 

 

 

 

ชั้นปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2  
กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) 
หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (12) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการกีฬา (9) 

xxxxxxx xxxxxxx 3(X-X-X) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับเรียน  
กลุ่มวิชาแกน (45) 

8002005  การสื่อข่าวเบื้องต้น  
              Basic News Reporting 
8002006  การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  Communication for Rural Development 
8002007  การวิจัยนิเทศศาสตร ์
            Research in Communication Arts 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30) 
8042202 ความเข้าใจสื่อดิจิทัล 
   Understanding in Digital Media 
8043113 กลยุทธ์การสร้างตราสนิค้า 
   Branding Strategy 
8092111  ภาษาไทยระดับกลาง 1  
   Intermediate Thai 1 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (18) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา (7) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   37  

 

 

ชั้นปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 1  
กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) 

หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา 

(หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (12) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการกีฬา (9) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับเรียน  
กลุ่มวิชาแกน (45) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30) 
8043212 การบริหารจัดการไมซ ์
 MICE Management 
8043210  นวัตกรรมสื่อดิจิทลั 
 Digital Media Innovation 
8053113  การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 
 Marketing Communication for Tourism 
8053115 กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารการตลาดและธรุกิจการ
 ท่องเที่ยว 
 Special Events for Marketing and Tourism 
 Business Communication 
8053202 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชนเพื่อการสื่อสารการตลาด 
 Local Product Development for Marketing 
 Communication 
8092112 ภาษาไทยระดับกลาง 2 
 Intermediate Thai 1 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 
 
 

3(2-2-5) 
 
 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (18) 
   

หมวดวิชาเฉพาะ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา (7) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6) xxxxxxx   xxxxxxx 3(X-X-X) 
รวม 21 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   38  

 

 

ชั้นปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2  
กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) 

หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา 

(หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (12) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการกีฬา (9) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับเรียน  
กลุ่มวิชาแกน (45) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30) 
8052203 การสร้างสรรค์สื่อ 
 Media Creation 

3(2-2-5) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (18) 
xxxxxxx  xxxxxxx 
xxxxxxx   xxxxxxx 
xxxxxxx  xxxxxxx  
xxxxxxx  xxxxxxx  
xxxxxxx  xxxxxxx  

3(X-X-X) 
3(X-X-X) 
3(X-X-X) 
3(X-X-X) 
3(X-X-X) 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา (7) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6) xxxxxxx   xxxxxxx 3(X-X-X) 
รวม 21 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   39  

 

ชั้นปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1  
กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) 

หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา 

(หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (12) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการกีฬา (9) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับเรียน  
กลุ่มวิชาแกน (45) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (18) 
xxxxxxx   xxxxxxx 3(X-X-X) 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา (7) 

ให้เลือกรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้ 
8404101  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
              Preparation for Professional   
              Experience in Communication Arts  
8404102  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 นิเทศศาสตร์ (นานาชาติ) 
              Preparation for Professional    
              Experience  in Communication Arts (Inter) 
8404998  เตรียมสหกจิศึกษาทางนิเทศศาสตร ์
              Pre-cooperative Education for   

 Communication Arts 

 
2(90) 

 
 

2(90) 
 
 
 
 

2(90) 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 5 

 

 

 

 

 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   40  

 

ชั้นปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 2  
กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) 
หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา(หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (12) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการกีฬา (9) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับเรียน  
กลุ่มวิชาแกน (45) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (18) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา (7) 

ให้เลือกรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้ 
8404201  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร ์  
              Field Experience in Communication Arts 
8404202  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ (นานาชาติ)  
              Field Experience in Communication  
              Arts (Inter) 
8404999  สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร ์   
              Cooperative Education for   

  Communication Arts 

 
5(450) 

 
5(450) 

 
 

6(640) 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 5/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   41  

 

        3.1.4. กลุ่มวิชาวิชาการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว 

      1) แผนการศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว (สำหรับนักศึกษาไทย)  
 

 

 

 

 

ชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1  
กลุ่มวิชาการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว (สำหรับนักศึกษาไทย) 
หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (12) 

xxxxxxx xxxxxxx 
xxxxxxx xxxxxxx 

3(X-X-X) 
3(X-X-X) 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (9) 

0210101  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการกีฬา (9) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับเรียน  
กลุ่มวิชาแกน (45) 

8001001  หลักนิเทศศาสตร ์  
              Principles of Communication Arts  
8001002  การถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาตร ์
              Photography for Communication Arts 
8001006  การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร ์
              Personality Development for Communication 
  Arts 
8001007 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
 
 

3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (18) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หรือสหกิจศึกษา (7) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   42  

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2  
กลุ่มวิชาการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว (สำหรับนักศึกษาไทย) 
หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา(หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (12) 

xxxxxxx xxxxxxx 
xxxxxxx xxxxxxx 

3(X-X-X) 
3(X-X-X) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการกีฬา (9) 

xxxxxxx xxxxxxx 3(X-X-X) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับเรียน  
กลุ่มวิชาแกน (45) 

8001005  หลักการสื่อสารการตลาด  
              Principles of Marketing  Communication 
8001003  หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 
              Principles of Advertising andPublic  
   Relations 
8001008  การรู้เท่าทันสื่อ 
              Media Literacy  
8001009  ภาษาจีนระดับต้น 1 
               Basic Chinese 1 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 
 
 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (18) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา (7) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   43  

 

 

ชั้นปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1  
กลุ่มวิชาการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว (สำหรับนักศึกษาไทย) 
หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา(หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (12) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (9) 

xxxxxxx xxxxxxx 
xxxxxxx xxxxxxx 

3(X-X-X) 
3(X-X-X) 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการกีฬา (9) 

xxxxxxx xxxxxxx 3(X-X-X) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับเรียน  
กลุ่มวิชาแกน (45) 

8002001  ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร ์
              English for Communication Arts 
8002002  ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร ์
              Language for Communication Arts 
8002003 สื่อใหม ่    
 New Media 
8002008  ภาษาจีนระดับต้น 2 
              Basic Chinese 2 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (18) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา (7) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 

 

 

 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   44  

 

 

 

 

 

ชั้นปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2  
กลุ่มวิชาการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว (สำหรับนักศึกษาไทย) 
หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (12) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการกีฬา (9) 

xxxxxxx xxxxxxx 3(X-X-X) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับเรียน  
กลุ่มวิชาแกน (45) 

8002005  การสื่อข่าวเบื้องต้น  
              Basic News Reporting 
8002006  การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  Communication for Rural Development 
8002007  การวิจัยนิเทศศาสตร ์
            Research in Communication Arts 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30) 
8042202 ความเข้าใจสื่อดิจิทัล 
   Understanding in Digital Media 
8043113 กลยุทธ์การสร้างตราสนิค้า 
   Branding Strategy 
8092101  ภาษาจีนระดับกลาง 1 
   Intermediate Chinese 1 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (18) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา (7) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   45  

 

 

ชั้นปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 1  
กลุ่มวิชาการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว (สำหรับนักศึกษาไทย) 

หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา 

(หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (12) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการกีฬา (9) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับเรียน  
กลุ่มวิชาแกน (45) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30) 
8043212 การบริหารจัดการไมซ ์
 MICE Management 
8043210  นวัตกรรมสื่อดิจิทลั 
 Digital Media Innovation 
8053113  การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 
 Marketing Communication for Tourism 
8053115 กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารการตลาดและธรุกิจการ
 ท่องเที่ยว 
 Special Events for Marketing and Tourism 
 Business Communication 
8053202 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชนเพื่อการสื่อสารการตลาด 
 Local Product Development for Marketing 
 Communication 
8092102 ภาษาจีนระดับกลาง 2 
 Intermediate Chinese 2 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 
 
 

3(2-2-5) 
 
 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (18) 
   

หมวดวิชาเฉพาะ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา (7) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6) xxxxxxx   xxxxxxx 3(X-X-X) 
รวม 21 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   46  

 

 

ชั้นปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2  
กลุ่มวิชาการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว (สำหรับนักศึกษาไทย) 

หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา 

(หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (12) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการกีฬา (9) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับเรียน  
กลุ่มวิชาแกน (45) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30) 
8052203 การสร้างสรรค์สื่อ 
 Media Creation 

3(2-2-5) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (18) 
xxxxxxx  xxxxxxx 
xxxxxxx   xxxxxxx 
xxxxxxx  xxxxxxx  
xxxxxxx  xxxxxxx  
xxxxxxx  xxxxxxx  

3(X-X-X) 
3(X-X-X) 
3(X-X-X) 
3(X-X-X) 
3(X-X-X) 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา (7) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6) xxxxxxx   xxxxxxx 3(X-X-X) 
รวม 21 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   47  

 

ชั้นปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1  
กลุ่มวิชาการสื่อและธุรกิจการท่องเที่ยว (สำหรับนักศึกษาไทย) 

หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา 

(หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (12) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการกีฬา (9) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับเรียน  
กลุ่มวิชาแกน (45) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (18) 
xxxxxxx   xxxxxxx 3(X-X-X) 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา (7) 

ให้เลือกรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้ 
8404101  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
              Preparation for Professional   
              Experience in Communication Arts  
8404102  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 นิเทศศาสตร์ (นานาชาติ) 
              Preparation for Professional    
              Experience  in Communication Arts (Inter) 
8404998  เตรียมสหกจิศึกษาทางนิเทศศาสตร ์
              Pre-cooperative Education for   

 Communication Arts 

 
2(90) 

 
 

2(90) 
 
 
 
 

2(90) 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 5 

 

 

 

 

 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   48  

 

ชั้นปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 2  
กลุ่มวิชาการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว (สำหรับนักศึกษาไทย) 
หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา(หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (12) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการกีฬา (9) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับเรียน  
กลุ่มวิชาแกน (45) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (18) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา (7) 

ให้เลือกรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้ 
8404201  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร ์  
              Field Experience in Communication Arts 
8404202  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ (นานาชาติ)  
              Field Experience in Communication  
              Arts (Inter) 
8404999  สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร ์   
              Cooperative Education for   

  Communication Arts 

 
5(450) 

 
5(450) 

 
 

6(640) 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 5/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   49  

 

   2) แผนการศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ (สำหรับนักศึกษต่างชาติ)  
 

 

 

 

 

 

ชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1  
กลุ่มวิชาการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) 
หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (12) 

xxxxxxx xxxxxxx 
xxxxxxx xxxxxxx 

3(X-X-X) 
3(X-X-X) 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (9) 

0210101 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

   H.M. King Bhumibol Adulyadej’s  
  Philosophy for Sustainable Development 

3(3-0-6) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการกีฬา (9) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับเรียน  
กลุ่มวิชาแกน (45) 

8001001   หลักนิเทศศาสตร ์  
              Principles of Communication Arts  
8001002   การถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาตร ์
              Photography for Communication Arts  
8001003   หลักการโฆษณาและการประชาสมัพันธ์ 
              Principles of Advertising and Public  Relations 
8002006   การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  Communication for Rural Development 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (18) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา (7) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   50  

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2  
กลุ่มวิชาการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) 
หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา(หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (12) 

xxxxxxx xxxxxxx 

xxxxxxx xxxxxxx 

3(X-X-X) 
3(X-X-X) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการกีฬา (9) 

xxxxxxx xxxxxxx 3(X-X-X) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับเรียน  
กลุ่มวิชาแกน (45) 

8001005  หลักการสื่อสารการตลาด  
              Principles of Marketing  Communication 
8001003  หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 
              Principles of Advertising andPublic  
   Relations 
8001008  การรู้เท่าทันสื่อ 
              Media Literacy  
8001010 ภาษาไทยระดับต้น 1 
  Basic Thai 1 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 
 
 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (18) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา (7) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   51  

 

 

ชั้นปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1  
กลุ่มวิชาการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) 
หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา(หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (12) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (9) 

xxxxxxx xxxxxxx 
xxxxxxx xxxxxxx 

3(X-X-X) 
3(X-X-X) 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการกีฬา (9) 

xxxxxxx xxxxxxx 3(X-X-X) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับเรียน  
กลุ่มวิชาแกน (45) 

8002001  ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร ์
              English for Communication Arts 
8002002  ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร ์
              Language for Communication Arts 
8002003 สื่อใหม ่    
 New Media 
8002010 ภาษาไทยระดับต้น 2 
  Basic Thai 2 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (18) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา (7) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 

 

 

 

 

 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   52  

 

 

 

 

 

 

ชั้นปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2  
กลุ่มวิชาการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) 
หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (12) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการกีฬา (9) 

xxxxxxx xxxxxxx 3(X-X-X) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับเรียน  
กลุ่มวิชาแกน (45) 

8002005  การสื่อข่าวเบื้องต้น  
              Basic News Reporting 
8002006  การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  Communication for Rural Development 
8002007  การวิจัยนิเทศศาสตร ์
            Research in Communication Arts 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30) 
8042202 ความเข้าใจสื่อดิจิทัล 
   Understanding in Digital Media 
8043113 กลยุทธ์การสร้างตราสนิค้า 
   Branding Strategy 
8092111  ภาษาไทยระดับกลาง 1  
   Intermediate Thai 1 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (18) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา (7) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   53  

 

 

ชั้นปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 1  
กลุ่มวิชาการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) 

หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา 

(หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (12) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการกีฬา (9) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับเรียน  
กลุ่มวิชาแกน (45) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30) 
8043212 การบริหารจัดการไมซ ์
 MICE Management 
8043210  นวัตกรรมสื่อดิจิทลั 
 Digital Media Innovation 
8053113  การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 
 Marketing Communication for Tourism 
8053115 กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารการตลาดและธรุกิจการ
 ท่องเที่ยว 
 Special Events for Marketing and Tourism 
 Business Communication 
8053202 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชนเพื่อการสื่อสารการตลาด 
 Local Product Development for Marketing 
 Communication 
8092112 ภาษาไทยระดับกลาง 2 
 Intermediate Thai 1 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 
 
 

3(2-2-5) 
 
 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (18) 
   

หมวดวิชาเฉพาะ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา (7) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6) xxxxxxx   xxxxxxx 3(X-X-X) 
รวม 21 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   54  

 

 

ชั้นปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2  
กลุ่มวิชาการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) 

หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา 

(หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (12) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการกีฬา (9) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับเรียน  
กลุ่มวิชาแกน (45) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30) 
8052203 การสร้างสรรค์สื่อ 
 Media Creation 

3(2-2-5) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (18) 
xxxxxxx  xxxxxxx 
xxxxxxx   xxxxxxx 
xxxxxxx  xxxxxxx  
xxxxxxx  xxxxxxx  
xxxxxxx  xxxxxxx  

3(X-X-X) 
3(X-X-X) 
3(X-X-X) 
3(X-X-X) 
3(X-X-X) 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา (7) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6) xxxxxxx   xxxxxxx 3(X-X-X) 
รวม 21 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   55  

 

ชั้นปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1  
กลุ่มวิชาการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) 

หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา 

(หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (12) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการกีฬา (9) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับเรียน  
กลุ่มวิชาแกน (45) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (18) 
xxxxxxx   xxxxxxx 3(X-X-X) 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา (7) 

ให้เลือกรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้ 
8404101  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
              Preparation for Professional   
              Experience in Communication Arts  
8404102  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 นิเทศศาสตร์ (นานาชาติ) 
              Preparation for Professional    
              Experience  in Communication Arts (Inter) 
8404998  เตรียมสหกจิศึกษาทางนิเทศศาสตร ์
              Pre-cooperative Education for   

 Communication Arts 

 
2(90) 

 
 

2(90) 
 
 
 
 

2(90) 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 5 
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ชั้นปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 2  
กลุ่มวิชาการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) 
หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา(หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (12) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(นานาชาติ) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการกีฬา (9) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับเรียน  
กลุ่มวิชาแกน (45) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (18) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา (7) 

ให้เลือกรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้ 
8404201  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร ์  
              Field Experience in Communication Arts 
8404202  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ (นานาชาติ)  
              Field Experience in Communication  
              Arts (Inter) 
8404999  สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร ์   
              Cooperative Education for   

  Communication Arts 

 
5(450) 

 
5(450) 

 
 

6(640) 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 5/6 
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ลำดับ 
 

ชื่อ-นามสกุล 
 

คุณวุฒิ/ ปีการศึกษาท่ีสำเร็จ 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

ภาระการสอน ชม./ สัปดาห ์

2564 2565 2566 2567 2568 

มหาวิทยาลยัรามคำแหง, 2535 

ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) วิทยาลยัครู 
บ้านสมเด็จเจา้พระยา, 2534 

2. นางอรพรรณ ถาวรายุศม ์ นศ.ม. (นิเทศศาสตร์ธรุกิจ) 
มหาวิทยาลยัธุรกจิบัณฑิตย,์ 2536
ค.บ. (นาฏศิลป์) วิทยาลัยครสูวน
สุนันทา, 2533 

ผศ. 24 24 24 24 24 

3. นางสาวเสาวนีย์ วรรณประภา วส.ม. (การบริหารสื่อสารมวลชน) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2545
วส.บ.(วิทยุกระจายเสียงและ 
วิทยุโทรทัศน์) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2539 

อาจารย ์ 24 24 24 24 24 

4. นางสาวอภิวรรณ ศิรินันทนา นศ.ม. (การบรหิารการสื่อสาร)  
มหาวิทยาลยัเกริก, 2548 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)  
มหาวิทยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี, 
2553 
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)  
สถาบันราชภฏัรำไพพรรณี, 2545 

รศ. 24 24 24 24 24 

5. นางสาวสุทธินันท์ โสตวิถี นศ.ม (การสื่อสารการท่องเที่ยว
และบันเทิง) มหาวิทยาลัยเกริก, 
2552 
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 
สถาบันราชภฏัรำไพพรรณี, 2540 
 

อาจารย ์ 24 24 24 24 24 

6. นายวิฆเนศวร ทะกอง ศศ.ม. (สื่อสารมวลชน)  
มหาวิทยาลยัรามคำแหง, 2551
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)  
สถาบันราชภฏัราชนครินทร์, 
2544 

อาจารย ์ 24 24 24 24 24 

7. นางนิสากร ยินดจีันทร ์ นศ.ม. (การสื่อสารการท่องเที่ยว
และบันเทิง) มหาวิทยาลัยเกริก, 
2552 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบันราชภฏัรำไพพรรณี, 2545 

อาจารย ์ 24 24 24 24 24 

8. นางสาวภารดี พึ่งสำราญ ว .ม.  (การบริหารสื่อสารมวลชน) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2551
นศ .บ  )ประชาสัมพันธ์ (  
มหาวิทยาลยันเรศวร, 2547 

อาจารย ์ 24 24 24 24 24 
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ลำดับ 
 

ชื่อ-นามสกุล 
 

คุณวุฒิ/ ปีการศึกษาท่ีสำเร็จ 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

ภาระการสอน ชม./ สัปดาห ์

2564 2565 2566 2567 2568 

9. นางสาวพรพิมล สงกะสันต ์ นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์) มหาวิทยาลัยหอการคา้
ไทย,2550 

อาจารย ์ 24 24 24 24 24 

10. นางกาญจนา สมพื้น นศ.ม. (นิเทศศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัสยาม, 2541 
ศศ.บ.(การจัดการ)  
สถาบันราชภฏัรำไพพรรณี, 2535 

อาจารย ์ 24 24 24 24 24 
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 3.2.3 อาจารย์พิเศษ  
 

ลำดับ 
 

ชื่อ - นามสกุล 
 

คุณวุฒิ/ ปีการศึกษาท่ีสำเร็จ 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

ภาระการสอน ชม./ สัปดาห ์

2564 2565 2566 2567 2568 
1. นางสาวณัฐส์ชนก กิจกาญจน์ M.B.A. (Marketing 

Communication)  
Queensland University of 
Technology, 2556  
B.Com Arts  
(Mass communication) 
มหาวิทยาลยัรามคำแหง, 2553 

อาจารย ์ 24 24 24 24 24 

2. นางสาวชมพูนุช  ฉัตรรัตนเวช M.A.Chinese Language & 
Philology Guangxi 
University, P.R., 2554 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 
มหาวิทยาลยัหัวเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ, 
2550 

อาจารย ์ 24 24 24 24 24 

3. นางสาวพันธ์ผกา ฝายคำ M.A.Teaching Chinese to 
speakers of other 
Languages (MTCSOL) 
ZhengzhouUniversity P.R., 
2555  
ศศ.บ.(ภาษาจีน) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย, 2553  

อาจารย ์ 24 24 24 24 24 

4. นางสาวจุฑารัตน ์แสงเดือน M.A.Teaching Chinese to 
speakers of other 
Languages (MTCSOL)  , 
Hebei University ,CHINA 
2560 
ศศ.บ.(ภาษาจีน) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี, 2557 

อาจารย ์ 24 24 24 24 24 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
โดยที่ผู้ใช้บัณฑิต ต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ก่อนเข้าสู่การปฏิบัติอาชีพจริง ดังนั้นใน

หลักสูตรจึงมีรายวิชา  
8404101 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 2(90) 
8404201 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 5(450)  

หรือ 
 

 8404102 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ (นานาชาติ) 2(90)  
8404202 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ (นานาชาติ) 5(450)  
 

หรือ 
8404998 เตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์ 2(90)  
8404999 สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์ 6(640)  
 

ซ่ึงเป็นวิชาที่ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่ง กรณีท่ีนักศึกษาไม่สามารถไป
ฝึกในรายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพแทน 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
 4.1.1. ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
ความจำเป็นในการเรียนรู้จากทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
 4.1.2. บูรณาการความรู้ที่เรียนมา เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหา รวมถึงการนำเทคโนโลยีการ
สื่อสารเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 
 4.1.3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 4.1.4. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร และมีความกล้าแสดงออก
การนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้เป็นอย่างดี 
 
 4.2 ช่วงเวลาเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาชั้นปีที่ 4  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
8404101 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์  2 (90) 
8404201 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 5 (450) 
 หรือ  
8404102 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ (นานาชาติ) 2 (90) 
8404202 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ (นานาชาติ) 5 (450) 
 หรือ  
8404998 เตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์ 2 (90) 
8404999 สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์ 6 (640) 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ด้านบุคลิกภาพ 
 

- หลักสูตรมีวิชามนุษยสัมพันธ์ มนุษย์กับการพัฒนาตน อยู่ในหมวดศึกษา    
  ทั่วไป  
- หลักสูตรมีรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์เป็นวิชาแกน  
- มีการสอดแทรกเรื่องมนุษยสัมพันธ์และการวางตัวในองค์การและสังคมใน   
  บางวิชา 

2. ความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม 

- เข้าค่ายฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
- จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาท่ีสามเพ่ิมเติมนอกห้องเรียน 
- จัดให้มีการอบรมภาษาที่สามยังต่างประเทศ (จีน)  

3. จิตอาสา - กิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมจิตอาสา สำหรับนักศึกษา 
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และบริการวิชาการแก่สังคม 

4. ความสามารถด้านการใช้ 
เทคโนโลยีสื่อสาร 
 

- กิจกรรมชมรมเทคโนโลยีสื่อสาร 
- กิจกรรมเข้าค่ายฝึกทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสื่อสาร 

- อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการใช้เทคโนโลยีสื่อสาร 
5. ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง - จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้การ 

  สอนโดยยึดนักศึกษาเป็นสำคัญ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ำเสมอ 
 2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามระเบียบขององค์กร 
 3) มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 4) รับฟังความคิดเห็นและเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น เคารพสิทธิมนุษยชน 
  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริต 
 2) ให้ความสำคัญของการมีวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานตามกำหนดและความซื่อสัตย์ ใน
การทำกิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย 
 3) ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน 
 4) เน้นเรื ่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนให้เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
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 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) สังเกตพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา การปฏิบัติตน 

2) ให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงเวลา และการปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

3) ประเมินจากผลงาน ผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยพิจารณาเฉพาะด้านที่แสดงออกถึงคุณธรรม
จริยธรรม 
 2.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ตามสาระวิชา 
 2) สามารถวิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริงตามแนวคิด หลักการ และทฤษฎีของสาระวิชา 
 3) สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ 
 4) สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง 
  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักศึกษาเป็นสำคัญโดยบูรณาการศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสม  
 2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดองค์ความรู้และทักษะต่าง ๆ 
 3) มอบหมายงานกลุ่มให้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษา และนำเสนอในชั้นเรียน 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง และใช้วิธีการประเมินที่
หลากหลาย อาท ิ การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ การประเมินผลจากการนำเสนอผลงาน รายงานหรือ
โครงงาน 
 2) สังเกตพฤติกรรมการทำงานและการปฏิบัติตน  

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ในการแก้ไข
ปัญหาและในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
 2) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ 
ตามสาระวิชา 
 3) สามารถสังเคราะห์สิ่งที่ดีมีประโยชน์ นำมาใช้เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม 
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 2) มอบหมายงานให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
 3) ฝึกให้วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันให้เชื่อมโยงกับทฤษฎีและเนื้อหาในบทเรียน 
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  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) ประเมินตามสภาพจริงจากการปฏิบัติงาน 
 2) สังเกตการณ์นำเสนองาน หรือผลงาน 
 2.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้ 
 2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไปได้ 
 3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 4) มีความสามารถในการวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) จ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอนที ่ เน ้นกระบวนการกล ุ ่ม การทำงานแบบร ่วมมือ 
(Brainstorming)  
 2) ส่งเสริมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยจัดอภิปราย หรือเสวนางานที่มอบหมายให้
ศึกษาค้นคว้า 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
 2) ประเมินผลจากผลงาน การนำเสนองาน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 2) สามารถสื่อสารทางการพูด การเขียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ 
 4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและติดต่อสื่อสารได้ 
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์สำคัญในชีวิตประจำวัน 
ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน  
 2) มอบหมายงานให้นักศึกษานำเสนอผลงาน อภิปราย และเรียบเรียงเป็นรูปเล่มรายงานโดยใช้
หลักการเขียนทางวิชาการเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ เน้นการศึกษาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน 
 3) ฝึกทักษะด้านการสื่อสาร 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) สังเกตการณ์นำเสนอผลงาน การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น  
 2) ประเมินจากผลงาน รูปเล่มรายงาน 
 3) ประเมินผลจากการสอบทักษะด้านการสื่อสาร 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวด 
วิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 

แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาในหลักสูตร ว่ามีส่วนในการเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และสอดคล้องต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใดบ้าง โดยแสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในรูปของตารางต่อไปนี้ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
  ● ความรับผิดชอบหลัก               ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์     
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์การ
สื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  
เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110101 ภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมทักษะการ
เรียนรู้ 
English for Study Skills 

⚫    ⚫    ⚫      ⚫   ⚫  

0110102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการแปลเบื้องต้น  
English for Translation 

⚫    ⚫    ⚫      ⚫   ⚫  

0110103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการล่ามเบื้องต้น  
English for Interpreting 

⚫    ⚫    ⚫      ⚫   ⚫  
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 ● ความรับผิดชอบหลัก               ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์     
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์การ
สื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

0110104 ภาษาอังกฤษเฉพาะทางเบื้องต้น  
Foundation English for Specific 
Purposes 

⚫    ⚫    
⚫ 

 
     ⚫   ⚫  

0110105 ภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยและ
นวัตกรรม 
English for Research and 
Innovation 

⚫    ⚫    ⚫      ⚫   ⚫  

กลุ่มวิชาภาษาไทย  
เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110201 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสำหรับ
ชาวต่างชาติ 
Communicative Thai Language 
for Foreigners 
 

⚫    ⚫    ⚫      ⚫   ⚫  
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 ● ความรับผิดชอบหลัก               ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์     
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์การ
สื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

0110202 ภาษาไทยเพ่ือการใช้งาน 
Thai for Working Skills 

⚫    ⚫    ⚫      ⚫   ⚫  

กลุ่มวิชาอื่น เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต                    

0110301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

⚫    ⚫    ⚫   ⚫      ⚫  

0110302 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 
Khmer for Communication 

⚫    ⚫    ⚫   ⚫      ⚫  

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต                    

0210101 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

H.M. King Bhumibol 
Adulyadej’s Philosophy for 
Sustainable Development 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫   ⚫     ⚫   



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   69  

 

 ● ความรับผิดชอบหลัก               ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์     
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์การ
สื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0210201 จริยธรรมในวิถีชีวิตสมัยใหม่ 
Ethics in Modern Lifestyle 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ 
     

0210202 มนุษย์กับทักษะการคิด 
Human and Thinking Skills 

⚫ ⚫  
⚫ ⚫  

⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫     ⚫ 

0210203 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคม
ดิจิทัล  
Human Resource Development 
for Digital Society 

    ⚫ ⚫ ⚫  ⚫           

0210204 สุนทรียภาพทางดนตรีและศิลปะ
สำหรับชีวิตสมัยใหม่ 
Aesthetic Music and Art for 
Modern Life 

  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫  ⚫      



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   70  

 

 ● ความรับผิดชอบหลัก               ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์     
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์การ
สื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

0210205 การสื่อสารในชีวิตประจำวันสมัยใหม่ 
Communication in Modern Life      ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫    ⚫  ⚫ 

0210206 ความเป็นพลเมืองในสังคมระบบ 
ประชาธิปไตย 
Citizenship in Democracy Society 

⚫      ⚫   ⚫    ⚫   ⚫   

0210207 มนุษย์กับการพัฒนาตน 
Human and Self Development  

    ⚫       ⚫       ⚫ 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0210301 ความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล 

Citizenship in Digital World 
  ⚫  ⚫     ⚫   ⚫      ⚫ 

0210302 ความรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล 
Media Literacy in Digital World 
  

    ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫    ⚫   ⚫  ⚫ 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   71  

 

 ● ความรับผิดชอบหลัก               ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์     
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์การ
สื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

0210303 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันยุคใหม่ 
Economics in Modern Life 

    ⚫   ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

0210304 วัฒนธรรม และการสื่อสารใน 
ASEAN Cultures and 
Communication 

    ⚫ ⚫ ⚫  ⚫          ⚫ 

0210305 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน 
Psychology in Daily Life 

  ⚫  ⚫ ⚫   ⚫   ⚫ ⚫ ⚫      

1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
เทคโนโลยีและการกีฬา   
เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  
เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0310101 ชีวิตและธรรมชาติ  
Life and Nature 

 ⚫   ⚫    ⚫    ⚫ ⚫   ⚫   



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   72  

 

 ● ความรับผิดชอบหลัก               ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์     
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์การ
สื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

0310102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 
Science for Quality of Life 

 ⚫   ⚫    ⚫    ⚫ ⚫   ⚫   

0310103 ชีวิตและสุขภาพ   
Life and Health 

 ⚫   ⚫    ⚫    ⚫ ⚫   ⚫   

0310104 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  
Environment and Modern 
Technology 

 ⚫   ⚫    ⚫    ⚫ ⚫   ⚫   

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์   
เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0310201 คณิตศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจ

Mathematics for Decision Making 
⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ 

0310202 คณิตศาสตร์เพ่ือฝึกทักษะทาง
ปัญญาMathematics for 
Cognitive Skill 

⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   73  

 

 ● ความรับผิดชอบหลัก               ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์     
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์การ
สื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

0310203 สถิติในชีวิตประจำวัน  
Statistics in Daily Life 

⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ 

0310204 สถิติเพ่ือการตัดสินใจ  
Statistics for Decision Making 

⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการกีฬา   
เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0310301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารข้อมูลเบื้องต้น 
Introduction to Information and 
Communication Technology 

 ⚫  ⚫    ⚫ ⚫     ⚫   ⚫  ⚫ 

0310302 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชีวิต
สมัยใหม่  
Information Technology for 
Modern Life 

 ⚫      ⚫ ⚫     ⚫     ⚫ 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   74  

 

 ● ความรับผิดชอบหลัก               ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์     
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์การ
สื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

0310303 เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน  
Digital Technologies in Daily Life 

 
 

⚫  ⚫    ⚫ ⚫     ⚫   ⚫  ⚫ 

0310304 การปฏิบัติงานช่างเบื้องต้นใน
ชีวิตประจำวัน  
Practical Workshop in Daily Life 

 ⚫   ⚫    ⚫           

0310305 การออกกำลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต  
Exercise for Quality of Life 

 ⚫   ⚫  ⚫  ⚫   ⚫ ⚫      ⚫ 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   75  

 

4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาเฉพาะ 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านที่สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา และลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
 4.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3) มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม 
4) เคารพสิทธิมนุษยชนและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
5) ยึดฐานความคิดทางศีลธรรมทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม มีจิตสาธารณะ 
6) เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
1) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในชั้นเรียน 
2) ให้ความสำคัญของการมีวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานตามกำหนด และความซื่อสัตย์ 

ในการทำกิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย 
3) อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมให้นักศึกษาทำงานร่วมกัน 

4) อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากความมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ และ

มหาวิทยาลัย 
2) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย  

การเข้าร่วมกิจกรรม 
3) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 4.2 ด้านความรู้ 
 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์กับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
3).สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพนิเทศศาสตร์ในการประยุกต์แก้ไขปัญหา ในงาน

จริงได้ 
4) มีความรู้และทักษะของการวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์ 
5) มีประสบการณ์ทางด้านการฝึกปฏิบัติงานทางด้านนิเทศศาสตร์ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) จัดการเรียนการสอนให้ครบถ้วนตามคำอธิบายรายวิชาโดยเน้นให้มีการบูรณาการความรู้

และทักษะทางวิชาชีพ 

2) จัดให้มีการเรียนรู้โดยใช้เหตุการณ์จริงมาประยุกต์ใช้กับภาคทฤษฎี 
3) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ตรง 



มคอ.2 มรรพ. 
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4) จัดให้มีรายวิชาโครงงาน/ การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์แทนการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 

1) การทดสอบย่อย 

2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

3) การรายงาน/ แผนงาน/ โครงการ 

4) การนำเสนอผลงานภาคปฏิบัติ 
5) ประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 

 4.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยการใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์  และ
วิชาชีพที่เก่ียวข้องโดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพทางด้านงานนิเทศศาสตร์ 
 2) ใช้ปัญญาสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองสังคม
และส่วนรวม 

 3) สามารถเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ทางทฤษฎี  
ที่เก่ียวข้องและประสบการณ์ในภาคปฏิบัติจริง 
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ฝึกทักษะด้านการใช้ความคิดและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 3) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิดทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม อาท ิการจัดทำ

โครงการ 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา หรือสังเกตการณ์ใช้ความคิด 

การใช้เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ 
 4.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถสื่อสารระหว่างบุคคลและกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งรายงานรายบุคคลและงานกลุ่ม  
3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
4) สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู ้อ ื ่นทั ้งในฐานะผู ้นำ  และสมาชิกกลุ ่มได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ 
5) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
6) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่และสำนึกความรับผิดชอบ 

 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
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1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้นการทำงานเป็นกลุ่ม และงานที่ต้องมีการสื่อสาร และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรใน
รายวิชาต่าง ๆ  
 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทำกิจกรรมกลุ่ม 
2) ประเมินจากการนำเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3) ประเมินความสม่ำเสมอการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
5) ประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้น 

4.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู ้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื ่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางวาจาและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม 
 2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับงานนิเทศศาสตร์ 
 3) เลือกใช้สถิติพ้ืนฐานเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ วางแผนการวิจัยสื่อสารอย่างเป็นระบบ 
 4) แนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางนิเทศศาสตร์ต่อปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้การพัฒนาจากการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะเทคนิคทางสถิติเพื ่อคณิตศาสตร์และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2) จัดประสบการณ์ให้นักศึกษานำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตร์
และสถิต ิ

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินจากความสามารถในการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่ออธิบายและอภิปราย
ผลงานได้อย่างเหมาะสม 

 
5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวด
วิชาเฉพาะ 

  ตารางแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการเรียนรู ้ในแต่ละรายวิชาในหลักสูตรว่า  มีส่วนในการ
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสอดคล้องต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใดบ้า ง โดยแสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   78  

 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ) 

 ความรับผิดชอบหลัก         ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

วิชาแกน                         
8001001 หลักนิเทศศาสตร ์
 Principles of Communication Arts 

                        

8001003 หลักการโฆษณา และการ
 ประชาสมัพันธ์ 
 Advertising and Public Relations 

                        

8001005 หลักการสื่อสารการตลาด 
 Principles of Marketing  
 Communication 

                        

8002001  ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร ์
 English for Communication Arts 
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 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

8002003 สื่อใหม ่

 New Media 
                        

8001002 การถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร ์
              Photography for     
             Communication Arts 

                        

8001004 หลักการวิทยุกระจายเสยีง 
 และวิทยุโทรทัศน์ 
 Principles of Broadcasting 

                        

8001006 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องาน
 นิเทศศาสตร ์
 Personality Development for  
 Communication Arts 

                        

8001007 กฎหมายและจริยธรรม
 สื่อสารมวลชน               
 Law and Ethics of Mass  
 Communication 
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 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

8001008 การรู้เท่าทันสื่อ 

 Media Literacy 
                        

8002002 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องาน 
 นิเทศศาสตร ์
 Language for Communication Arts 

                        

8002005 การสื่อข่าวเบื้องต้น  
 Basic News Reporting 

                        

8002006  การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 Communication for Rural 
 Development 

                        

8002011 การผลิตสื่อเพื่องานนิเทศศาสตร์ 
 Media Production for  
 Communication Arts 

                        

8002007 การวิจัยนิเทศศาสตร์  
 Research in Communication Arts 

                        

8001009 ภาษาจีนระดับต้น 1 
 Basic Chinese 1 
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 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

8002008 ภาษาจีนระดับต้น 2 
 Basic Chinese 2 

                        

8001010 ภาษาไทยระดับต้น 1 
 Basic Thai 1 

                        

8002010 ภาษาไทยระดับต้น 2 
 Basic Thai 2 

                        

วิชาเอก เอกบังคับ                          

8042202 ความเข้าใจสื่อดิจิทัล 
 Understanding in Digital Media 

                        

8043113 กลยุทธ์การสร้างตราสินคา้ 
 Branding Strategy 

                        

8043210 นวัตกรรมสื่อดิจิทลั 
 Digital Media Innovation 

                        

8043212 การบริหารจัดการไมซ ์
 MICE Management 

                        

8052203 การสร้างสรรค์สื่อ 
 Media Creation 
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 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

8053113  การส ื ่อสารการตลาดเพื ่อการ
 ท่องเที่ยว 
 Marketing Communication 
 for Tourism 

                        

8053115 กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสาร
 การตลาดและธุรกิจการท่องเที่ยว 
 Special Events for Marketing 
 and Tourism Business 
 Communication 

                        

8053202 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชนเพื่อ
 การสื่อสารการตลาด 
 Local Product Development 
 for Marketing Communication 

                        

8092101 ภาษาจีนระดับกลาง 1 
 Intermediate Chinese 1 

                        

8092102 ภาษาจีนระดับกลาง 2 
 Intermediate Chinese 2 
 

                        



มคอ.2 มรรพ. 
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 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

8092111 ภาษาไทยระดับกลาง 1 
 Intermediate Thai 1 

                        

8092112 ภาษาไทยระดับกลาง 2  
 Intermediate Thai 1 

                        

วิชาเอก เอกเลือก  
กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสือ่ใหม่          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8042201  กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
 ดิจิทัลและสื่อใหม ่
 Digital Marketing 
 Communication Strategy and 
 New Media 

                        

8042203 หลักการโฆษณาดิจิทลัและการ
 สร้างแบรนด ์
 Principle of Digital Advertising 
 and Brand Creating 

                        

8043211 การพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส ์
 E-Commerce 

                        



มคอ.2 มรรพ. 
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 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

8043101 การผลิตเพื่อการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 
 Media Production For Digital 
 Marketing Communication 

                        

8043102   พฤติกรรมผู้บรโิภคเพือ่การสื่อสาร
 การตลาดดจิิทัล 
 Consumer Behavior for 
 Digital Marketing 
 Communication 

                        

8043204 จิตวิทยาการสื่อสารการตลาด
 ดิจิทัล 
 Psychology of Digital 
 Marketing Communication 

                        

8043112  การส่งเสริมการขาย 
 Sales Promotional 

                        

8043114 การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
 ทำงานด้านการสื่อสารการตลาด 
 Efficiency Development in  
 Marketing Communication 
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 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

8043117 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
 การตลาดดจิิทัลและสื่อใหม ่
 Photography for Digital 
 Marketing Communica 
 and New Media 

                        

8043214 จริยธรรมและจรรยาบรรณการ
 สื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ 
 Ethics for Digital Marketing 
 Communication and New 
 Media 

                        

8043216 ธุรกิจจำลองเพื่อการสื่อสาร
 การตลาด 
 Dummy Business for 
 Marketing Communication 

                        

8043217   การเขียนเพื่อการสื่อสารการตลาด
 ดิจิทัล 
 Writing for Digital Marketing 
 Communication 

                        



มคอ.2 มรรพ. 
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 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

8043218 การบริหารจัดการธุรกิจการตลาด
 ดิจิทัล 
 Digital Marketing Business 
 Management 

                        

8043220 โครงการพิเศษเพื่อการสื่อสาร
 การตลาดดจิิทัล    
 Special Project for Digital 
 Marketing Communication 

                        

8092204  ภาษาจีนในสื่อโซเชียลมีเดยี 
 Chinese on Social Media 

                        

8093110   ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 
 Business Chinese 

                        

8093100 ภาษาจีนสำหรับการผลิตสื่อใหม่
 และตลาดดิจิทัล 
 Chinese for Digital Marketing 
 and New Media 
 

                        



มคอ.2 มรรพ. 
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 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

8094111 ภาษาจีนเพื่อการโฆษณาและการ
 ประชาสมัพันธ์ 
 Chinese for Public Relations 

                        

วิชาเอก เอกเลือก  
กลุ่มวิชาการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8052201 หลักการสื่อสารการท่องเที่ยว 
 Principles of Communication 
 for Tourism 

                        

8053101 การประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยว 
 Public Relations for Business 
 Tourism  

                        

8053210  การสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว
 ระหว่างประเทศ     
 Communication and 
 International Business 
 Tourism 
 

                        



มคอ.2 มรรพ. 
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 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

8053102  การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการ
 ท่องเที่ยว  
 Media Production for 
 Tourism Communication 

                        

8053110 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารการ 
             ท่องเที่ยว 
 Photography for  
 Tourism Communication 

                        

8053111 การเขียนเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยว 
 Writing for Tourism  
 Communication 

                        

8053112 การบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
 Business Management in 
 Tourism 

                        

8053114 จริยธรรมการสื่อสารเพื่อการ 
 ท่องเที่ยว 
 Ethics Communication for  
 Tourism 
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 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

8052202 ยุทธศาสตร์การจดัการท่องเที่ยวใน
 ท้องถิ่น 
 Strategic Management for 
 Local Tourism 

                        

8053203 หลักมัคคเุทศก ์
 Principles of Tourism 
 Guidance 

                        

8053204  พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
 Tourism Behavior 

                        

8053213 การผลิตรายการสารคดีเพื่อการ
 ท่องเที่ยว 
 Documentary Production  
 For Tourism 

                        

8053214 การสื่อสารการท่องเที่ยวเพื่อ
 สุขภาพ 
 Tourism Communication for 
 Health 

                        



มคอ.2 มรรพ. 
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 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

8053215 สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการ
 สื่อสารการท่องเที่ยว 
 Current Affairs for Tourism 
 Communication 

                        

8053217 โครงการพิเศษเพื่อการสื่อสาร
 ธุรกิจการท่องเที่ยว 
 Special Project for Tourism 
 Communication 

                        

8092201 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและ
 มัคคุเทศก์ 
 Chinese for Tourism and 
 Guide 

                        

8093103 ภาษาจีนสำหรับการผลิตสื่อใหม่
 และส่งเสรมิธุรกิจการท่องเที่ยว 
 Chinese for New Media and 
 Business Tourism 

                        

8093110  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 
 Business Chinese 

                        



มคอ.2 มรรพ. 
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 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

8094111 ภาษาจีนเพื่อการโฆษณาและการ
 ประชาสมัพันธ ์
 Chinese for Public Relations 

                        

8092202 ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยวและ
 มัคคุเทศก์ 
 Thai for Tourism and Guide 

                        

8093104 ภาษาไทยสำหรบัการผลติสื่อและ
 ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว 
 Thai for Commumication and 
 Business Tourism 

                        

8093114  ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ 
 Thai for Business 

                        

8094112 ภาษาไทยเพื่อการโฆษณาและการ
 ประชาสมัพันธ ์
 Thai for Public Relations 
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   92  

 

 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ                         

8404101  เตรียมฝึกประสบการณ ์
 วิชาชีพนิเทศศาสตร์  
 Preparation for Professional  
                Experience in Communication 
 Arts 

                        

8404102   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
              นิเทศศาสตร์ (นานาชาติ)  
              Preparation for Internship in   
              Communication Art (International) 

                        

8404998  เตรียมสหกิจศึกษาทาง 
 นิเทศศาสตร์ 
 Pre-cooperative Education 
 for Communication Arts 

                        

8404201  ฝึกประสบการณ์  
 วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
 Field Experience in Field 
 Experience in Communication Arts 
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 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

8404202   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศ
 ศาสตร์ (นานาชาติ) 
              Internship in Communication  
              Arts (International) 

                        

8404999  สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์   
 Cooperative Education for 
 Communication Arts 
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ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
 

ปีที ่ รายละเอียด 
1 นักศึกษาได้รับความรู้พ้ืนฐานด้านทฤษฎีนิเทศศาสตร์เพ่ือนำไปใช้ในการเรียน

รายวิชาของหลักสูตรในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป 
2 นักศึกษาได้รับความรู้พ้ืนฐานทางด้านทฤษฎีนิเทศศาสตร์ในระดับสูงขึ้นและได้

เรียนรู้เครื่องมือที่นำไปใช้ในวิชาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์  
3 นักศึกษาได้รับความรู้ในรายวิชาเฉพาะด้านในแต่ละกลุ่มของหลักสูตร  
4 นักศึกษาได้รับความรู้ในรายวิชาเฉพาะด้านในแต่ละกลุ่มของหลักสูตร และสามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้ทฤษฎีนิเทศศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งความรู้พ้ืนฐานและความรู้ในรายวิชา
เฉพาะด้าน เพ่ือนำไปใช้ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ตลอดจนได้รับประสบการณ์
จริงจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
ใช้ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น และแบบไม่มีค่าระดับขัน้ ดังนี้ 

 1.1 ระดับค่าคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 
   

 

กรณีท่ีสอบตกในรายวิชาเลือกสามารถเปลี่ยนไปเลือกวิชาเลือกอ่ืนแทนได้ แต่ให้นับหน่วยกิตท่ี
สอบตกและนำมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยด้วย ส่วนการประเมินรายวิชาที่เก่ียวกับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์ ถ้าได้ระดับคะแนนต่ำกว่า “C” ถือว่า สอบตก 
ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ ถ้าได้รับการประเมินต่ำกว่า “C” เป็นครั้งที่สองถือว่าหมดสภาพการเป็น
นักศึกษา 

 

 1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กำหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้ 

 
ระบบในข้อ 1.2 นี้ ใช้สำหรบัประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อกำหนด

เฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้เรียนเพ่ิม แต่การลงทะเบียนเรียนต้องเป็นไป
ตามลำดับวิชาที่แต่ละหลักสูตรกำหนด รายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลประเมิน NP นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 

 
1.3 สัญลักษณ์อ่ืน ๆ มีดังนี้ 

Au (Audit) ใช้สำหรับการลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการศึกษา 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) 0.0 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการศึกษา 

PD           ผ่านดีเยี่ยม  (Pass with Distinction) 
P           ผ่าน  (Pass) 
NP           ไม่ผ่าน  (Not Pass) 
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W (Withdraw) ใช้สำหรับลงบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนกำหนดสอบ
ปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย และในกรณีที่นักศึกษาลาพัก
การศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

I (Incomplete) ใช้สำหรับบนัทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชา ดังต่อไปนี้ 
 นักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ 
 นักศึกษาขาดสอบเพราะป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากคณบดี 

นักศึกษาที่ได้ “I” ในรายวชิาใด ให้อาจารย์ผูส้อนรายงานผลการสอบในภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษามีสิทธิ์
ลงทะเบียนเรียน หากพ้นกำหนดดงักล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการเรียน จาก “I” เป็น “F” 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 มีคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบด้วยคณะกรรมการประจำหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกหลักสูตร 
  2.2 คัดเลือกรายวิชาทั ้งภาคทฤษฎี  และปฏิบัต ิในทุกสาขาตามเกณฑ์การคัดเล ือกที่
คณะกรรมการทวนสอบกำหนด 
  2.3 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อ รายงาน โครงงานและอื ่น ๆ ที่
นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
  2.4 คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานการประเมินผลการฝึกประสบการณ์ว ิชาชีพ ซึ่ง
สถานศึกษาเป็นผู้รายงานว่านักศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือไม่  
 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
  3.1 ต้องลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตครบตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนดไว้ในเล่มของสาขาวิชานี้ 
 3.2 ต้องไม่มีภาระหนี้สินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
 3.3 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
  หมวด 8 การสำเร็จหลักสูตรและการเสนอให้ได้รับปริญญา 
  ข้อ 49 ในภาคเรียนสุดท้ายที ่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาจะต้องยื ่นคำร้องจบ
การศึกษาที่กองบริการการศึกษา 
  ข้อ 50 นักศึกษาภาคปกติที่สำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
   50.1 มีความประพฤติดีตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
   50.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไงของหลักสูตร 
   50.3 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00  
   50.4 ผ่านการประเมินการร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
   50.5 ผ่านการทดสอบการประเมินความรู ้ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
   50.6 มีเวลาเรียน สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่ต่ำกว่า 4 ภาค
การศึกษาปกติ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ไม่ต่ำกว่า 6 ภาคการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญา
ตรี 5 ปี ไม่ต่ำกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ 
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   50.7 ม ีสถานภาพนักศึกษา สำหร ับหลักส ูตรปร ิญญาตรี  (ต ่อเน ื ่อง)  
ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับ
ปริญญาตรี 5 ป ีไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ  
  ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานั้น ๆ  
  ข้อ 52 นักศึกษาที่เรียนได้จำนวนหน่วยกิตครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ได้
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อปรับระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 จึงจะสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 50.7 และ 51.3  
  ข้อ 53 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับ
เกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
   53.1 ผู้ที่จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ต้องสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจาก
ระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดเทียบเท่าจากสถาบันเดิม 
ไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏรำไพพรรณีไม่น้อยกว่า 3.60 
  ผู ้ที ่จะได้ร ับเกียรตินิยมอันดับ 2 ต้องสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี ่ยจากระดับ
อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอื่นใดเทียบเท่าจากสถาบันเดิม  ไม่
น้อยกว่า 3.25 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏรำไพพรรณีไม่น้อยกว่า 3.25 
  ทั้งนี้ นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับเกียรตินิยมจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 53.2 
และ 53.3 ด้วย 
   53.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ำกว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือ
ไม่ได ้NP ตามระบบ ไม่มีค่าระดับคะแนน 
   53.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติสำหรับ
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตร 4 ปี และมีเวลาศึกษาไม่
เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตร 5 ปี 
  นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) และไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตร 4 ป ี
  ข้อ 54 ให้สภาวิชาการเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.4 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการตัดคะแนน 
ความประพฤตินักศึกษากระทำผิดกรณีต่าง ๆ พ.ศ. 2550 
  ข้อ 6 นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตามประกาศนี้  มีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548 โดยอนุโลมและสามารถทำ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อปรับปรุงคะแนนความประพฤติตามประกาศของมหาวิทยาลัยได้  โดยยื่น
เรื่องขอปรับปรุงคะแนนความประพฤติที่กองพัฒนานักศึกษา 

ทั้งนี้นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอจบการศึกษาต้องมีคะแนนความประพฤติครบ 100 คะแนน
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าโครงการปฐมนิเทศ ที่ประกอบด้วย 
  ส่วนที่ 1 
  1.1.1 สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
  1.1.2 หลักสูตรและการจัดการเร ียนการสอนในคณะและกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ และ
มหาวิทยาลัย 

  ส่วนที่ 2  
  ศึกษางานในแหล่งฝึกต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่รับผิดชอบ 
 1.2 คณะมอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ 
  1.2.1 ให้คำแนะนำและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ 
  1.2.2 ให้คำแนะนำ และนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องสอนคู่กับอาจารย์
อาวุโส 
   1.2.3 ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
  1.3 อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงในด้านการจัดการเรียนการสอน และความรู้ที่
ทันสมัยในการจัดการศึกษาปฐมวัย ตลอดจนการวิจัยโดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการภายในคณะ
และส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุม สัมมนาและอบรมในสถาบันการศึกษาอ่ืน ดังนี้ 
  1) สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย 
  2) สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย 
  3) ศึกษาดูงานอบรมในและต่างประเทศ 
  4) สนับสนุนให้เป็นสมาชิกในหน่วยวิจัย (Research Unit) ของคณะ 
  5) ร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสในคณะ หรือภายนอกคณะ และตีพิมพ์ผลงาน 
  6) เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  1) จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม ระหว่างผู้สอน
ผู้บริหาร และนักศึกษา 
  2) สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผล 
  3) จัดอาจารย์พี่เลี้ยง (Mentor) ให้แก่อาจารย์ใหม่ และพัฒนาระบบ Clinical Supervision 
  4) พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน (Peer Evaluation) 
  5) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
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  1) สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอื่น ๆ เช่น 
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้สถิติในการวิจัย เป็นต้น 
  2) สนับสนุนให้อาจารย์จัดทำผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้มีตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
  3) ส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื ่อพัฒนาการเรียนการสอน 
ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐานหลักสูตร 
 1) คณะประกาศข้อปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลและแนวทางการควบคุม
คุณภาพ 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสาม
ภาษา)   
 3) มอบหมายความรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ให้กลุ่มสาขาวิชาเสนอผู้
ประสานงานรายวิชาเพ่ือการแต่งตั้ง 
 4) คณะควบคุมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนให้ เป็นไปตามรายละเอียด
หลักสูตรและรายละเอียดรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบและเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา และ
ดำเนินการประเมินผลการสอนของอาจารย์ 
 6) แต่งตั้งคณะกรรมการภายนอกทบทวน/ประเมินผลการดำเนินการโดยมีคณะกรรมการติดตาม
รายละเอียดหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 
2. บัณฑิต 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมการณ์ศึกษาแห่งชาติ 
โดยครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน (TQF) คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้   
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการ
วิเคราะห์ การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผูส้ำเร็จการศึกษา 
  หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ที่ได้งานทำหรือมีกิจการของ
ตนเองภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สำเร็จการศึกษา 
 
3. นักศึกษา 
 3.1การรับนักศึกษา 
  หลักสูตรมีกระบวนการรับนักศึกษาโดยกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับแนวคิด
และปรัชญาของหลักสูตร มีการกำหนดหลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกเป็นไปตามกระบวนการของ
มหาวิทยาลัย ก่อนเปิดภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรจะต้องผ่าน
กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  
 3.2 การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา 
  หลักสูตรมีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยมีกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้
คำปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาทั ้งในและนอกห้องเรียน นอกจากนี้ยังมีการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21  
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 3.3 ผลที่เกิดการนักศึกษา 
  นักศึกษาในหลักสูตรมีความพร้อมทางการเรียน และสำเร็จการศึกษา โดยมีความรู้ ตาม
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
 
4. อาจารย์ 
 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
  การบริหารและพัฒนาอาจารย์เริ ่มตั ้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ โดยหลักสูตรคัดเลือก
อาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และมีวุฒิการศึกษาในสาขานิเทศศาสตร์
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า ซึ่งอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ 
ผลงานทางวิชาการ และความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชาหลักสูตรมีการวางแผนการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ โดยการสนับสนุนให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมี
ตำแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
  การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีค ุณสมบัต ิท ี ่ เหมาะสม มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญทางสาขาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต โดยการส่งเสริม
ให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ การศึกษาต่อ การเข้าสู่ตำแหน่ง
ทางวิชาการ และการทำผลงานทางวิชาการต่าง ๆ  
 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
  มีจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาท่ีรับเข้าในหลักสูตร  
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
  รายวิชาในหลักสูตรมีเนื้อหาเป็นไปตามเกณฑ์ของตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และสำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา โดยสาระรายวิชามีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  การกำหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา พิจารณาตามความรู้ ความสามารถ ความเชี ่ยวชาญ 
ตลอดจนประสบการณ์ในการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนา
ความสามารถจากผู้รู้จริง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด้าน และสอดคล้องกับกระบวนการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 
 5.3 การประเมินผู้เรียน 
  มีการกำหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้
เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้ เรียนที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินสะท้อน
ความสามารถตามความเป็นจริง และมีวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในแต่ละรายวิชา เพื่อกำกับและ
ประเมินการจัดการเรียนการสอน และการประเมินหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ตัวบ่งชี้และผลการดำเนินงาน 

ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วม ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชา (ถ้ามี) 

√ √ √ √ √ 

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

√ √ √ √ √ 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ ้นสุดปี
การศึกษา 

√ √ √ √ √ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา ที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

7. มีการพัฒนา/ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ของปีที่แล้ว 

 √ √ √ √ 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ 
หรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน √ √ √ √ √ 
9. อาจารย์ประจำทุกคนได้ร ับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/ หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง √ √ √ √ √ 
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เกณฑ์การประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัว
บ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ ที่มีผลการดำเนินการ
บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัว
บ่งชี้รวมในแต่ละปี 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมความพร้อมทางการศึกษาทั้งทางด้านกายภาพ 
ด้านอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี และการให้บริการ เช่น มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนการ
สอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตไร้สาย รวมทั้งมีการดูแล
บำรุงรักษาให้พร้อมใช้ เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

ตัวบ่งชี้และผลการดำเนินงาน 

ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/ หรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

√ √ √ √ √ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ 
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

   √ √ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู ้ใช้บัณฑิตที ่มีต่อ 
บ ั ณ ฑ ิ ต ใ ห ม ่  เ ฉ ล ี ่ ย ไ ม ่ น ้ อ ย ก ว ่ า  3 . 5  
จากคะแนนเต็ม 5.0 

    √ 

13. อ่ืน ๆ ระบุ      
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)  1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 8 8 10 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้ เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวนักศึกษาในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการ
ทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคำถามของ
นักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็จะสามารถประเมินเบื้องต้นว่า 
นักศึกษามีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทำให้นักศึกษาเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีสอน 
  การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่านักศึกษามีความเข้าใจหรอืไม่ 
ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ใน
โอกาสต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1) นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุดรายวิชา และส่งตรงต่อฝ่ายวิชาการ
โดยใช้แบบประเมินการสอนตามท่ีกำหนด 
 2) ผลการประเมิน (feedback) ส่งตรงต่ออาจารย์และหัวหน้าภาควิชา เพ่ือปรับปรุงต่อไป 
 3) คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน และวางแผน
การพัฒนาให้สอดคล้องและ/ หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา  และสถานการณ์
ของคณะ 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษย์เก่า 
  1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยตัวแทนทุกกลุ่มวิชา ตัวแทนนักศึกษา
ปัจจุบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
  2) คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
  3) ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาปัจจุบันทุกชั้นปี และ
จากผู้สำเร็จการศึกษาท่ีผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น 
 2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
  ติดตามบัณฑิตใหม่โดยสำรวจข้อมูลจากนายจ้าง และ/ หรือผู้บังคับบัญชาโดยแบบสอบถาม และ
การสัมภาษณ์  
 2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา 

  คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ทำการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูล
ย้อนกลับของนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประกอบการประเมิน  
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3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
   ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน 
อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/ สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็น
คณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
 1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทำรายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่
จำเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 
 2) จัดประชุมสัมมนาเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 

 3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิอ่านหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. 
คำอธิบายรายวิชา  
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คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 
 

1. คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                               เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  ให้เลือกเรียน   6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา   ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 

 

0110101    ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
     English for Study Skills 

 มุ่งเน้นทักษะการอ่านเพื่อทำความเข้าใจและนำไปใช้ในการสืบค้นข้อมูล และการศึกษาด้วย
ตนเอง เช่น การอ่านหนังสือพิมพ์ บทความทางวิชาการต่าง ๆ รวมถึงการอ่านแบบ Skimming และ 
Scanning การจดข้อความ และการเขียนสรุปความ เป็นต้น 

 Emphasize on reading for comprehension that enables students to search for 

information from various sources such as Newspapers and other Media as well as for 

self-study purposes. Skimming and scanning, note-taking, and writing outline summaries 

are reading Skills. 
 

0110102    ภาษาอังกฤษเพื่อการแปลเบื้องต้น 3(3-0-6) 
     English for Translation 

 เน้นการฝึกแปลจากอังกฤษเป็นไทย และไทยเป็นอังกฤษอย่างเป็นระบบ จากระดับประโยค
จนถึงระดับข้อความสั้นๆฝึกการแปลเอกสารต่าง ๆ เช่น เอกสารเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว แบบฟอร์ม
ทางราชการ รายการอาหาร นิทาน เป็นต้น ตลอดจนเน้นการฝึกการใช้พจนานุกรม และการ
เปรียบเทียบความแตกต่างทางโครงสร้างภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

 Emphasize on systematic translation between Thai and English in sentences and 

short speech, document translation such as traveling documents, official documents, 

recipes, tales, etc. Also, using a dictionary to compare the structure of Thai and English. 
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0110103    ภาษาอังกฤษเพื่อการล่ามเบื้องต้น 3(3-0-6) 
     English for Interpreting 
 นักศึกษาจะต้องแปลปากเปล่าระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเป็น
ธรรมชาติ นักศึกษาจะได้รับการคาดหมายว่าจะสามารถทำหน้าที่เป็นล่ามในสถานการณ์ในชีวิตจริงได้ 
เช่น การจดข้อความ และการสลับกันพูดในบทสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ 
   Students will be required to translate orally between the Thai and English 

languages, fluently and spontaneously.  Students will be expected to be able to act as 

interpreters in simulations of real Life situations; note- taking, turn- taking and identify 

natural process in conversation. 
 

0110104    ภาษาอังกฤษเฉพาะทางเบื้องต้น 3(3-0-6) 
     Foundation English for Specific Purposes 

 ทบทวนทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เนื้อหารายวิชาปรับใช้
ตามลักษณะของสาขาที่เรียน 

 Review of basic English Skills to give students a strong foundation in listening, 

speaking, reading and writing Skills.  Course content will be adapted according to the 

nature of the fields of study of the students. 
 

0110105    ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม 3(3-0-6) 
     English for Research and Innovation 

 เน้นทักษะการวิจัยพื้นฐานและคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยให้นักศึกษา
รู้จักวิธีการตั้งหัวข้อและการนำเสนอโครงร่างงานวิจัย รวมทั้งการเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่ง ต่าง ๆ เช่น 
หนังสือเรียน วารสาร หนังสือพิมพ์ออนไลน์ การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม เป็นต้น ทั้งนี้นักศึกษา
สามารถนำเสนอโครงการวิจัยของตนเองได้ 
 Introduce basic research Skills and associated English vocabulary used in 

research papers. Students are encouraged to discuss criteria for selection of a topic and 

present a draft for their projects.  Research Skills covered will include extraction from 

textbooks, journals, online Newspapers; obtaining information from interviews and 

questionnaires. Students will be required to present a small research project in order to 

meet the requirements of this course. 
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1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทย  ให้เลือกเรียน    3 หน่วยกิต 
 

0110201   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างชาติ 3(3-0-6) 
    Communicative Thai Language for Foreigners 
 โครงสร้างพื้นฐานของภาษาไทยในระดับต้น ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน 
สำหรับผู้ที่ไม่มีความพ้ืนฐานทางด้านภาษาไทย 
 The basic structure and vocabulary of the Thai language, listening, speaking, 

reading, writing for Daily Life for those who do not have basic Thai language Skills. 
 

0110202   ภาษาไทยเพื่อการใช้งาน 3(3-0-6) 
     Thai for Working Skills 

 ทักษะด้านภาษาไทยในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในเชิงวิชาการและการประกอบอาชีพ สำหรับ
นักศึกษาที่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาไทยในระดับที่สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ 
 Thai language Skills in listening, speaking, reading, writing for academic and 

professional purposes for students who already have basic Thai language Skills and can 

communicate in Daily Life. 
 

1.1.3 กลุ่มวิชาภาษาอื่น  ให้เลือกเรียน    3 หน่วยกิต 

 

0110301   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
     Chinese for Communication 

 โครงสร้างพื้นฐานของภาษาในระดับชั้นต้น  คือ  ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน โดยเน้นบทสนทนาที่ใช้
ในชีวิตประจำวันอย่างง่าย สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาจีนมาก่อน 

 The basic sentence structures as well as listening, speaking, reading, and writing 

with the emphasis on basic Daily Life conversation.  This course has been designed 

specifically for students with no previous knowledge of Chinese language before. 
 

0110302   ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
     Khmer for Communication 

 โครงสร้างพื้นฐานของภาษาในระดับชั้นต้น  คือ  ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน โดยเน้นบทสนทนาที่ใช้
ในชีวิตประจำวันอย่างง่าย สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาเขมรมาก่อน 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   111  

 

 The basic sentence structures as well as listening, speaking, reading, and writing 

with the emphasis on basic Daily Life conversation.  This course has been designed 

specifically for students with no previous knowledge of Cambodian language before. 
 

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                เรียนไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 

  1.2.1 วิชาบังคับ      3 หน่วยกิต
0210101   ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน   3(3-0-6) 
   H.M. King Bhumibol Adulyadej’s Philosophy 
     for Sustainable Development 
 แนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ในมิติต่าง ๆ เช่น มิติเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มิติภูมิสังคม มิติ
หลักการทรงงาน 23 ข้อ และมิติการสร้างคนด้วยการศึกษาและการเร ียนรู ้ เป็นต้น แนวทาง
พระราชดำริในการพัฒนาประเทศ โครงการพระราชดำริต่าง ๆ ที่แก้ปัญหาให้กับราษฎร ตามพระบรม
ราโชวาทและพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริในจังหวัดจันทบุรีที่นำไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
 Students study King Rama IX, otherwise known as H. M.  Bhumibol Adulyadej’s, 
work.  His Majesty’s work is studied in each aspect such as understanding, achieving and 
developing, His Majesty’s 23 work ethics, educating people and creating learning through 
experience, etc.  Also, they study Royal Projects which helped solve people’s problems, 
Royal Guidance, Royal Speech and Sufficiency Economy Philosophy.   Students will be 
able to demonstrate familiarity with all The Royal Projects in Chanthaburi Province. 

 

   1.2.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ให้เลือกเรียน   3 หน่วยกติ 
 

0210201    จริยธรรมในวิถีชีวิตสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
     Ethics in Modern Lifestyle 

 ความหมายของจริยธรรม และเหตุผลเชิงจริยธรรมในทัศนะของปรัชญาและศาสนาทั้ง
ตะวันออก ตะวันตก โดยเน้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานศีลธรรมของศาสนาต่าง ๆ  ให้สอดรับ
กับความเป็นจริงของโลกสมัยใหม่ 
 Study meanings of ethics and moral reasoning in the view of philosophy and 

religion of both Eastern and Western parts focusing mainly on moral and ethics 

foundation of each religion in order to be consistent with the real, modern world. 
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0210202    มนุษย์กับทักษะการคิด 3(3-0-6) 
     Human and Thinking Skills 

 ลักษณะของเหตุผลของมนุษย์ การสร้างระบบทางความคิด  การใช้เหตุผลของกลุ่มคนในโลก
ตะวันออกและตะวันตก   สำหรับทักษะในการคิดในเชิงบวก การสร้างคุณค่าของการนำความรู้และ
ความเข้าใจในเรื่องของเหตุผลไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพ่ือการพัฒนาตนเอง 
 Study human’ s reasoning characteristics and thinking systems as well as 

rationalization of people in the East and the West for positive thinking Skills and 

applications of knowledge and understanding for self-development in Daily Life. 
 

0210203    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมดิจิทัล 3(3-0-6) 
    Human Resource Development for Digital Society 

 ความหมาย ความสำคัญ ทฤษฎี และกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ใน
ระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น และระดับองค์กร ประโยชน์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ยั่งยืนและสอดคล้องกับสังคมยุคดิจิทัล 

 Study meanings, importance, theories and processes of human resource 

development at national, Local and organization levels.   In andition, advantages of 

human resource development and plans for sustainable human resource development, 
which are consistent with digital society, are included. 
 

0210204   สุนทรียภาพทางดนตรีและศิลปะสำหรับชีวิตสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
       Aesthetic Music and Art for Modern Life 

 แนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ ในเชิงบูรณาการ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง 
ดนตรี วรรณกรรม ที ่สอดคล้องกับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติสิ ่งแวดล้อม และแสวงหา
ประสบการณ์และคุณค่าของสุนทรียที่มีต่อการดำรงชีวิตสมัยใหม่ 
 Study the concepts of integrated aesthetics in the fields of nature, art, 

performance, music and literature which are consistent with social, cultural, 

environmental contexts and acquire aesthetic experience and appreciation that impact 

modern Lifestyle. 
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0210205    การสื่อสารในชีวิตประจำวันสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
     Communication in Modern Life 

 ความหมาย ความสำคัญ ของการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆในชีวิตประจำวัน การสื่อสารระหว่าง
บุคคล การสื่อสารมวลชน การสื่อสารในสังคมออนไลน์ การใช้การสื่อสารในชีวิตประจำวัน ประโยชน์
และผลกระทบของการสื่อสารยุคดิจิทัล การบริโภคสื่อในปัจจุบัน รวมทั้งแนวโน้มของการสื่อสารใน
อนาคต 

 Study meanings and importance of various communication patterns in Daily Life: 
interpersonal communication, mass communication and communication in online 

society including use of communication in Daily Life, advantages and impacts of 

communication in the digital era, Media consumption and trends of communication in 

the future. 
 

0210206    ความเป็นพลเมืองในสังคมระบบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 
     Citizenship in Democracy Society 

 พัฒนาการแนวคิดความเป็นพลเมืองตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน คุณลักษณะของพลเมือง ใน
ระบอบประชาธิปไตย  อาทิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  หน้าที่ความเป็นพลเมือง ความเสมอภาค สิทธิ 
เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน  หลักขันติธรรม กับระบอบประชาธิปไตย บทบาทการเมือง
ภาคพลเมือง วัฒนธรรม 

 The development of citizenship concepts from the past to present, the 

characteristics of citizen in democratic society such as human dignity, roles of citizen, 

equality, freedoms and public participation, toleration principles, the roles of citizen in 

politics and cultures. 
 

0210207    มนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
     Human and Self Development 

 ความหมาย ความสำคัญ และคุณค่าทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยเน้น
การพัฒนาศักยภาพการรับรู้และการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ การพัฒนาทางด้านจิตใจ การพัฒนา
เชาวน์ปัญญา ให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา เพื ่อให้
นักศึกษาสามารถบูรณาการพัฒนาชีวิตตนเอง 
 Study meanings, importance and values of humanities, social science, and 

science focusing mainly on developing the potential of perception and communication, 

knowledge seeking, mental development, intelligence development for analytical and 
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synthetic thinking and problem solving in order that the learners can integrate these 

knowledges for their self-development. 
 

 1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียน     3 หน่วยกิต    
 

0210301   ความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 
    Citizenship in Digital World 

 หลักการพื ้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การปกครองโดยกฎหมาย 
ความหมายของพลเมือง การพัฒนาตนเองของนักศึกษาให้เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย การ
เรียนรู้เพื่อเป็นพลเมืองในยุค ดิจิทัล  มุ่งเน้นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการคิด เรียนรู้ ทำงาน
แก้ปัญหา สื่อสาร  ร่วมมือทำงาน การปลูกฝังให้เป็นมนุษย์ที่เข้าใจในวิถีชีวิตของแต่ละปัจเจกและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
 Basic principles of democratic governance, governance by laws, definitions of 

citizenship, learners’ self-development as citizens in democracy, citizenship acquisition 

as citizens in the digital era, self- study in acquiring knowledge and having thinking, 

learning, working, problem solving, communication, and cooperation Skills.  This course 

also focuses on educating the learners to be the citizens who understand individuals’ 
ways of Life and different cultures. 
 

0210302   ความรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 
    Media Literacy in Digital World  

 ศึกษาความหมาย ความสำคัญของสื่อ แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ ทั้งสื ่อกระแสหลักและสื่อ
ทางเลือกที่ปรากฎในยุคดิจิทัล  การเข้าถึงสื่อ การรับรู้ข้อมูลจากสื่ออย่างถูกวิธี การวิเคราะห์เนื้อหา
แยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และสารสนเทศที่ปรากฏในสื่อ การประเมินความถูกต้อง เหมาะสมของ
เนื้อหา การรู้เท่าทันสื่อและการบริโภคสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ 

 Study meanings, importance of Media and concepts of Media literacy, both 

mainstream Media and alternative Media, in the digital era as well as Media access, 

proper information perception, content analysis in order to identify matters of facts, 

opinions and information in the Media, content accuracy and suitability evaluation, and 

effective Media literacy and consumption. 
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0210303   เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันยุคใหม่ 3(3-0-6) 
    Economics in Modern Life 

 ศึกษาความหมาย แนวคิด ภาพรวมของเศรษฐกิจในสังคมสมัยใหม่ การนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การวิเคราะห์ปรากฎการณ์ทางเศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน 

 Study meanings, concepts and overall perspectives of Economics in modern Life, 

including study how to apply the philosophy of sufficiency economy in allocating the 

Local natural resources wisely as a fundament of Economic phenomenon analysis in 

Daily Life. 
 

0210304   วัฒนธรรม และการสื่อสารใน ASEAN 3(3-0-6) 
    ASEAN Cultures and Communication 

 ศึกษา ความหมาย ความสำคัญของวัฒนธรรม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมการสื ่อสารในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน คุณค่าของบริบทวัฒนธรรม รวมทั้ง ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมการ
สื่อสารในกลุ่มประเทศอาเซียน ศึกษาพื้นฐานการสื่อสาร การสื่อสารสังคมออนไลน์ และข้อมูลข่าวสาร
ในกลุ่มประเทศอาเซียน วิเคราะห์องค์ประกอบการสื่อสารในความแตกต่างของวัฒนธรรมอาเซียน 

 Study meanings and importance of cultures, ways of Life, communication 

cultures of countries in ASEAN and values of culture contexts as well as customs and 

traditions.  In andition, basic communication, online society communication and 

information of countries in ASEAN are included in this subject as well as analysis of 

communication element in different cultures of ASEAN 

 

0210305   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
    Psychology in Daily Life 

 ความรู้ทางจิตวิทยา การวิเคราะห์ตนเอง การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บุคลิกภาพ 
ความฉลาดทางอารมณ์ และสุขภาพจิต  การจัดการกับความเครียด การปรับตัว และการใช้จิตวิทยาใน
การดำเนินชีวิต 

 Psychological knowledge on self- analysis, interpersonal interaction analysis, 

personality, emotional intelligence and mental health as well as stress management, 

self-adaptation and psychological application in Daily Life which are consistent with the 

digital Lifestyle. 
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 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการกีฬา เรียนไม่น้อยกว่า     9 หน่วยกิต 

   1.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ให้เลือกเรียน          3 หน่วยกิต 
 

0310101    ชีวิตและธรรมชาติ 3(3-0-6) 
     Life and Nature 

 ธรรมชาต ิและกำเน ิดของส ิ ่ งม ีช ีว ิต ความหลากหลายทางช ีวภาพ ค ุณค ่าการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้
ชีวิตกับธรรมชาติจากสถานการณ์จริง 
 The nature, origin of Life, evolution of living things, biodiversity, realizing the 
worth of usability of the nature resources and sustainable conservation for living 
according to sufficient economy and learning the Life with the nature. 

 
0310102    วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
     Science for the Quality of Life 

 แนวคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์กายภาพและ
ชีวภาพ ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
 Scientific concepts and methods, application of principles of physical and 

biological sciences, impacts of scientific and technological development on human and 

environment. 
 

0310103     ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 
     Life and Health 

 กำเนิดของชีวิต พัฒนาการแห่งชีวิต ครอบครัวและคุณภาพชีวิต การวางแผนครอบครัวและ
เพศศึกษา การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพผู้บริโภค ยา สมุนไพร อาหารและโภชนาการ การใช้
อาหารเสริมสร้างร่างกายให้สุขภาพดี 
 The origin of Life, human development, family and quality of Life, family 

planning and sex education, healthcare, human health, medicine, medicinal herbs, food 

and nutrition, and healthy promotion via healthy diet. 
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0310104    สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
     Environment and Modern Technology 
 ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
การพัฒนาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัญหาและผลกระทบของการพัฒนาต่อชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 Systematic relationship between human and environment, biodiversity 

conservation, science and technology development, cause and effect of development 

problems on Life, social and environment, environmental management using modern 

technology based on sustainable development. 
 
 1.3.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  ให้เลือกเรียน   3 หน่วยกิต 

0310201    คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
     Mathematics for Decision Making 

 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล การวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น  การตัดสินใจทางคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

 Principles and thinking of human process, logic and reasons, preliminary data 

analysis, mathematical decisions and mathematics in Daily Life. 
 

0310202    คณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะทางปัญญา 3(3-0-6) 
     Mathematics for Cognitive Skill 

 ความรู ้ความสามารถทั่วไปและเชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์ในเรื ่อง  ลำดับและอนุกรม 
อัตราส่วนและสัดส่วน ร้อยละ ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย เศษส่วนและทศนิยม การหาพื้นที่และ
ปริมาตร การอ่านตาราง กราฟ และแผนภูมิ  การแก้โจทย์ปัญหาทั่วไป 

 General knowledge and intelligence in mathematics about sequences, series, 

ratios and proportions, greatest common divisors, least common multiples, fractions and 

decimal, the area and volume findings, tables, graph and chart reading and common 

problem solving. 
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0310203    สถิติในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
     Statistics in Daily Life 

 ข้อมูลทางสถิติ การทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ การนำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง การแปล
ความหมายของค่าสถิติต่างที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติเบื้องต้น การวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้
ความน่าจะเป็น และการใช้เทคนิคทางสถิติสำหรับกรณีศึกษาของเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน 

 Statistical data, making the data into information, presentation correctly data, 

interpretation of descriptive statistics, situation analysis by probability and statistical 

technique for case study in Daily Life. 
 

0310204    สถิติเพื่อการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
     Statistics for Decision Making 

 กระบวนการทางสถิติ การใช้ข้อมูลจากการสำรวจ การเลือกใช้ค่าสถิติในการจัดการข้อมูล การ
อธิบายและสื่อความ วิธีการนำเสนอข้อมูลทางสถิติ การแปลความหมายสารสนเทศเชิงสถิติ และความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลทางสถิติ  

 Statistical methods, using the survey data, choosing statistics for data manage, 

description and methods of presentation statistical data, interpretation of statistical 

information and reliability of statistical data. 
 

   1.3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการกีฬา  ให้เลือกเรียน   3 หน่วยกิต 

 

0310301   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น 3(2-2-5) 
Introduction to Information and Communication Technology 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูลและ
สารสนเทศพื้นฐาน การสื่อสารและการแลกเปลี ่ยนข้อมูล การแสวงหาความรู ้บนระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การเคารพสิทธิทางปัญญา จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้สารสนเทศ 

 Information communication technology system, computer system, data 

management and basic information, data communication, knowledge searching from 

computer network, respect for property rights, moral and information security. Practice 

how to use computer programs for Daily Life. 
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0310302    เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชีวิตสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
     Information Technology for Modern Life 

 ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ การแสวงหาความรู ้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และแนวโน้มเทคโนโลยี
สารสนเทศในอนาคต 

 Current information technology several knowledge for learners to study current 

IT ( information technology) , knowledge searching on internet technology.  IT trends in 

the future, and computer law in order that students have proper knowledge in IT. 
 

0310303    เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) 
     Digital Technologies in Daily Life 

 ความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ความมั่นคงปลอดภัยใน
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมประมวลผล
คำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมการนำเสนอผลงาน โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล 

 The course aims at providing principles of digital Technologies in Daily Life to 

students with an insight into both academic knowledge and practical Skills, and further 

aims at providing students for using computer, internet, security in computer systems 

and networks.  Also, students will learn about online collaboration and application of 

programs such as word processing program,  spreadsheet program, presentation program 

and digital Media creation program. 
 

0310304    การปฏิบัติงานช่างเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) 
     Practical Workshop in Daily Life 

 การเดินไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้าน งานก่อสร้างเบื้องต้น  งานเชื่อมโลหะ
เบื้องต้นและการวางแผนในการจัดซื้ออุปกรณ์ภายในบ้านสำหรับชีวิตประจำวันปฏิบัติการเดินไฟฟ้า
และติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  การก่อสร้างทั้งงานปูนหรืองานไม้ และการเชื่อมงานโลหะ
เบื้องต้น 

 Home electrical wiring and electronic device installation, basic construction, 

welding, and appliances selection in Daily Life.Practical workshop in electrical wiring and 

electronic device installation, cement work, woodworking and welding. 
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0310305    การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5) 
     Exercise for Quality of Life 

 หลักการการออกกำลังกาย องค์ประกอบของการออกกำลังกาย การส่งเสริมสุขภาพ และ
สมรรถภาพทางกาย ปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกายกิจกรรมกีฬา และการป้องกันการบาดเจ็บ จาก
การออกกำลังกายและกีฬา 
 Principles of exercise, components of exercises, health promotion and physical 

fitness, physical activities, sports activities and injury prevention of exercise and sports. 
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คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ   100 หน่วยกิต 
  

 2.1 กลุ่มวิชาแกน         45 หน่วยกิต 
 2.1.1  กลุ่มวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 18 หน่วยกิต 
รหัสวิชา   ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 

 

8001001    หลักนิเทศศาสตร์  3(3-0-6) 
    Principles of Communication Arts 
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี ่ยวข้องกับการสื่อสารในสังคมวิเคราะห์กระบวนการสื่อสารในเชิง

พฤติกรรมศาสตร์การสื ่อสาร รวมทั ้งการสื ่อสารภายในบุคคล การสื ่อสารระหว่างบุคคล การ
สื่อสารมวลชนและมัลติมีเดีย โดยศึกษาความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบและวิวัฒนาการของการ
สื่อสารมวลชน ทฤษฎี กระบวนการโครงสร้างและระบบการสื่อสารมวลชนลักษณะการสื่อสารมวลชน
ประเภทต่าง ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ และอิทธิพลของการสื่อสารมวลชนในด้านต่าง ๆ  

the concept and theory related to social communication, analysis of 
communication processes in behavioral communication science, interpersonal 
communication, mass communication and 121 ractice 121 a; definition, importance, 
component and evolution of mass communication, and explaining mass 
communication, structural procedure and Media influence.     
 
8001003    หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
    Principles of Advertising and Public Relations 
 ความหมาย หลักการ บทบาท กระบวนการ วิวัฒนาการของโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
แนวใหม่ ที่มีผลต่อระบบสังคม เศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ขอบข่ายงานด้านการโฆษณาและงานด้านการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนพิจารณาความแตกต่างของการ
ใช้เครื่องมือเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการวางแผนสื่อสาร การกำหนดงบประมาณ 
และการประเมินผลงานโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นหลัก 
 the definition, evolution, principle, roles and process of advertising and public 
relations towards social system, Economic and politics. Compare the differences 
between the scope of advertising and public relations. Consider the differences of the 
equipment usage for advertising and public relations, communication plan, budget 
assessment, advertising evaluation, and public relations. 
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8001005    หลักการสื่อสารการตลาด 3(3-0-6) 
     Principles of Marketing Communication 
 หลักการ แนวคิด การสื ่อสารการตลาดเพื ่อถ่ายทอดแนวความคิดทางด้านการตลาดจาก
ผู้ประกอบการไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาด โดยการโฆษณา 
การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และกิจกรรมพิเศษ โดยใช้ภาษาต่างประเทศ
เป็นหลัก 
 the principle and concept of modern business, marketing mix, and marketing 
communication from entrepreneur to consumer. Aims and method for marketing plan 
to communicate with various customers by using advertising, public relations, 
promotional, direct and indirect marketing, and special activities. 
 
8002001    ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
     English for Communication Arts 
  หลักการพื้นฐานในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษที่สำคัญสำหรับงานนิเทศศาสตร์ 
สื่อสารมวลชน โดยเฉพาะการเขียนในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารภาษาอังกฤษ ศัพท์เฉพาะ และ
สำนวนที่ใช้ การพูดสำหรับการติดต่อสื ่อสารในงานสื ่อสารมวลชน รวมทั้งการฟัง และการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ รวมถึงการค้นคว้าจากเอกสารตำราต่าง ๆ โดยใช้ภาษาต่างประเทศ
เป็นหลัก 

 the basic principle of English Skills which are listening, speaking and writing for 
communication arts, especially writing on Newspapers, magazines and journals, 
vocabulary and idioms. Speaking for communication, listening and reading for 
communication arts also study from various references. 
 
8002003    สื่อใหม่ 3(2-2-5) 
     New Media 
 หลักการ แนวคิด เทคนิค ความสำคัญ และวิวัฒนาการของสื่อใหม่ การหลอมรวมสื่อ และ
นวัตกรรม อินเทอร์เน็ตเครือข่ายสังคมออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อใหม่ การเลือกใช้กลยุทธ์ 
นำเสนองานนิเทศศาสตร์ผ่านสื่อใหม่ โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นหลัก 
 the principle, concept, technique, importance and evolution of New Media, 
Media convergence and innovation, internet, social network, New Media law also 
choosing the strategy for presenting communication arts through New Media. 
 
8002006    การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
    Communication for Rural Development 
  กระบวนการ บทบาท ความรับผิดชอบ และปัญหาของการสื่อสารเพื่อพัฒนาท้องถิ่น บทบาท
ของสื่อมวลชนในการพัฒนาท้องถิ่น การนำเอาการสื่อสารหลายรูปแบบ มาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่
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ท้องถิ่น และสังคม อาทิ ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมด้านการเกษตร ด้านสาธารณสุข
และด้านอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
 the process, roles, responsibility and problems of communication in rural 
development, roles of mass Media in Local development, introduction of several 
communication used for Local benefits; politics, Economics and social, agriculture, 
health and others aspects demand on society. 
 
 2.1.2 กลุ่มวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 21 หน่วยกิต 
 
8001002        การถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
                                  Photography for Communication Arts  

  แนวคิดการถ่ายภาพสำหรับงานทางด้านนิเทศศาสตร์ หลักการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล และ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการถ่ายภาพ  ตลอดจนการจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพ ศึกษาเก่ียวกับแสงสีเพ่ือการ
ถ่ายภาพ และฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพข่าว การถ่ายภาพสารคดี การถ่ายภาพงานโฆษณา และ การ
ถ่ายภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
  the concept of photography for communication arts , principle of photography 
by digital camera and equipment and  composition of photography. Study about color 
of light and 123ractice about News photography, documentary photography, advertising 
photography and public relations photography. 
 
8001006    การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
        Personality Development for Communication Arts 
  ความหมาย องค์ประกอบของบุคลิกภาพ ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เก่ียวกับบุคลิกภาพการพัฒนา
บุคลิกภาพส่วนบุคคล และบุคลิกภาพทางสังคม อาทิ การแต่งกาย การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มารยาท
ทางสังคม มนุษย์สัมพันธ์ การเป็นผู้นำ และขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในงานนิเทศ
ศาสตร์ 
 the meaning, personality elements, psychological theories about personality, 
individual development and social personality; dressing, language usage, social 
etiquette, human relations, leadership and culture. 
 

8001007    กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน               3(3-0-6) 
  Law and Ethics of Mass  Communication  

 สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกของมนุษย์ ปรัชญากฎหมาย 
กฎหมายเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ การสื่อสารมวลชน แรงงานด้านธุรกิจการท่องเที่ยว และ
พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวที่เก่ียวข้อง รวมไปถึงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน  
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 To study the rights and freedom of opinion and human expression, philosophy 
of law, Newspaper and printing Media law in Thailand, mass communication law and 
others including ethics of communication professional. 
 
8001008    การรู้เท่าทันสื่อ 3(2-2-5) 
     Media Literacy 
  ความหมาย กรอบความคิดเบื ้องต้นเกี่ยวกับการรู ้เท่าทันสื่อ วัฒนธรรมนิยมบริโภคนิยม 
วัฒนธรรมเพื่อการค้า ด้วยกรรมสิทธิ์ของสื่อ ประวัติศาสตร์สื่อเชิงวิเคราะห์ ทฤษฎีสังคมมวลชนและ
ทฤษฎีอบรมบ่มเพาะ วิเคราะห์สื่อแต่ละประเภท หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ สื่อบุคคล และมิวสิควิดีโอ ตลอดจนเรียนรู้ผลกระทบของสื่อเชิงวิเคราะห์ 
 the definition and concept of basic of Media literacy, popular culture, consumer 
culture, commercial culture, Media possession, historical Media history, cultivation 
theories, mass Media analysis; Newspapers, journals, radio and television broadcasting, 
film, personal Media and music video also the impact of Media. 
 
8002002    ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
     Language for Communication Arts 
 ศิลปะการใช้ภาษาในการสื่อสาร ทั้งวัจนภาษา และอวัจนภาษาเพื่อให้เกิดการสื่อความหมาย
ในทางโน้มน้าว ชักจูงอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกทักษะ ศิลปะการใช้ภาษาเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 
 the art of language usage for communication both verbal and non-verbal to 
achieve persuasive communication efficiency including Skills and language applied for 
communication Arts. 
 
8002005    การสื่อข่าวเบื้องต้น 3(2-2-5) 
     Basic News Reporting 
  ความหมาย คุณลักษณะประเภทของข่าว และการเขียนข่าว คุณลักษณะของนักข่าว ทฤษฎีขั้น
พ้ืนฐานของการสื่อข่าว ฝึกปฏิบัติสื่อข่าว เน้นกระบวนการสัมภาษณ์ และการเขียนข่าวแบบต่าง ๆ  
 the definition, features, reporting, features of writer, basic theories of News 
reporting, practice in reporting on interview and various News report. 
 
8002007    การวิจัยนิเทศศาสตร์   3(2-2-5) 
     Research in Communication Arts 
  ความหมาย บทบาท กระบวนการ ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติสำหรับการวิจัยนิเทศศาสตร์ วิธีการ
เขียนเค้าโครง แบบสอบถาม การสุ่มตัวอย่าง การจัดตารางข้อมูล การวิเคราะห์ และการเขียนรายงาน
การวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ 
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 the definition of roles, process, methodology and statistics for research in 
communication arts. Create proposal, questionnaire, random sampling, data analysis and 
research for communication arts. 
 
 2.1.3 กลุ่มวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาที่สาม 6 หน่วยกิต 
   (1) กลุ่มวิชาภาษาจีน 
8001009    ภาษาจีนระดับต้น 1  3(3-0-6) 
     Basic Chinese 1 
 การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ภาษาจีนระดับต้น บทความสั้น ๆ บท
สนทนาอย่างง่าย หลักการเขียนตัวอักษรจีน วิวัฒนาการตัวอักษรจีน หมวดคำ วัฒนธรรมจีนในบริบท
ปัจจุบัน คำศัพท์ภาษาจีนไม่เกิน 200 คำ เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารและนำไปประยุกต์ใช้งานนิเทศ
ศาสตร์ 
 Listening, speaking, reading, writing and Chinese grammar. Short articles and 
simple conversation. Chinese calligraphy and development. Words and Present Chinese 
culture. Not over than 200 Chinese vocabulary for increasing communication abilities in 
communication studies.  
 

8002008    ภาษาจีนระดับต้น 2  3(3-0-6) 
     Basic Chinese 2 
 การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ภาษาจีนที่ยากขึ้น บทความซับซ้อนขึ้น บท
สนทนาเชิงประยุกต์  วิวัฒนาการตัวอักษรจีน หมวดคำตัวอักษรจีน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
ปัจจุบัน คำศัพท์ภาษาจีนไม่เกิน 400 คำ เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้งานนิเทศศาสตร์ 
 Listening, speaking, reading, writing and more difficult Chinese grammar. Complex 
articles and conversation for applications. Development of Chinese characters. General 
knowledge about China. Not over than 4 0 0  Chinese vocabulary for increasing 
communication abilities in communication studies.   
 
   (2) กลุ่มวิชาภาษาไทย 
8001010    ภาษาไทยระดับต้น 1  3(3-0-6) 
     Basic Thai 1 
 การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ภาษาไทยระดับต้น บทความสั้น ๆ บท
สนทนาอย่างง่าย หลักการเขียนตัวอักษรไทย วัฒนธรรมไทยในบริบทปัจจุบัน คำศัพท์ภาษาไทยไม่เกิน 
200 คำ เพ่ือเพ่ิมทักษะการสื่อสารและนำไปประยุกต์ใช้งานนิเทศศาสตร์ 
 Listening, speaking, reading, writing and Thai grammar. Short articles and simple 
conversation. Thai alphabets and development. Words and Present Thai culture. Not 
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over than 200 Thai vocabulary for increasing communication abilities in communication 
studies. 
8002010    ภาษาไทยระดับต้น 2  3(3-0-6) 
     Basic Thai 2 
 การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ภาษาไทยที่ยากข้ึน บทความซับซ้อนขึ้น บท
สนทนาเชิงประยุกต์  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทยปัจจุบัน คำศัพท์ภาษาไทยไม่เกิน 400 คำ เพ่ือ
เพ่ิมทักษะการสื่อสารและนำไปประยุกต์ใช้งานนิเทศศาสตร์ 
 Listening, speaking, reading, writing and Thai grammar. Short articles and simple 
conversation. Thai alphabets and development. Words and Present Thai culture. Not 
over than 400 Thai vocabulary for increasing communication abilities in communication 
studies. 
 
  2.2 กลุ่มวิชาเอก   48 หน่วยกิต 

2.2.1 เอกบังคับ   30 หน่วยกิต 

    1) วิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา   ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 

 
8042202    ความเข้าใจสื่อดิจิทัล 3(2-2-5) 
     Understanding in Digital Media 
 หลักเบื้องต้นของสื่อดิจิทัล เครื่องมือและเทคนิคที่ใช ในสื่อดิจิทัลทั้งฮาร์ดแวรและซอฟต์แวร์
ต่าง ๆ พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเภทและองค์ประกอบของสื่อดิจิทัล 
การสร้างสรรค์คสื่อดิจิทัลที่ใช้ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพวิดีโอและเสียง ความสัมพันธ
ระหว่างสื่อปฏิสัมพันธและศิลปะที่นําเสนอ การจัดการด้านสิทธิของสื่อดิจิทัล  

Principle of digital Media, tools and techniques use for digital Media both 
hardware and software, evolution of computer, types and components of digital Media, 
digital Media creation using text, still picture, motion picture and sound, relationship 
between interactive Media and presented arts, digital right management 

 
8043212    การบริหารจัดการไมซ์   3(2-2-5) 

    MICE Management 
 แนวคิด หลักการในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นของ
รางวัล การประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ (ไมซ:์ MICE) 

Principle and concept of business that related to the meeting, tourism events 
for the prize, International conference and exhibitions (MICE) 
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8052203    การสร้างสรรค์สื่อ 3(2-2-5) 
     Media Creation 
 หลักการ การสร้างแนวคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งรวมถึงการศึกษาศิลปะ
แขนงต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น งานเขียน งานเพลง การ์ตูน ภาพยนตร์ เป็นต้น เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และ
พัฒนาการในการสร้างจินตนาการ โดยเข้าถึงอารมณ์ของผลงานนั้น ๆ ว่าจะให้ความรู้สึกด้านใด หรือมี
ลักษณะที่โดดเด่นอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการศึกษาที่ฝึกให้แสดงความรู้สึกนึกคิดจากภาพในแง่มุม 
แปลกใหม่ ไม่ซ้ำเดิมให้ออกมาเป็นสื่อในรูปแบบใหม่ ๆ โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นหลัก 

 To study the principles of creating new concepts which are studying on showing 
feeling through works of arts to build new media and new production, including 
education of arts such as literature, music, cartoons, movies, etc, to help to learn and 
develop imagination by access the mood of works that would any sense by using a foreign 
language.  
 

   2) วิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  15 หน่วยกิต 
8043113    กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า 3(2-2-5) 
     Branding Strategy 

 แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างตราสินค้า ความสำคัญและคุณค่าของตราสินค้า กระบวนการสร้าง
และสื่อสารตราสินค้าไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย โดยใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 The concept of branding, the importance, and value of the brand, creating and 
communicating the brand to target consumers. This can be done by using integrated 
marketing communications.  
 
8043210     นวัตกรรมสื่อดิจิทัล 3(2-2-5) 

           Digital Media Innovation 
 งานสื่อสร้างสรรค์ที่ผสมผสานเทคโนโลยีทางการสื่อสารดิจิทัลเพื่อตอบสนองชีวิตยุคใหม่  การ
นําสื่อดิจิทัลไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการสื่อสาร นวัตกรรมการสื่อสารยุคดิจิทัล ผลดีผลเสีย ผลกระทบ 
ประโยชน์จากสื่อนวัตกรรมดิจิทัล ฝึกออกแบบนวัตกรรมสื่อดิจิทัลพร้อมนำเสนอได้อย่างน่าสนใจ  
 Creative media which, integrate digital communication technologies to respond 
to lifestyle in the modern age, application of digital media in communications.  Practice 
designing digital media innovations and present them interestingly. 
 
8053113    การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
     Marketing Communication for Tourism 
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 หลักการ แนวคิดการสื่อสารการตลาด กระบวนการตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
การตลาดของการท่องเที่ยว ความต้องการของตลาดโดยบูรณาการเข้ากับกระบวนการสื่อสาร ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เลือกใช้เครื่องมือ ในการวางแผนรณรงค์การสื่อสารการตลาด ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านการตลาดตลอดจนประเมินผลประสิทธิภาพจากสื่อสารการตลาด 

 Marketing concept, communication from the analysis of tourism market 
environment and market demand by integrating the communication process, factors 
influencing the decision, selection of tool to be used in planning, marketing 
communications campaign to be consistent with the objective of marketing as well as 
evaluation on marketing communications effectiveness. 
 
8053115        กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารการตลาดและธุรกิจการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
  Special Events for Marketing and Tourism Business Communication 
 หลักการและวิธีการจัดกิจกรรมพิเศษและรณรงค์รูปแบบต่าง ๆ ในการสื่อสารการท่องเที่ยว กล
ยุทธ์การใช้เครื่องมือในการสื่อสารการจัดกิจกรรมรวมทั้งการประเมินผลกิจกรรม 
 Principles and methods for special events and campaigning forms of tourism 
communication. Strategies for the use of tools to communicate activities, including 
activity evaluation. 

8053202   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสื่อสารการตลาด 3(2-2-5) 
   Local Product Development for Marketing Communication  
 กระบวนการ บทบาท ความรับผิดชอบ และปัญหาของการสื่อสารเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
การวางแผนการสื ่อสารเพื ่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การใช้สื ่อเพื ่อการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา 
การตลาด การส่งเสริมการจัดจำหน่ายและการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและชุมชนเพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็ง 
 The process of roles, responsibilities, and the problem of communication for the 
development of community product, communications planning for the development of 
community product, the use of media for public relations, advertising, marketing, 
promotion, distribution, and expansion of product distribution channels and 
development to meet the market demand of the and the community to strengthen the 
communities. 
 
   3)วิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาที่สาม 6 หน่วยกิต 
8092101    ภาษาจีนระดับกลาง 1  3(3-0-6) 
     Intermediate Chinese 1 
 การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ภาษาจีนระดับกลาง บทความที่ยาวขึ้น บท
สนทนายากขึ้น ทักษะการเขียนตัวอักษรจีน วิวัฒนาการตัวอักษรจีน คำศัพท์ภาษาจีนไม่เกิน 700 คำ 
เพ่ือเพ่ิมทักษะการสื่อสารและนำไปประยุกต์ใช้งานนิเทศศาสตร์ 
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 Listening, speaking, reading, writing and Chinese grammar. Short articles and 
simple conversation. Chinese calligraphy and development. Words and Present Chinese 
culture. Not over than 700 Chinese vocabulary for increasing communication abilities in 
communication studies.  
 
8092102    ภาษาจีนระดับกลาง 2  3(3-0-6) 
     Intermediate Chinese 2 
 การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ภาษาจีนที่ยากขึ้น บทความซับซ้อนขึ้น บท
สนทนาเชิงประยุกต์  วิวัฒนาการตัวอักษรจีน หมวดคำตัวอักษรจีน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
ปัจจุบัน คำศัพท์ภาษาจีนไม่เกิน 1,000 คำ เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้งานนิเทศศาสตร์ 
 Listening, speaking, reading, writing and more difficult Chinese grammar. Complex 
articles and conversation for applications. Development of Chinese characters. General 
knowledge about China. Not over than 1,000 Chinese vocabulary for increasing 
communication abilities in communication studies. 
 
8092111    ภาษาไทยระดับกลาง 1  3(3-0-6) 
     Intermediate Thai 1 
 การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ภาษาไทยระดับกลาง บทความที่ยาวขึ้น บท
สนทนายากขึ้น ทักษะการเขียนภาษาไทย วัฒนธรรมไทย คำศัพท์ภาษาไทยไม่เกิน 700 คำ เพื่อเพ่ิม
ทักษะการสื่อสารและนำไปประยุกต์ใช้งานนิเทศศาสตร์ 
 Listening, speaking, reading, writing and Thai grammar. Short articles and simple 
conversation. Thai calligraphy and development. Words and Present Thai culture. Not 
over than 700 Thai vocabulary for increasing communication abilities in communication 
studies.  
 
8092112    ภาษาไทยระดับกลาง 2  3(3-0-6) 
     Intermediate Thai 2 
 การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ภาษาไทยระดับกลาง บทความที่ยาวขึ้น บท
สนทนายากขึ้น ทักษะการเขียนภาษาไทย วัฒนธรรมไทย คำศัพท์ภาษาไทยไม่เกิน 1,000 คำ เพื่อเพ่ิม
ทักษะการสื่อสารและนำไปประยุกต์ใช้งานนิเทศศาสตร์ 
 Listening, speaking, reading, writing and Thai grammar. Short articles and simple 
conversation. Thai calligraphy and development. Words and Present Thai culture. Not 
over than 1,000 Thai vocabulary for increasing communication abilities in 
communication studies.  
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 2.2.2 กลุ่มวิชาเลือก  18 หน่วยกิต 
   (ให้เลือกเรียนรายวิชาที่อยู่ในกลุ่มวิชาเดียวกันไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต) 
   2.2.2.1 กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ 18 หน่วยกิต 
    1) วิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ              
         เลือกเรียนไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา   ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 

 
8042201    กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ 3(2-2-5) 
   Digital Marketing Communication Strategy and New Media 
 การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ การวิเคราะห์สถานการณ์ทาง
การตลาด ปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการสื่อสารการตลาดดิจิทลั การกำหนดตำแหน่ง
ของตราสินค้าเพื่อความได้เปรียบทางการตลาด การวางแผนกลยุทธ์และออกแบบสารในแผนสื่อสาร
การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ และการประเมินผลการสื่อสาร 
 strategic planning for digital marketing communications and New Media. 
Marketing situation analysis, problems and factors related to planning in digital marketing 
communication. Brand positioning for competitive advantage. Strategic planning and 
design in creative digital marketing communication plans and communication 
evaluations. 
 
8042203       หลักการโฆษณาดิจิทัลและการสร้างแบรนด์  3(3-0-6) 
    Principle of Digital Advertising and Brand Creating 
 แนวคิดการสื่อสารการตลาด การประยุกต์ใช้หลักการสื่อสารการตลาดเพื่อกําหนดกลยุทธการ
โฆษณาดิจิทัลและการสร้างแบรนด กระบวนการสร้างแบรนด การสื่อสารแบรนด์ผ่านเครื่องมือ ต่าง ๆ 
อาทิ การโฆษณา การตลาดทางตรง กิจกรรมทางการตลาด ฯลฯ ขั้นตอนการวางแผนและ การผลิตสื่อ
โฆษณา และการสร้างแบรนด์ที่สื่อสารได้อย่างทรงพลังและประสบความสําเร็จ 

marketing communication for define strategy and create an effective digital 
advertising and brand. Step of advertising planning and production. Creating brand and 
communicate brand through advertising, direct marketing, event marketing etc.. This 
course students will know how to create and communicate effective brand. 

 
8043211     การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
     E-Commerce 
 ขอบเขต ชนิด ขั้นตอนและการใช้งานของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คุณลักษณะและแนวคิด
ของระบบเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลแนวทาง และกลยุทธ์การพัฒนารูปแบบธุรกิจสำหรับการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจ่ายเงิน
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อิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภัยและความลับในการใช้งาน การทำการตลาดสำหรับการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดส่งสินค้า กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 Scope, type, procedure, and usage of E-commerce features and concepts of the 
economy in the digital age, approaches, and strategies to develop business models for 
e-commerce. Information technology structure for E-commerce, electronic payment 
system, safety, and confidentiality of use marketing for E-commerce shipping system 
laws and ethics related to E-commerce. 

 
    2) วิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย   
                    เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต 

 
804 0131     การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3(2-2-5) 

Media Production for Digital Marketing Communication 
          บทบาท คุณลักษณะ ความสำคัญของสื่อประเภทต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการส่งเสริมการตลาดดิจิทัล 
วิธีการผลิตสื่อ ตลอดจนฝึกปฏิบัติในการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการตลาดดิจิทัล กลยุทธ์ กลวิธีในการ
สร้างสรรค์สื่อประเภทต่าง ๆ ให้มีความน่าสนใจ มีความเหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งให้
นักศึกษามีความสามารถในการเลือกใช้ และผลิตสื่อเพ่ือการตลาดดิจิทัล 
 Roles, characteristics and the importance of different types of Media used to 
promote digital marketing. Media production methods, as well as practices in Media 
production to promote digital marketing. Strategies to create different types of Media to 
be interesting. Appropriate and reach the target group. Aims to provide students with 
the ability to choose and produce digital marketing materials. 
 
8043102    พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 

Consumer Behavior for Digital Marketing Communication 
 พฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือการวางแผนการสื่อสารการตลาดดิจิทัล วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคใน
สถานการณ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์ พื้นฐานทางจิตวิทยาสังคม ลักษณะของพฤติกรรม การ
ตัดสินใจของผู้บริโภค และแนวทางในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การวิเคราะห์ผู้บริโภคในฐานะผู้ผลิต
สารและเป้าหมายในการสร้างเชื่อถือศรัทธา นำเอากฎเกณฑ์ทางพฤติกรรมศาสตร์มาใช้เพื่อกลวิธีในการ
สื่อสารทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ 
 Consumer behavior for digital marketing communication, analysis of consumer 
behavior in marketing and public relations, basic of social psychology, characteristics of 
behavior consumer decisions and Guidelines for changing behavior. Consumer analysis 
as a substantial manufacturer and the purpose of building trust, Adopt behavioral rules 
for effective business communication strategies. 
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8043204    จิตวิทยาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 
    Psychology for Digital Marketing Communication 

ความสามารถในการใช้จิตวิทยาในการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ความสามารถในการบริหาร
บุคลิกภาพเชิงธุรกิจ กลวิธีในการเข้าใจผู้อื่น การให้คำปรึกษาและชี้แนะ การจูงใจผู้ร่วมงาน จิตวิทยาใน
การบริหารในการแข่งขันในเชิงธุรกิจสำหรับงานธุรกิจ การปรับตัวทางสังคม และการตัดสินใจในการ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน จิตวิทยาของความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน การใช้จิตวิทยาการสื่อสารสำหรับ
ดิจิทัล 

The ability to use psychology to communicate in digital marketing. Ability to 
manage business personality. Strategies for understanding, counseling and guidance, 
persuading colleagues. Psychology of business competitiveness management for 
business. Social adaptation and decision-making to collaborate with others. Psychology 
of relationships between colleagues. Using communication psychology for digital. 
 
8043112    การส่งเสริมการขาย 3(2-2-5) 
     Sales Promotional 
 ความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงค์ และวิธีการการส่งเสริมการขายอย่างมีประสิทธิภาพที่มุ่ง
สู่ผู้บริโภค คนกลาง และพนักงานขาย และการประเมินประสิทธิผลในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการ
ขาย มุ่งเน้นการส่งเสริมการขายในสื่อใหม่ ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อเพ่ือส่งเสริมการขาย  

Meaning, objective, and importance of efficient promotion towards consumers, 
intermediaries, and sales representatives, and effectiveness evaluation of promotional 
activities. Focus on promotion in new media Practice in producing media for promotion. 
 

8043114    การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน 3(3-0-6) 
     ด้านการสื่อสารการตลาด 

    Efficiency Development in Marketing Communication 
 ความหมาย วิธีการ ขอบเขตและกระบวนการ ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานด้าน
การสื ่อสารการตลาด วัฒนธรรมในการทำงาน การตั ้งเป้าหมายของการทำงาน  และการสำรวจ
ความรู้สึก ปัญหา อุปสรรค และวิธีการพิชิตอุปสรรคในการทำงาน การสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน 
 The meaning, scope, process in the development of marketing communications, 
productivity, working culture, setting the goal and surveying feelings, obstacles, and what 
to do to overcome such obstacles, building self- confidence, efficiency, and 
effectiveness in the workplace. 
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8043117   การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ 3(2-2-5) 
    Photography for Digital Marketing Communication  
     and New Media 

 ส่วนประกอบ คุณลักษณะ ประเภท และอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพรูปแบบต่าง ๆ การจัด
องค์ประกอบในการถ่ายภาพ เกี่ยวกับแสง การกำหนดมุมกล้อง ขนาด และสัดส่วนของภาพ การสร้าง
ภาพจากธรรมชาติของกล้อง และส่วนประกอบเพื่อให้สามารถสื่อความหมาย และแนวคิดตามเจตนา
ของการสื่อสารการตลาด การปฏิบัติการถ่ายภาพสำหรับการสื่อสารการตลาดและการถ่ายภาพที่ใช้กับ
สื่อใหม ่
  Components, features, types, and equipment used to shoot in different types 
of photography, composition, and lighting. Determine the angle, size, and ratio aspect 
of the image. Creating a nature image of cameras and components to convey the 
meaning and deliberate concepts of marketing communication. Photography practice of 
communication, marketing, and photography applied to new media. 
 
8043214    จริยธรรมและจรรยาบรรณการสื่อสาร 3(3-0-6) 
     การตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่  
   Ethics for Digital Marketing Communication and New Media 
 แนวคิดของจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักสื่อสารการตลาดที่นำมาใช้ในวิชาชีพด้านการตลาด
ดิจิทัลและสื่อสมัยใหม่ การสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณในองค์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ การ
ใช้สื่อใหม่ มารยาท พฤติกรรมที่เหมาะสมในการใช้สื่อใหม่  
  The concept of ethics and ethics of marketing communicators adopted in the 
digital marketing and modern media professions. Creating ethics and ethics in the 
communications organization, digital marketing, and new media use of new media, 
etiquette, and appropriate behavior in the use of new media.  
 
8043216    ธุรกิจจำลองเพื่อการสื่อสารการตลาด 3(2-2-5) 

Dummy Business for Marking Communication 
  
 กระบวนการ หลักและวิธีการ ขององค์กรทางด้านธุรกิจ โดยให้จัดตั้งองค์การธุรกิจที่ดำเนิน
กิจกรรมด้านการสื่อสารการตลาดที่สนใจจำลอง แล้วจัดให้มีการปฏิบัติงานจริงโดยได้รับความเห็นชอบ
และคำแนะนำจากอาจารย์ 

Process, principles, and methods of a Business. This can be done by simulating 
marketing communication activities for a business and providing real operational 
simulation to be approved by and under the guidance of lecturers.  
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8043217    การเขียนเพื่อการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3(2-2-5) 
    Writing for Digital Marketing Communication 
 หลักและลีลาการเขียนเพ่ือการสื่อสารด้านการตลาดดิจิทัลรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ตอ่งาน
ด้านการตลาดดิจิทัล และการเขียนเผยแพร่ข้อมูล ส่งเสริมด้านการตลาดดิจิทลลัผ่านสื่อต่าง ๆ รวมไปถึง
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารการตลาดดิจิทัลด้วย  
 Study about principle and style of writing for Digital Marketing communication in 
various forms for advantages in tourism and publishing pages to promote tourism.  
 
8043218           การบริหารจัดการธุรกิจการตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 

       Digital Marketing Business Management 
 หลักและวิธีการดำเนินธุรกิจเกี ่ยวกับธุรกิจการตลาดดิจิทัล การบริหารจัดการทางด้าน
งบประมาณ การตลาด การจัดการองค์กรและบุคลากร ศึกษาถึงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ 
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ตลอดจนกฎหมาย และระเบียบของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  Digital Marketing Business method and procedures, budget management, 
marketing management, organization, and personnel management. This also includes a 
study on problems, barriers to business on the tour as well as laws and regulations of 
the various agencies involved. 

8043220   โครงการพิเศษเพื่อการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3(2-2-5) 
      Special Project for Digital Marketing Communication 
 โครงการพิเศษ โดยนำความรู้ที ่ได้ศึกษามาบูรณาการเป็นผลงานด้านการสื่อสารการตลาด
ดิจิทัล โดยให้เห็นถึงความสำคัญและเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการ และสามารถนำไปพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นได ้
  Perform special projects integrating the knowledge gained from the study in the 
aspect of Digital Marketing Communication resulting in tourism communication to show 
the importance and academically beneficial. The project must be implemented for the 
improvement of local communities.  
    3) วิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาที่สามเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
    (ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้) 
    (1) กลุ่มวิชาภาษาจีน 
 
8092204    ภาษาจีนในสื่อโซเชียลมีเดีย 3(3-0-6) 

 Chinese on Social Media 
 ศัพท์ บทสนทนาบนเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม
สนทนา การพิมพ์ตัวอักษรจีน ตลอดจนการใช้ภาษาจีนติดต่อค้าขายบนโลกออนไลน์ 
 Vocabulary, conversation on information technology, websites, social Media, 

applications, chat platforms, Chinese character typing As well as dealing in the online . 
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8093110      ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) 
    Business Chinese 

 คำศัพท์ บทสนทนาธุรกิจทั้งแบบเดิมและออนไลน์  เจรจาซื้อ-ขายสินค้า สอบถามราคาต่อรอง
ราคา การนัดพบ การเชื้อเชิญ การสังสรรค์ การขอเข้าพบ รวมถึงการเขียนจดหมายเพ่ือธุรกิจ 
 Vocabulary and business conversation, encompassing both traditional and 
online. Business negotiation, asking and bargaining, meeting up, invitation, and 
permission, business letters. 
 
8093100    ภาษาจีนสำหรับการผลิตสื่อใหม่และตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 

Chinese for Digital Marketing and New Media 
 คำศัพท์ สำนวน และประโยคภาษาจีนในการผลิตสื่อใหม่และตลาดดิจิทัล การสร้างข้อความ
เชิญชวนแบบง่าย การผลิตสื่อโฆษณาด้วยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว  โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ เทคนิคการใช้
ภาษาในการผลิตสื่อใหม่และตลาดดิจิทัลที่น่าสนใจ   
 Vocabulary, idioms and Chinese sentences in the production of New Media and 
digital markets. Create a simple message invitation. Production of advertising materials 
with slides, animations, posters, publications, language techniques for producing New 
Media and interesting digital markets. 
  

   (2) กลุ่มวิชาภาษาไทย 
 

8092203    ภาษาไทยในสื่อโซเชียลมีเดีย 3(3-0-6) 
 Thai on Social Media 

 ศัพท์ บทสนทนาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย แอป
พลิเคชัน แพลตฟอร์มสนทนา การพิมพ์ตัวอักษรไทย ตลอดจนการติดต่อค้าขายบนโลกออนไลน์ การใช้
ภาษาไทยในสื่อออนไลน์ การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารการตลาดออนไลน์  
   Vocabulary, conversation about computers and information technology, 
websites, social Media, applications, chat platforms, Thai character typing As well as 
dealing in the online . Using of Thai language for online marketing communication. 
 
8093114    ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) 

    Thai for Business 
 คำศัพท์ บทสนทนาธุรกิจทั้งแบบเดิมและออนไลน์  เจรจาซื้อ-ขายสินค้า สอบถามราคาต่อรอง
ราคา การนัดพบ การเชื้อเชิญ การสังสรรค์ การขอเข้าพบ รวมถึงการเขียนจดหมายเพ่ือธุรกิจ 

Vocabulary and business conversation, encompassing both traditional and 
online. Business negotiation, asking and bargaining, meeting up, invitation, permission, 
and business letters. 
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8093101    ภาษาไทยสำหรับการผลิตสื่อใหม่และตลาดดิจิทัล 3(3-0-6)
    Thai for Digital Marketing and New Media 
 คำศัพท์ สำนวน และประโยคภาษาไทยในการผลิตสื่อใหม่และตลาดดิจิทัล การสร้างข้อความ
เชิญชวนแบบง่าย การผลิตสื่อโฆษณาด้วยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว  โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ เทคนิคการใช้
ภาษาในการผลิตสื่อใหม่และตลาดดิจิทัลที่น่าสนใจ   
 Vocabulary, idioms and Thai sentences in the production of New Media and 
digital markets. Create a simple message invitation Production of advertising materials 
with slides, animations, posters, publications, language techniques for producing New 
Media and interesting digital markets. 
 
   2.2.2.2 กลุ่มวิชาการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว   18 หน่วยกิต 

    1) วิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
           เลือกเรียนไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
 
8052201    หลักการสื่อสารการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
     Principles of Tourism Communication 
 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร ที่ใช้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกระดับตั้งแต่การสื่อสารระหว่าง
บุคคลไปจนถึงการสื่อสารมวลชน ศึกษาผลประโยชน์และความสำคัญของการสื่อสารที่มีผลต่อการ
ท่องเที่ยวการบูรณาการการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกันและกัน  โดยใช้ภาษาต่างประเทศ
เป็นหลัก 
 principles and theories which are used to support the whole Tourism, beginning 
from interpersonal communication to education of Journalism benefits and importance 
of communication which affect to Tourism including, integrating Tourism to promote 
and support each other by using foreign language.  
 
8053101    การประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
     Public Relations for Business Tourism 
 แนวคิด หลักการ การวางแผน และกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ที่ใช้ในธุรกิจการ
ท่องเที่ยว ตลอดจนศึกษานโยบาย โครงสร้างการทำงาน การจัดหน่วยงานประชาสัมพันธ์ และการ
เลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ฝึก
วิเคราะห์และปฏิบัติด้านการประชาสัมพันธ์ โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นหลัก 
 To study concepts, principles, planning and public relation process which are 
used in the Tourism business as well as, studying on policy, structural works, the PR 
agency and selection the Media to use appropriately with the target group of Tourism 
business both domestic and foreign by training about analysis and practice of public 
relations by using foreign language. 
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8053210    การสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
          Communication and International Business Tourism 
 การจัดการการสื่อสารธุรกิจการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ปัญหาและความแตกต่างของ
พฤติกรรมผู้รับสารในประเทศต่าง ๆ การวิเคราะห์ปัจจัยทางวัฒนธรรม กฎหมายและปัจจัยอื่น ๆ ที่มี
อิทธิพลต่อการดำเนินการการสื่อสารระหว่างประเทศ  
 International tourism business communication management. Problems and 
differences in the behavior of the receivers in different countries. Analysis of cultural 
factors, as well as laws and other factors influencing the implementation of international 
communications. 
 
    2) วิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  
            เลือกเรียนไม่น้อยกว่า     12 หน่วยกิต 
8053102   การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
    Media Production for Tourism Communication 
 บทบาท คุณลักษณะ ความสำคัญของสื่อประเภทต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
หลัก วิธีการผลิตสื่อ ตลอดจนฝึกปฏิบัติในการผลิตสื่อเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ศึกษากลยุทธ์ กลวิธีใน
การสร้างสรรค์สื่อประเภทต่าง ๆ ให้มีความน่าสนใจ มีความเหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่ง
ให้นักศึกษามีความสามารถในการเลือกใช้ และผลิตสื่อเพ่ือการท่องเที่ยว 
 Roles, characteristics and the importance of different types of Media used to 
promote Tourism, Media production methods, as well as practice in Media production 
to promote Tourism. Strategies to create different types of Media to be interesting. 
Appropriate and reach the target group. Aims to provide students with the ability to 
choose and produce Tourism materials. 
 
8053110    การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
     Photography for Tourism Communication 
 ประเภทของภาพถ่ายเพื ่อการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที ่ยว การวางแผน การเลือกใช้ 
เทคโนโลยีเพื่อการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว และปฏิบัติการถ่ายภาพ ตลอดจน
การนำเสนอภาพถ่ายเพ่ือการสื่อสารท่องเที่ยว การปฏิบัติการถ่ายภาพสำหรับการสื่อสารการท่องเที่ยว
และการถ่ายภาพที่ใช้กับสื่อใหม่  
  Study about types of photos, planning, and choosing technology for operation 
as well as image presentations for communication tourism. Photography practice for 
tourism communication and photography for new media. 
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8053111    การเขียนเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
     Writing for Tourism Communication 
 หลักและลีลาการเขียนเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ต่องาน
ด้านการท่องเที่ยว และการเขียนเผยแพร่ข้อมูล ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวผ่านสื่อต่าง ๆ รวมไปถึงพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารการท่องเที่ยว  
 Study about principle and style of writing for tourism communication in various 
forms for advantages in tourism and publishing pages to promote tourism 
 
8053112    การบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
     Business Management in Tourism 
 หลักและวิธีการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การบริหารจัดการทางด้านงบประมาณ 
การตลาด การจัดการองค์กรและบุคลากร ศึกษาถึงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว ตลอดจนกฎหมาย และระเบียบของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  Tourism business method and procedures, budget management, marketing 

management, organization, and personnel management. This also includes a study on 
problems, barriers to business on the tour as well as laws and regulations of the various 
agencies involved.  
 
8053114    จริยธรรมการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
     Ethics Communication for Tourism 
 แนวคิดและหลักปฏิบัติทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กฎหมาย ตลอดจนลัทธิ ความเชื่อต่าง 
ๆ ที่ไม่ที ่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน ที่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ภายใต้บริบทการสื่อสาร 
วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบที ่เกิดจากกิจการ กิจกรรม พฤติกรรมการท่องเที ่ยวเพื ่อให้เกิด
กระบวนการสื่อสาร ในการจัดระเบียบ การรักษามาตรฐาน และการพัฒนากิจการ กิจกรรม และ
พฤติกรรมดังกล่าว 
  To study concepts and practice religious and cultural traditions, laws, and 
beliefs that are not contrary to public morality. Related to tourism context 
communication analyzes the results of the impact of tourism activity habits to achieve 
the communication process. Organize the standard treatment and business 
development activities, and such behavior. 
 
8052202    ยุทธศาสตร์การจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 3(2-2-5) 
     Strategic Management for Local Tourism 
 ปรัชญา แนวคิด หลักการและวิธีการ กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อดำเนินการทางด้านการท่องเที่ยว 
การสร้างเครือข่าย การปฏิสัมพันธ์กับชุมชน หมู่บ้านและการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของตนเองเป็นการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง การจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   139  

 

 Philosophy, concepts, principles, and methods, communication strategy to be 
used for Tourism, networking interaction with communities, villages, and the promotion 
of Local Tourism to improve self- economy and to create a strong community. 
 
8053203    หลักมัคคุเทศก์ 3(2-2-5) 
     Principles of Tourism Guidance 
 องค์ประกอบพื้นฐานงานด้านมัคคุเทศก์ ปรัชญา บุคลิกภาพ มารยาท วิธีการพูดในที่ชุมชน 
จรรยาบรรณและหน้าที่ความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ โดยฝึกปฏิบัติเป็นมัคคุเทศก์แหล่งท่องเที่ยวที่
น่าสนใจ โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นหลัก โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นหลัก 

To study the basic elements which are the guiding philosophy, personality, 
manners, how to speak in community, ethics and responsibility of Guide by practicing 
being the Guide of tourist attraction by using foreign language.  
 
8053204    พฤติกรรมนักท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
     Traveler Behavior 
 ความเข้าใจในพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยว ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม เพ่ือ
นำมาเป็นพื ้นฐานการสร้างสรรค์สื ่อที ่จะส่งข่าวสารไปยังนักท่องเที ่ยวในแต่ละกลุ ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 Understand traveler behaviors which are different in each group. To apply for 
basic creation media and report to travelers’ efficiency. 
 
8053213    การผลิตรายการสารคดีเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
     Documentary Production for Tourism 
 หลักการ แนวคิด และการสร้างสรรค์รายการสารคดีในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำมาเผยแพร่ทางสื่อ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวารสารต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ในการท่องเที่ยว นักปฏิบัติผลิตรายการสารคดีเพ่ือสื่อสารการท่องเที่ยว 

 Principle and concept to create various documentaries program in various forms 
to launch for radio, television broadcasts, and journals concerned with the target 
consumers and purposes of traveling. A documentary practitioner for tourism 
communication. 
 
8053214    การสื่อสารการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ  3(2-2-5) 

    Tourism Communication for Health 
แนวคิด ความสำคัญ กระบวนการการสื่อสาร ที่ใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ ตลอดจน

เรียนรู้แนวทางปฏิบัติ และการผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ โดยสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้เพ่ือการพัฒนา
และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพได้ 
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 Study the concept, the importance, and the processes in mass communication 
to support tourism for health. According to practice in the processes and create media 
in mass communication of tourism for health and apply knowledge to develop and 
promote tourist attractions for health. 
 
8053215    สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
    Current Affairs for Tourism Communication 
 บทบาทและวิธีการเสนอข่าวของสำนักข่าวต่าง ๆ เรียนรู้วิธีคิดและวิธีการวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบัน ภายในประเทศและภายนอกประเทศ ตลอดจนปัญหาและแนวโน้มของสถานการณ์ที ่มี
ผลกระทบต่อสังคมไทยโดยตรง ทั้งนี้เพื่อนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปใช้เพื่อวางแผนการสื่อสารและ
งานด้านนิเทศศาสตร์ 
  Study roles and methods for news reporting in news agencies, learn to think 
and analyze current situation both domestic and aboard sources including problems 
and trends in current affairs directly which are effect to Thai society and use that results 
for communication arts planning. 
 

8053217   โครงการพิเศษเพื่อการสื่อสารธุรกิจการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
    Special Project for Tourism Communication 
 โครงการพิเศษ โดยนำความรู้ที่ได้ศึกษามาบูรณาการเป็นผลงานด้านการสื่อสารการท่องเที่ยว 
โดยให้เห็นถึงความสำคัญและเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการ และสามารถนำไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ 
  Perform special projects integrating the knowledge gained from the study in the 
aspect of tourism communication resulting in tourism communication to show the 
importance and academically beneficial. The project must be implemented for the 
improvement of local communities.  
 

 3) วิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาที่สาม               3 หน่วยกิต 
                             (ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้) 
      (1) กลุ่มวิชาภาษาจีน 
 
8092201    ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ 3(3-0-6) 
     Chinese for Tourism and Guide 
 คำศัพท์ สำนวน และประโยคภาษาจีนที่ใช้ในการนำทัวร์ จองที่พัก แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
สั่งอาหารและเครื่องดื่ม การเดินทาง ความปลอดภัยการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่สามารถติดต่อได้เมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉิน  
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 Chinese vocabulary, expressions and sentences for tour leading, booking 
accommodation, recommending tourist spots, ordering, transportation, safety, and 
contacting emergency organizations. 
 
8093103    ภาษาจีนสำหรับการผลิตสื่อใหม่และ 3(3-0-6) 
     ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว  
    Chinese for New Media and Business Tourism 
 คำศัพท์ สำนวน และประโยคภาษาจีนในการผลิตสื่อใหม่และส่งเสริมการท่องเที่ยวต่าง  ๆ 
ข้อความเชิญชวนแบบง่าย การผลิตสื่อโฆษณาด้วยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพสไลด์ ป้ายเตือน แผนที่ 
จุดท่องเที่ยวที่สำคัญในภูมิภาค การใช้ภาษาจีนในการผลิตสื่อออนไลน์ 
 Vocabulary, idioms and Chinese sentences to produce New Media and promote 
Tourism. Simple invitations, production of advertising Media with slides, animations, 
slideshows, warning signs, maps, major tourist spots in the region. Chinese language use 
in online Media production. 
 
8093110     ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) 

    Business Chinese 
คำศัพท์ บทสนทนาธุรกิจทั้งแบบเดิมและออนไลน์  เจรจาซื้อ-ขายสินค้า สอบถามราคาต่อรอง

ราคา การนัดพบ การเชื้อเชิญ การสังสรรค์ การขอเข้าพบ รวมถึงการเขียนจดหมายเพ่ือธุรกิจ 
Vocabulary and business conversation, encompassing both traditional and 

online. Business negotiation, asking and bargaining, meeting up, invitation, and 
permission, business letters. 

 
8094111       ภาษาจีนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์    3(3-0-6) 

    Chinese for Public Relations 
การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารผลิตภัณฑ์ผ่านข้อเท็จจริงต่าง ๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เสริมสร้าง

ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน  องค์กร  สถาบัน รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้แก่หน่วยงาน เพื่อสร้างความสำเร็จในการดำเนินงานของหน่วยงาน เน้นการใช้ภาษาจีนเพื่อการ
โฆษณา และประชาสัมพันธ์  

Using the Chinese language to communicate products through facts to the target 
audience strengthen relationships and understanding between agencies, organizations, 
institutions, and strengthen the image of the agencies to build success in the operation 
of the agency. Focus on the Chinese language for advertising and public relations. 
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      (2) กลุ่มวิชาภาษาไทย 
 
8092202    ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ 3(3-0-6) 
     Thai for Tourism and Guide 
 คำศัพท ์ สำนวน และประโยคภาษาไทยที่ใช้ในการนำทัวร์ จองท่ีพัก แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
สั่งอาหารและเครื่องดื่ม การเดินทาง ความปลอดภัยการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่สามารถติดต่อได้เมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉิน  
 Thai vocabulary, expressions and sentences for tour leading, booking 
accommodation, recommending tourist spots, ordering, transportation, safety, and 
contacting emergency organizations. 
 
8093104   ภาษาไทยสำหรับการผลิตสื่อและส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
    Thai for Communication and Business Tourism 
 คำศัพท์ สำนวน และประโยคภาษาไทยในการผลิตสื่อใหม่และส่งเสริมการท่องเที่ยวต่าง  ๆ 
ข้อความเชิญชวนแบบง่าย การผลิตสื่อโฆษณาด้วยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพสไลด์ ป้ายเตือน แผนที่ 
จุดท่องเที่ยวที่สำคัญในภูมิภาค การใช้ภาษาไทยสำหรับผลิตสื่อออนไลน์ 
 Vocabulary, idioms and Thai sentences to produce New Media and promote 
Tourism. Simple invitations, production of advertising Media with slides, animations, 
slideshows, warning signs, maps, major tourist spots in the region. Thai language use in 
online Media production 
 
8093114    ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) 

    Thai for Business 
 คำศัพท์ บทสนทนาธุรกิจทั้งแบบเดิมและออนไลน์  เจรจาซื้อ-ขายสินค้า สอบถามราคาต่อรอง
ราคา การนัดพบ การเชื้อเชิญ การสังสรรค์ การขอเข้าพบ รวมถึงการเขียนจดหมายเพ่ือธุรกิจ 

Vocabulary and business conversation, encompassing both traditional and 
online. Business negotiation, asking and bargaining, meeting up, invitation, permission, 
and business letters. 
 

8094112       ภาษาไทยเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  3(3-0-6) 
     Thai for Public Relations 
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารผลิตภัณฑ์ผ่านข้อเท็จจริงต่าง ๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน  องค์กร  สถาบัน รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้แก่หน่วยงาน เพ่ือสร้างความสำเร็จในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

Using the Thai language to communicate products through facts to the target 
audience strengthen relationships and understanding between agencies, organizations, 
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institutions, and strengthen the image of the agencies to build success in the operation 
of the agency. Focus on the Thai language for advertising and public relations. 
 

 2.3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา         เรียนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
   2.3.1 กลุ่มวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ 2 หน่วยกิต 
 
8404101    เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 2(90) 

    Preparation for Professional Experience in  
    Communication Arts 
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศ

ศาสตร์ ในด้านการรับรู้ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ 
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทำในสถานการณ์หรือ
รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ 

 Providing activities to prepare students before experiencing communication arts 
professions in the aspects of recognizing characteristics and opportunities of a career. It 
is also to provide students with the knowledge, skills, attitudes, motivations and 
attributes appropriate for the profession.  This is done through work in the profession 
related actions or situations in various forms.  

 

8404102     เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ (นานาชาติ) 2(90) 
      Preparation for Professional Experience (Inter) 
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์

ต่างประเทศ การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่ เหมาะสมกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพต่างประเทศ 

Preparatory activities for professional experience in communication arts. 
Developing knowledge, skills, and attitude and right manners for international 
professional experience. 

 
8404998                             เตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์  2(90) 
    Pre-cooperative Education for Communication Arts 
 ศึกษาหลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เทคนิคใน
การสมัครงาน ความรู้พื ้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อนำไปพัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์และมีกระบวนการอบรมสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
 Study the principles, concepts, cooperative education process, and relevant 
regulations, job application techniques, basic knowledge in working in the establishment 
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to develop oneself according to professional standards. Communication arts and has a 
cooperative education process no less than 30 hours. 
 
    2.3.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ  5/6 หน่วยกิต 

 
8404201    ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 5(450) 
     Field Experience in Communication Arts 
   วิชาบังคับก่อน: 8404101 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์  
      (Preparation for Professional Experience in Communication Arts) 
 ปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน โดยการนำ
ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง  จัดให้มีการปฐมนิเทศ
เกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกงาน และจัดปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายและสรุปผลปัญหางานด้านนิเทศ
ศาสตร์ที่เกิดข้ึน ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
 Training in communications in government agencies, state enterprises, or private 
businesses.  This is to be done by implementing both theoretical and practical 
knowledge from the subjects studied in real-life situations.  Students will also have to 
set up an orientation to discuss and conclude communication-related problems that 
occurred. The orientation will also how such problems have been successfully solved. 
 
8404202     ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (นานาชาติ)  5(450) 
      Field Experience in Communication Arts (Inter) 
     วิชาบังคับก่อน : 8404102 เตรียมฝึกประสบการณ์ 
     วิชาชีพนิเทศศาสตร์ (นานาชาติ)   
    Preparation for Professional Experience (Inter) 
 ปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชนยังต่างประเทศ 
โดยการนำความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง จัดให้มีการ
ปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกงานต่างประเทศ และจัดปัจฉิมนิเทศเพ่ืออภิปรายและสรุปผล
ปัญหางานด้านนิเทศศาสตร์ที่เกิดข้ึน ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 Internship in public or private organizations, including local, national, and 
international contexts. Applications of theoretical and practical abilities for real 
situations. Orientations for an international internship and a seminar for discussion and 
summary about problematic issues and resolution for achieving better results 
 
8404999                                     สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์                                              6(640) 
               Cooperative Education for Communication Arts 
    วิชาบังคับก่อน : 8404998 เตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์    
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 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ในด้านที่เกี ่ยวข้องกับทางนิเทศศาสตร์         
โดยนักศึกษาปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการในฐานะพนักงานชั่วคราวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  16 
สัปดาห์และทำโครงงานที่ร่วมจัดทำขึ้นกับสถานประกอบการโดยนำเสนอในรูปแบบเล่มรายงานฉบับ
สมบูรณ์และสื่อที่สร้างสรรค์ภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและประเมินผล
โดยอาจารย์นิเทศ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วมกับสถานประกอบการ 
 Prerequisite: 8404998 Pre-cooperative Education for Communication Arts 
  Systematic operation in the establishment related to communication arts, 
where students work at the establishment as a temporary employee no less than 16 
weeks and work on a project that is created with the establishment, presented in the 
form of a complete report and creative media under the supervision of mentors from 
the establishment and evaluated by a supervisor, project advisor, in collaboration with 
the establishment.  
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ภาคผนวก ข. 
ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจยัของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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 ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

1. ช่ือ  นางสาวอังศุมาริน สุชัยรัตนโชค 
Miss Aungsumarin Suchairatanachoke 

     1.1 ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 1.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. 
ปริญญาโท วารสารศาสตรมหาบัณฑิต 

(สื่อสารมวลชน) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,ไทย 2552 

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
(ประวัติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,ไทย 2545 

 
   1.3 ผลงานทางวิชาการ 

   1.3.1 ตำรา หนังสือ  
    - 
   1.3.2 บทความทางวิชาการ  

      - สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล, นิสากร ยินดีจันทร์, อังศุมาริน สุชัยรัตนโชค, 
ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา , จเร เถื ่อนพวงแก้ว, ปฏิภาณ กิตตินันทวัฒน์, ทอมมี ่ เจนเสน  และ 
Mwangati Whenda-Bhose N’goli. (2563). ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา). วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร. 3(2) เดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม 2563, 107-120.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี 2)  
 
   1.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 4 ปี 
 
   1.5 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

8313007 อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารมวลชน 3 หน่วยกิต 

8213009 การสื่อสารการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยว 3 หน่วยกิต 

8213004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารการท่องเที่ยว 3 หน่วยกิต 

8001101 หลักนิเทศศาสตร์ 3 หน่วยกิต 

8313010 ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนสำหรับชุมชน 3 หน่วยกิต 

8313014 ระบบสารสนเทศเพ่ืองานสื่อสารมวลชน 3 หน่วยกิต 

8123002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วยกิต 

8143017 การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายเพื่องานวิทยุโทรทัศน์ 3 หน่วยกิต 

8313003 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 3 หน่วยกิต 

8313001 กลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยีการสื่อสาร 3 หน่วยกิต 
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  8001006 การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 3 หน่วยกิต 

8133013 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานโฆษณา 3 หน่วยกิต 

8314002 สัมมนาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 3 หน่วยกิต 

8002006 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3 หน่วยกิต 
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2. ชื่อ นางสาวเหมือนฝัน คงสมแสวง 
Miss Muanfun Kongsomsawaeng 

   2.1 ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
   2.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. 
ปริญญาโท วารสารศาสตรมหาบัณฑิต  

(สื่อสารมวลชน) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,ไทย 2557 

ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต  
(โฆษณา) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,ไทย 2554 

 
   2.3 ผลงานวิชาการ  

   2.3.1 ตำรา หนังสือ 

         - 
      2.3.2 บทความทางวิชาการ 

    - เหมือนฝัน คงสมแสวง และ สริยาภา คันธวัลย์. (2560). ความหมาย
ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของจังหวัดจันทบุรี กับแนวทางการสื ่อสารกับเยาวชนใน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12. 
วันที่ 14 ธันวาคม 2560, 1262-1272. 
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ) 

    - สริยาภา คันธวัลย์ และ เหมือนฝัน คงสมแสวง. (2561). การเปิดรับสื่อ
การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเกมโปเกมอนโก ของวัยรุ่นในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี. ใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา, คณะวิทยาการจัดการและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. การประชุม
วิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10. “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”. วันที่ 
7-8 สิงหาคม 2561, 1323-1332.  
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ) 

    - เหมือนฝัน คงสมแสวง. (2561). การต่อรองความหมายและการบริโภค
สัญญะปีชงในสังคมไทย. วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก. 36(2), เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 
2561, 199-222. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี 1) 
 
   2.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 4 ปี 
 
   2.5 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

8133013 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานโฆษณา 3 หน่วยกิต 

8213009 การสื่อสารการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยว 3 หน่วยกิต 

8133002 การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา 3 หน่วยกิต 

https://reg.rbru.ac.th/registrar2/class_info_2.asp?backto=teach_time&option=1&courseid=25141&normalURL=backto%3Dteach%5Fttable%26f%5Fcmd%3D2%26officercode%3D913621%26contactaddress1%3D%26remark%3D%26officehour%3D%26officeremail%3D%26officerid%3D13621%26officername%3D%25CD%25D2%25A8%25D2%25C3%25C2%25EC%2B%25E0%25CB%25C1%25D7%25CD%25B9%25BD%25D1%25B9%2B%25A4%25A7%25CA%25C1%25E1%25CA%25C7%25A7%26acadyear%3D2559%26rnd%3D43950%2E9776041667%26firstday%3D27%2F4%2F2563%26semester%3D1&acadyear=2559&semester=1
https://reg.rbru.ac.th/registrar2/class_info_2.asp?backto=teach_time&option=1&courseid=28899&normalURL=backto%3Dteach%5Fttable%26f%5Fcmd%3D2%26officercode%3D913621%26contactaddress1%3D%26remark%3D%26officehour%3D%26officeremail%3D%26officerid%3D13621%26officername%3D%25CD%25D2%25A8%25D2%25C3%25C2%25EC%2B%25E0%25CB%25C1%25D7%25CD%25B9%25BD%25D1%25B9%2B%25A4%25A7%25CA%25C1%25E1%25CA%25C7%25A7%26acadyear%3D2559%26rnd%3D43950%2E9776041667%26firstday%3D27%2F4%2F2563%26semester%3D1&acadyear=2559&semester=1
https://reg.rbru.ac.th/registrar2/class_info_2.asp?backto=teach_time&option=1&courseid=24672&normalURL=backto%3Dteach%5Fttable%26f%5Fcmd%3D2%26officercode%3D913621%26contactaddress1%3D%26remark%3D%26officehour%3D%26officeremail%3D%26officerid%3D13621%26officername%3D%25CD%25D2%25A8%25D2%25C3%25C2%25EC%2B%25E0%25CB%25C1%25D7%25CD%25B9%25BD%25D1%25B9%2B%25A4%25A7%25CA%25C1%25E1%25CA%25C7%25A7%26acadyear%3D2559%26rnd%3D43950%2E9776041667%26firstday%3D27%2F4%2F2563%26semester%3D1&acadyear=2559&semester=1
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8133003 การวางแผนรณรงค์เพ่ือการโฆษณา 3 หน่วยกิต 

8133009 การถ่ายภาพงานโฆษณา 3 หน่วยกิต 

8143001 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ 3 หน่วยกิต 

8002006 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3 หน่วยกิต 

8001003 หลักการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วยกิต 

8143015 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 3 หน่วยกิต 

8133015 การบริหารงานโฆษณา 3 หน่วยกิต 

8001002 หลักวารสารศาสตร์ 3 หน่วยกิต 

8002003 สื่อใหม่ 3 หน่วยกิต 

8233006 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์เพ่ือการกีฬา 

3 หน่วยกิต 

8313010 ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนสำหรับชุมชน 3 หน่วยกิต 

https://reg.rbru.ac.th/registrar2/class_info_2.asp?backto=teach_time&option=1&courseid=24673&normalURL=backto%3Dteach%5Fttable%26f%5Fcmd%3D2%26officercode%3D913621%26contactaddress1%3D%26remark%3D%26officehour%3D%26officeremail%3D%26officerid%3D13621%26officername%3D%25CD%25D2%25A8%25D2%25C3%25C2%25EC%2B%25E0%25CB%25C1%25D7%25CD%25B9%25BD%25D1%25B9%2B%25A4%25A7%25CA%25C1%25E1%25CA%25C7%25A7%26acadyear%3D2559%26rnd%3D43950%2E9776041667%26firstday%3D27%2F4%2F2563%26semester%3D1&acadyear=2559&semester=1
https://reg.rbru.ac.th/registrar2/class_info_2.asp?backto=teach_time&option=1&courseid=25139&normalURL=backto%3Dteach%5Fttable%26f%5Fcmd%3D2%26officercode%3D913621%26contactaddress1%3D%26remark%3D%26officehour%3D%26officeremail%3D%26officerid%3D13621%26officername%3D%25CD%25D2%25A8%25D2%25C3%25C2%25EC%2B%25E0%25CB%25C1%25D7%25CD%25B9%25BD%25D1%25B9%2B%25A4%25A7%25CA%25C1%25E1%25CA%25C7%25A7%26acadyear%3D2559%26rnd%3D43950%2E9776041667%26firstday%3D27%2F4%2F2563%26semester%3D1&acadyear=2559&semester=1
https://reg.rbru.ac.th/registrar2/class_info_2.asp?backto=teach_time&option=1&courseid=24677&normalURL=backto%3Dteach%5Fttable%26f%5Fcmd%3D2%26officercode%3D913621%26contactaddress1%3D%26remark%3D%26officehour%3D%26officeremail%3D%26officerid%3D13621%26officername%3D%25CD%25D2%25A8%25D2%25C3%25C2%25EC%2B%25E0%25CB%25C1%25D7%25CD%25B9%25BD%25D1%25B9%2B%25A4%25A7%25CA%25C1%25E1%25CA%25C7%25A7%26acadyear%3D2559%26rnd%3D43950%2E9776041667%26firstday%3D27%2F4%2F2563%26semester%3D1&acadyear=2559&semester=1
https://reg.rbru.ac.th/registrar2/class_info_2.asp?backto=teach_time&option=1&courseid=24501&normalURL=backto%3Dteach%5Fttable%26f%5Fcmd%3D2%26officercode%3D913621%26contactaddress1%3D%26remark%3D%26officehour%3D%26officeremail%3D%26officerid%3D13621%26officername%3D%25CD%25D2%25A8%25D2%25C3%25C2%25EC%2B%25E0%25CB%25C1%25D7%25CD%25B9%25BD%25D1%25B9%2B%25A4%25A7%25CA%25C1%25E1%25CA%25C7%25A7%26acadyear%3D2559%26rnd%3D43950%2E9923611111%26firstday%3D27%2F4%2F2563%26semester%3D2&acadyear=2559&semester=2
https://reg.rbru.ac.th/registrar2/class_info_2.asp?backto=teach_time&option=1&courseid=24441&normalURL=backto%3Dteach%5Fttable%26f%5Fcmd%3D2%26officercode%3D913621%26contactaddress1%3D%26remark%3D%26officehour%3D%26officeremail%3D%26officerid%3D13621%26officername%3D%25CD%25D2%25A8%25D2%25C3%25C2%25EC%2B%25E0%25CB%25C1%25D7%25CD%25B9%25BD%25D1%25B9%2B%25A4%25A7%25CA%25C1%25E1%25CA%25C7%25A7%26acadyear%3D2559%26rnd%3D43950%2E9923611111%26firstday%3D27%2F4%2F2563%26semester%3D2&acadyear=2559&semester=2
https://reg.rbru.ac.th/registrar2/class_info_2.asp?backto=teach_time&option=1&courseid=29299&normalURL=backto%3Dteach%5Fttable%26f%5Fcmd%3D2%26officercode%3D913621%26contactaddress1%3D%26remark%3D%26officehour%3D%26officeremail%3D%26officerid%3D13621%26officername%3D%25CD%25D2%25A8%25D2%25C3%25C2%25EC%2B%25E0%25CB%25C1%25D7%25CD%25B9%25BD%25D1%25B9%2B%25A4%25A7%25CA%25C1%25E1%25CA%25C7%25A7%26acadyear%3D2559%26rnd%3D43950%2E9923611111%26firstday%3D27%2F4%2F2563%26semester%3D2&acadyear=2559&semester=2
https://reg.rbru.ac.th/registrar2/class_info_2.asp?backto=teach_time&option=1&courseid=29220&normalURL=backto%3Dteach%5Fttable%26f%5Fcmd%3D2%26officercode%3D913621%26contactaddress1%3D%26remark%3D%26officehour%3D%26officeremail%3D%26officerid%3D13621%26officername%3D%25CD%25D2%25A8%25D2%25C3%25C2%25EC%2B%25E0%25CB%25C1%25D7%25CD%25B9%25BD%25D1%25B9%2B%25A4%25A7%25CA%25C1%25E1%25CA%25C7%25A7%26acadyear%3D2559%26rnd%3D43950%2E9923611111%26firstday%3D27%2F4%2F2563%26semester%3D2&acadyear=2559&semester=2
https://reg.rbru.ac.th/registrar2/class_info_2.asp?backto=teach_time&option=1&courseid=24440&normalURL=backto%3Dteach%5Fttable%26f%5Fcmd%3D2%26officercode%3D913621%26contactaddress1%3D%26remark%3D%26officehour%3D%26officeremail%3D%26officerid%3D13621%26officername%3D%25CD%25D2%25A8%25D2%25C3%25C2%25EC%2B%25E0%25CB%25C1%25D7%25CD%25B9%25BD%25D1%25B9%2B%25A4%25A7%25CA%25C1%25E1%25CA%25C7%25A7%26acadyear%3D2560%26rnd%3D43950%2E9933333333%26firstday%3D27%2F4%2F2563%26semester%3D1&acadyear=2560&semester=1
https://reg.rbru.ac.th/registrar2/class_info_2.asp?backto=teach_time&option=1&courseid=34460&normalURL=backto%3Dteach%5Fttable%26f%5Fcmd%3D2%26officercode%3D913621%26contactaddress1%3D%26remark%3D%26officehour%3D%26officeremail%3D%26officerid%3D13621%26officername%3D%25CD%25D2%25A8%25D2%25C3%25C2%25EC%2B%25E0%25CB%25C1%25D7%25CD%25B9%25BD%25D1%25B9%2B%25A4%25A7%25CA%25C1%25E1%25CA%25C7%25A7%26acadyear%3D2560%26rnd%3D43950%2E9933333333%26firstday%3D27%2F4%2F2563%26semester%3D1&acadyear=2560&semester=1
https://reg.rbru.ac.th/registrar2/class_info_2.asp?backto=teach_time&option=1&courseid=24790&normalURL=backto%3Dteach%5Fttable%26f%5Fcmd%3D2%26officercode%3D913621%26contactaddress1%3D%26remark%3D%26officehour%3D%26officeremail%3D%26officerid%3D13621%26officername%3D%25CD%25D2%25A8%25D2%25C3%25C2%25EC%2B%25E0%25CB%25C1%25D7%25CD%25B9%25BD%25D1%25B9%2B%25A4%25A7%25CA%25C1%25E1%25CA%25C7%25A7%26acadyear%3D2560%26rnd%3D43950%2E9933333333%26firstday%3D27%2F4%2F2563%26semester%3D1&acadyear=2560&semester=1
https://reg.rbru.ac.th/registrar2/class_info_2.asp?backto=teach_time&option=1&courseid=27401&normalURL=backto%3Dteach%5Fttable%26f%5Fcmd%3D2%26officercode%3D913621%26contactaddress1%3D%26remark%3D%26officehour%3D%26officeremail%3D%26officerid%3D13621%26officername%3D%25CD%25D2%25A8%25D2%25C3%25C2%25EC%2B%25E0%25CB%25C1%25D7%25CD%25B9%25BD%25D1%25B9%2B%25A4%25A7%25CA%25C1%25E1%25CA%25C7%25A7%26acadyear%3D2560%26rnd%3D43950%2E9933333333%26firstday%3D27%2F4%2F2563%26semester%3D1&acadyear=2560&semester=1
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3. ชื่อ  นางสาวสริยาภา คันธวัลย์ 
Miss Sariyapa Kantawan 

     3.1 ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 3.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. 
ปริญญาโท Master of Science (Digital 

Marketing) 
University of Southampton, 
United Kingdom 

2557 

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ไทย 2555 
  
   3.3 ผลงานวิชาการ  

   3.3.1 ตำรา หนังสือ 

      - 
      3.3.2 บทความทางวิชาการ 

    - เหมือนฝัน คงสมแสวง และ สริยาภา คันธวัลย์. (2560). ความหมาย
ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของจังหวัดจันทบุรี กับแนวทางการสื ่อสารกับเยาวชนใน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12. 
วันที่ 14 ธันวาคม 2560, 1262-1272. 
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ) 
      - สริยาภา คันธวัลย์, และ เหมือนฝัน คงสมแสวง. (2561). การเปิดรับ
สื่อ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเกมโปเกมอนโก ของวัยรุ่นในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี. 
ใน สถาบันวิจัยและพัฒนา, คณะวิทยาการจัดการและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ . การ
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล” . 
วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2561, 1323-1332.  
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ) 
      - สริยาภา คันธวัลย์ และกุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (2562). การวิเคราะห์
สภาพปัจจุบันด้านทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมการ
บินและโลจิสติกส์ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในมหาวิทยาลัยศรีปทุม. การประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14. 19 ธันวาคม 2562, 807-814.  
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ) 
 
   3.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 4 ปี 
 
   3.5 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

8001003 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วยกิต 

8001013 การรู้เท่าทันสื่อ 3 หน่วยกิต 

8002001 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
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8002003 สื่อใหม่ 3 หน่วยกิต 

8122001 หลักการสื่อสารการท่องเที่ยว 3 หน่วยกิต 

8123005 สื่อประชาสัมพันธ์ 3 หน่วยกิต 

8213003 การวิจัยสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว 3 หน่วยกิต 

8213020 การสื่อสารระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต 

8222002 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบันเทิงและการแสดง 3 หน่วยกิต 

8223004 กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจบันเทิงและการแสดง 3 หน่วยกิต 

8233001 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา 3 หน่วยกิต 

8233005 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารการกีฬา 3 หน่วยกิต 

8312101 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารการตลาด 3 หน่วยกิต 

8313003 การวางแผนสื่อเพ่ือการสื่อสารการตลาด 3 หน่วยกิต 
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4. ชื่อ นายธนพิสิฐ จรัสแสงจิระโชติ 
Mr.Thanaphizis Charatsengchirachot 

      4.1 ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
  4.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. 
ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

(นิเทศศาสตร์พัฒนาการ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ไทย 2552 

ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,ไทย 2550 
  
   4.3 ผลงานวิชาการ  

   4.3.1 ตำรา หนังสือ 

      - 
      4.3.2 บทความทางวิชาการ 
      - ธนพิสิฐ จรัสแสงจิระโชติ, พรพิมล สงกระสันต์ และกาญจนา สมพื้น. 
(2560). ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้โปรแกรม Facebook Live ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี. ในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8. วันที่ 19-20 ธันวาคม 2560, 99-106. 
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ) 
      - กาญจนา สมพื้น, พรพิมล สงกระสันต์ และธนพิสิฐ จรัสแสงจิระโชติ. 
(2560). การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของสตรีอาสา ที ่มีต่อการให้บริการวิชาการ 
“โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี” . การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพ
พรรณี ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 .  
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2560, 157-160. 
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ) 
 
   4.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 4 ปี 
 
   4.5 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

0002319 การสื่อสารอาเซียน 3 หน่วยกิต 

8002003 สื่อใหม่ 3 หน่วยกิต 

8002007 หลักการสื่อสารบูรณาการ 3 หน่วยกิต 

8124001 สัมมนาการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วยกิต 

8133017 การสื่อสารตราสินค้า 3 หน่วยกิต 

8133029 การสร้างสรรค์โฆษณาผ่านสื่อสมัยใหม่ 3 หน่วยกิต 

8213001 การสร้างสรรค์สื่อ 3 หน่วยกิต 

8213009 การสื่อสารการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยว 3 หน่วยกิต 
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8213012 จริยธรรมการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 3 หน่วยกิต 

8213014 สถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือการสื่อสารท่องเที่ยว
และธุรกิจบันเทิง 

3 หน่วยกิต 
 

8213019 การสื่อสารการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ 3 หน่วยกิต 

8214002 สัมมนาการสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว 3 หน่วยกิต 
8223001 สื่อใหม่เพ่ือธุรกิจบันเทิงและการแสดง 3 หน่วยกิต 
8223002 การผลิตและสร้างสรรค์ผลงานบันเทิงและการ

แสดง 
3 หน่วยกิต 

8223008 การประกวดเพื่อความบันเทิง 3 หน่วยกิต 
8233011 กีฬาและการละเล่นพ้ืนบ้าน 3 หน่วยกิต 
8233034 การออกกำลังกายและการควบคุมน้ำหนัก 3 หน่วยกิต 
8313004 เทคโนโลยีสื่อใหม่ 3 หน่วยกิต 
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5. ชื่อ  นายปฏิภาณ กิตตินันทวัฒน์ 
Mir.patipan kittinanthawat 

      5.1 ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
  5.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. 
ปริญญาโท Master of Arts (Teaching 

Chinese to speakers of other 
Languages ) 

Zhengzhou University,China 2555 

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย,ไทย 2552 
 

  5.3 ผลงานวิชาการ  
   5.3.1 ตำรา หนังสือ 

        - 
      5.3.2 บทความทางวิชาการ 
      - สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล, นิสากร ยินดีจันทร์, อังศุมาริน สุชัยรัตนโชค, 
ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา , จเร เถื ่อนพวงแก้ว, ปฏิภาณ กิตตินันทวัฒน์ , ทอมมี ่ เจนเสน และ 
Mwangati Whenda-Bhose N’goli. (2563). ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา). วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร. 3(2) เดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม 2563, 107-120.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี 2)  
      -Patipan kittinanthawat, Liao Zhanglong. (2561). Satisfaction 
of Student for Chinese communication1 and development Guidelines. Proceeding 
the 8th Internationnal Conference. February 15-17, 2018, 368-372. 
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ) 
 
   5.4 ประสบการณ์ในการสอน 7 ปี 
 
   5.5 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

0001301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  3 หน่วยกิต 

2151001 ภาษาจีนระดับต้น  1 3 หน่วยกิต 

2151002 ภาษาจีนระดับต้น 2   3 หน่วยกิต 

2152201 การอ่านภาษาจีน 1 3 หน่วยกิต 

2152202 การอ่านภาษาจีน 2 3 หน่วยกิต 

2152901 นิทานสุภาษิตจีน 3 หน่วยกิต 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   156  

 

6. ชื่อ  นายทอมม่ี เจนเสน (อาจารย์ชาวไทย) 
Mr. Tommy Jensen 

     6.1 ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 6.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. 
ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  

(การบริหารการสื่อสาร) 
มหาวิทยาลัยเกริก,ไทย 2548 

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี,ไทย 2546 

 
   6.3 ผลงานทางวิชาการ 

   6.3.1 ตำรา หนังสือ  
    - 
   6.3.2 บทความทางวิชาการ  

      - สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล, นิสากร ยินดีจันทร์, อังศุมาริน สุชัยรัตนโชค, 
ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา , จเร เถื ่อนพวงแก้ว, ปฏิภาณ กิตตินันทวัฒน์, ทอมมี ่ เจนเสน และ 
Mwangati Whenda-Bhose N’goli. (2563). ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา). วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร. 3(2) เดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม 2563, 107-120.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี 2)  
 
   6.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 4 ปี 
 
   6.5 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

  8313007 อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารมวลชน 3 หน่วยกิต 

8213009 การสื่อสารการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยว 3 หน่วยกิต 

8213004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารการท่องเที่ยว 3 หน่วยกิต 

8001101 หลักนิเทศศาสตร์ 3 หน่วยกิต 

8313010 ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนสำหรับชุมชน 3 หน่วยกิต 

8313014 ระบบสารสนเทศเพ่ืองานสื่อสารมวลชน 3 หน่วยกิต 

8123002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วยกิต 

8143017 การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายเพื่องานวิทยุโทรทัศน์ 3 หน่วยกิต 

8313003 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 3 หน่วยกิต 

8313001 กลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยีการสื่อสาร 3 หน่วยกิต 

8001006 การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 3 หน่วยกิต 

8133013 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานโฆษณา 3 หน่วยกิต 

8314002 สัมมนาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 3 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค. 

คำสั่งคณะนิเทศศาสตร ์

เรื่อง คณะกรรมการพฒันา/ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(หลักสตูรสามภาษา)  

กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทลัและสื่อใหม่ 

และกลุม่วิชาการสื่อสารและธรุกิจการท่องเทีย่ว 

หลักสูตรปรับปรุง 2564 คณะนิเทศศาสตร ์
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สรุปสาระสำคัญในการวิพากษ์และพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา)  

จากผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ใช้บัณฑิต  
 

จากการวิพากษ์และพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) สามารถ
สรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 
 
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป  
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเห็นควรเปลี่ยนแปลงหมวดศึกษาทั่วไปเป็นหมวดศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) ซึ่ง
มหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป(นานาชาติ) ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถบรรจุ
รายวิชาเข้าในหลักสูตรได้ทันที  
 
กลุ่มวิชาแกนของหลักสูตร  
 ให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางคณะนิเทศศาสตร์  
 
กลุ่มวิชาเอกและวิชาเลือกของหลักสูตร  
 1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสมควรปรับชื่อรายวิชาบางรายวิชาให้สอดคล้องกับยุคสมัย  เช่น  
รายวิชากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ รายวิชาการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด
ดิจิทัล รายวิชาสถานการณ์ รายวิชาปัจจุบันเพื่อการสื่อสารท่องเที่ยว รายวิชาการสื่อสารและธุรกิจการ
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ รายวิชาการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ รายวิชา
จริยธรรมและจรรยาบรรณการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศ
ศาสตร์ รายวิชาสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์ เป็นต้น  
 2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเห็นควรให้เพิ่มการเรียนภาษาที่สามด้วย จากหลักสูตรเดิม (สองภาษา) 
เป็น (หลักสูตรสามภาษา) คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม (ภาษาจีน) เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการใช้สื่อสารยุคการสื่อสารไร้พรมแดนอย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษาในอนาคต  
 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเห็นควรปรับหน่วยกิตจากเดิม 130 หน่วยกิต เป็น 136 หน่วยกิต เนื่องจาก
ได้เพ่ิมเติมภาษาท่ีสามเข้ามาในหลักสูตร ทั้งนี้เห็นว่าไม่กระทบกับระยะเวลาในการศึกษาแต่อย่างใด    
 4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเห็นควรออกแบบกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักศึกษาไทย 
และกลุ่มนักศึกษาต่างชาติ เพ่ือรองรับนักศึกษาได้ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะจาก
ประเทศจีน กัมพูชา และเวียดนาม เป็นต้น เพื ่อให้หลักสูตรมีบรรยากาศการเรียนการสอนเป็น
นานาชาติมากขึ้น และเพ่ือรองรับจำนวนนักศึกษาลดลงในระดับอุดมศึกษาในอนาคตด้วย  
 5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเห็นควรปรับคำอธิบายรายวิชาทุกรายวิชาเพ่ิมเติมให้ทันสมัยให้มากข้ึน  
 6. ผู้ใช้บัณฑิตเห็นสมควรปรับชื่อแขนงวิชาจากหลักสูตรเดิมจาก แขนงวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยว 
(Tourism Communication) แขนงวิชาการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)  ป รั บ
เป็น กลุ่มวิชาการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว (Communication and Tourism Business) และ
กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื ่อใหม่ (Digital Marketing Communication and New 
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Media) เพ่ือให้ครอบคลุมสภาวะการปัจจุบัน และทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และ
การประกอบอาชีพในสื่อออนไลน์ของนักศึกษาในอนาคตมากข้ึน  
 7. ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเห็นควรให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปเรียนหรือฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ 
เพื่อเพิ ่มทักษะด้านภาษา ความรู้ต่างวัฒนธรรม อันจะเป็นประโยชน์ในการทำงานในอนาคตของ
นักศึกษามากขึ้น  
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ภาคผนวก ง. 

ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี  

 

-   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
-   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
 2563 
-  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าาด้วย การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอก
 ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
 พ.ศ. 2560 
-   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
 ปริญญาตรี พ.ศ.2561  
-   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี ในกรณี
 การไปศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศฯ 
 พ.ศ. 2561 
-  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี  พ.ศ.
 2561 
-  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
 2562 (ฉบับที่ 2) 
-  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย สหกิจศึกษา-2562 
-  ตารางเทียบรายวิชาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) หลักสูตร   
 พ.ศ. 2559 กับ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สามภาษา) หลักสูตรปรบัปรุง 
 พ.ศ. 2564 
  



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   163  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  

ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 

  



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   164  
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 

  



มคอ.2 มรรพ. 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าาด้วย การเทียบโอนผลการเรียน 

จากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาตามหลักสูตร 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. 2560 

  



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   183  
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอน 

ผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียน 

ระดับปริญญาตรี ในกรณีการไปศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

หรือสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศฯ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



มคอ.2 มรรพ. 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  

ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



มคอ.2 มรรพ. 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย สหกิจศึกษา 2562 

 

  



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   198  
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มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   201  
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ภาคผนวก ฉ. 
ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่ 

  



มคอ.2 มรรพ. 
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ลำดับที่ รายการและรายละเอียด จำนวน หน่วย หมายเหตุ 
กล้องถ่ายรูป 

1 กล้อง Nikon FM-10 (รภ.รพ.06.16.118) 1 เครื่อง  
2 กล้อง Digital Kodak (รภ.รพ.06.11.86) 1 เครื่อง  
3 กล้อง Digital Sony DSC-12 (รภ.รพ. ) 1 เครื่อง  
4 กล้อง Digital Sony CD-RW (รภ.รพ.06.11.114) 1 เครื่อง  
5 กล้อง Digital Sony DSC-P 32 (รภ.รพ.06.11.125) 1 เครื่อง  
6 กล้อง Digital Fuji (รภ.รพ.06.11.155) 1 เครื่อง  
7 กล้องถ่ายรูป Nikon - FM10 (รภ.รพ.06.11.115) 1 เครื่อง  
8 กล้องถ่ายรูป Nikon - FM10 (รภ.รพ.06.11.116) 1 เครื่อง  
9 กล้องถ่ายรูป Nikon - FM10 (รภ.รพ.06.11.117) 1 เครื่อง  
10 กล้องถ่ายรูป Nikon + อุปกรณ์ (รภ.รพ.06.11.137) 1 เครื่อง  
11 กล้องถ่ายรูป Nikon + อุปกรณ์ (รภ.รพ.06.11.138) 1 เครื่อง  
12 กล้องถ่ายรูป Nikon + อุปกรณ์ (รภ.รพ.06.11.139) 1 เครื่อง  
13 กล้องถ่ายรูป Nikon + อุปกรณ์ (รภ.รพ.06.11.140) 1 เครื่อง  
14 กล้องถ่ายรูป Nikon + อุปกรณ์ (รภ.รพ.06.11.141) 1 เครื่อง  
15 กล้องถ่ายรูป Nikon + อุปกรณ์ (รภ.รพ.06.11.142) 1 เครื่อง  
16 กล้องถ่ายรูป Nikon + อุปกรณ์ (รภ.รพ.06.11.143) 1 เครื่อง  
17 กล้องถ่ายรูป Nikon + อุปกรณ์ (รภ.รพ.06.11.144) 1 เครื่อง  
18 กล้องถ่ายรูป Nikon + อุปกรณ์ (รภ.รพ.06.11.145) 1 เครื่อง  
19 กล้องถ่ายรูป Nikon + อุปกรณ์ (รภ.รพ.06.11.146) 1 เครื่อง  
20 กล้องถ่ายรูป Pentax –MZ 30 (รภ.รพ.06.11.103) 1 เครื่อง  
21 กล้องถ่ายรูป Pentax –MZ 30 (รภ.รพ.06.11.104) 1 เครื่อง  
22 กล้อง Digital Nikon D4OX (มร.รพ.06.11.205) 1 เครื่อง  
23 กล้อง Digital Nikon D4OX (มร.รพ.06.11.206) 1 เครื่อง  
24 กล้อง Digital Nikon D4OX (มร.รพ.06.11.207) 1 เครื่อง  
25 กล้อง Digital Nikon D4OX (มร.รพ.06.11.208) 1 เครื่อง  
26 กล้อง Digital Nikon D4OX (มร.รพ.06.11.209) 1 เครื่อง  
27 กล้อง Digital Nikon D4OX (มร.รพ.06.11.210) 1 เครื่อง  
28 กล้อง Digital Nikon D4OX (มร.รพ.06.11.211) 1 เครื่อง  
29 กล้อง Digital Nikon D4OX (มร.รพ.06.11.212) 1 เครื่อง  
30 กล้อง Digital Nikon D4OX (มร.รพ.06.11.213) 1 เครื่อง  
31 กล้อง Digital Nikon D4OX (มร.รพ.06.11.214) 1 เครื่อง  

กล้องวิดีโอ 

1 กล้อง VDO –V8 ยี่ห้อ JVC (มร.รพ.06.16.239) 1 เครื่อง  
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2 กล้อง VDO –V8 ยี่ห้อ JVC มร.รพ.06.16.240 1 เครื่อง  
3 กล้อง V DO –V8 ยี่ห้อ JVC มร.รพ.06.16.241 1 เครื่อง  
4 กล้อง VDO –V8 ยี่ห้อ JVC มร.รพ.06.16.242 1 เครื่อง  
5 กล้อง VDO –V8 ยี่ห้อ JVC มร.รพ.06.16.243 1 เครื่อง  
6 กล้อง VDO Sony – Handy cam มร.รพ.06.16.239 1 เครื่อง  
7 กล้อง VDO Sony – Handy cam มร.รพ.06.16.240 1 เครื่อง  
8 กล้อง VDO Sony – Handy cam มร.รพ.06.16.241 1 เครื่อง  
9 กล้อง VDO Sony – Handy cam มร.รพ.06.16.242 1 เครื่อง  
10 กล้อง VDO Sony – Handy cam มร.รพ.06.16.243  1 เครื่อง  
11 กล้อง VDO Panasonic รภ.รพ.06.16.176 1 เครื่อง  
12 กล้อง VDO Panasonic รภ.รพ.06.16.177 1 เครื่อง  
13 กล้อง VDO Panasonic รภ.รพ.06.16.235 1 เครื่อง  

ห้องบันทึกเสียง 1 (อาคาร 6 ด้านนอก) 
1 คอมพิวเตอร์ (รภ.รพ.01.64.1393) 1 ชุด  
2 ไมค์บูม 1 ชุด  
3 พาวเวอร์แอมป์ (รภ.รพ.05.06.81) 1 เครื่อง  
4 เครื่องเล่น CD/ MP3 (รภ.รพ.05.07.197, รภ.รพ.05.07.276) 2 เครื่อง  
5 เครื่องเล่น MD (รภ.รพ.05.07.318) 1 เครื่อง  
6 เครื่องเล่นเทป 1 เครื่อง  
7 เครื่องผสมสัญญาณเสียง (รภ.รพ.06.17.21) 1 เครื่อง  
8 ลำโพงติดผนัง 1 คู ่  
9 เครื่องสำรองไฟ (รภ.รพ.05.02.242) 1 เครื่อง  

ห้องบันทึกเสียง 2 (อาคาร 6 ด้านใน) 
1 คอมพิวเตอร์ (รภ.รพ.01.64.1616) 1 ชุด  
2 ไมค์บูม 1 ชุด  
3 พาวเวอร์แอมป์ (รภ.รพ.05.06.82) 1 เครื่อง  
4 เครื่องเล่น CD/ MP3 (รภ.รพ.05.07.196, รภ.รพ.05.07.199) 2 เครื่อง  
5 เครื่องเล่น MD (รภ.รพ.05.07.319) 1 เครื่อง  
6 เครื่องเล่นเทป 1 เครื่อง  
7 เครื่องผสมสัญญาณเสียง (รภ.รพ.06.17.22) 1 เครื่อง  
8 ลำโพงติดผนัง 1 คู ่  
9 เครื่องสำรองไฟ  1 เครื่อง  

ห้องปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ (อาคาร 6) 
1 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง  
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2 ฉากฉายภาพ 1 ชุด  
3 คอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบสื่อ 2 ชุด  
4 เครื่องปริ้นเตอร์ 2 เครื่อง  
5 กล้องถ่ายภาพ Digital SONY DSC-S750 2 ตัว  

ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่ง (อาคาร 6) 
1 ชุดไฟแฟลต 1 ชุด  
2 ชุดฉากสีขาวพร้อมมอเตอร์สำหรับถ่ายภาพ 1 เครื่อง  
3 โต๊ะถ่ายภาพนิ่ง 1 ตัว  

ห้องปฏิบัติการหนังสือพิมพ์ (ตึกเกื้อการุณ) 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบ (MAC) 7 เครื่อง  
2 เครื่องสแกนเนอร์ (มร.รพ.01.57.378) 1 เครื่อง  
3 เทปบันทึกเสียงSony(กลาง)(รภ.รพ.06.07.320, 

06.07.256) 
2 เครื่อง  

4 เครื่องสำรองไฟ 3 เครื่อง  
ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ (ตึกเกื้อการุณ) 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อ  5 เครื่อง  
2 เครื่องผสมสัญญาณเสียง 1 เครื่อง  
3 ทีวี 21 นิ้ว 2 เครื่อง  
4 ทีวี 14 นิ้ว (รภ.รพ.05.11.288, 05.11.289, 05.11.422, 

05.11.423) 4 เครื่อง 
 

5 จอมอนิเตอร์ (มร.รพ.05.11.445, 05.11.446) 2 เครื่อง  
6 สวิทเชอร์ 1 เครื่อง  
7 ลำโพงติดผนัง 1 คู ่  
8 เครื่องเล่น DVD/ CD/ MP3 2 เครื่อง  
9 พาวเวอร์แอมป์ 1 เครื่อง  
10 คอมพิวเตอร์ 1 ชุด  
11 ชุดไฟสตูดิโอ 1 ชุด  
12 เครื่องสำรองไฟ (รภ.รพ.05.02.244) 1 เครื่อง  
13 ไมค์ลอย (รภ.รพ.05.13.123, 05.13.124, 05.14.291) 3 ตัว  
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ภาคผนวก ช. 
การเปรียบเทียบหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
กับหลักสูตรเดิม 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) หลักสูตร พ.ศ. 2559 
 

ตารางเทียบรายวิชา 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) หลักสูตร  พ.ศ. 2559  

กับ  
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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การเปรียบเทียบหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กับหลักสูตรเดิม 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) หลักสูตร พ.ศ. 2559 

 
1.  เหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุง 

 เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( TQF : HEd ) และเพื่อให้
การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ ทันสมัยยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการแปลงเปลี่ยนแปลงของการศึกษา การสื่อสาร 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนความต้องการของสถานประกอบการต่าง ๆ จึงได้ปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการดังกล่าว ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรครั้ง
นี้ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ใช้บัณฑิต และบุคคล
ทั่วไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

2.  สาระสำคัญในการปรับปรุง 

หลักสูตร พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1. ชื่อหลักสูตรและแขนงวิชา 
ช่ือหลักสูตรภาษาไทย:  
     หลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  
     สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สองภาษา)  
ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ: 
       Bachelor of Communication Arts Program in   
       Communication  Arts (Bilingual) 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ช่ือเต็มภาษาไทย :  
        นิเทศศาสตรบณัฑติ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สองภาษา)   
ช่ือย่อภาษาไทย:  
        นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (สองภาษา) 
ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ:  
        Bachelor of Communication Arts Program in  
        Communication Arts (Bilingual) 
ช่ือย่อภาษาอังกฤษ :  
        B.Com.Arts Communication Arts (Bilingual) 

3. วิชาเอก  
 - แขนงวิชาการสื่อสารการท่องเทีย่ว  
 (Tourism Communication) 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1. ชื่อหลักสูตรและแขนงวิชา 
ช่ือหลักสูตรภาษาไทย:  
     หลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  
     สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสตูรสามภาษา)  
ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ:  
      Bachelor of Communication Arts Program in       
      Communication Arts (Trilingual Program) 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
ช่ือเต็มภาษาไทย :  
        นิเทศศาสตรบณัฑติ (นิเทศศาสตร์)  
ช่ือย่อภาษาไทย:  
        นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)  
ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ: 
        Bachelor of Communication Arts  
        (Communication Arts)  
ช่ือย่อภาษาอังกฤษ :  
        B.Com.Arts (Communication Arts)  
3. วิชาเอก  
 -ไม่มี- 
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หลักสูตร พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 - แขนงวิชาการสื่อสารการตลาด  
 (Marketing Communication) 
 
 
 
 
 

4. จำนวนหลักสูตร  
 ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
 
 
 
 

5. รูปแบบหลักสูตร  
 5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
  5.2 ภาษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
 5.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ 
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของ
สถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียง
สาขาวิชาเดียว 
 
 
 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 - 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ 
และโครงสร้างหลักสูตร 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
(สองภาษา) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559 จัดการศึกษาระบบ
ทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ 
 2. การดำเนินการหลักสูตร 
  - คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

 
* เปลี่ยนแปลงช่ือแขนงวิชาจากเดมิ แขนงวิชาการสื่อสารการ
ท่องเที่ยว แขนงวิชาการสื่อสารการตลาด เป็น กลุม่วิชาการ
สื่อสารและธรุกิจการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด
ดิจิทัลและสื่อใหม่  

4. จำนวนหลักสูตร  
 ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
 
* ได้เปลีย่นแปลงหน่วยกติ จากไมน่้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
เป็น ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต  
 

5. รูปแบบหลักสูตร  
 5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
  5.2 ภาษาที ่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน  
 5.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างชาติที ่ผ ่านการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาไทยตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของ
สถาบันโดยเฉพาะ  
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียง
สาขาวิชาเดียว 
 
* ได้เพิ่มเติมการจัดการศึกษาจาก สองภาษาเป็น สามภาษา  
 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 - 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ 
และโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
(หล ักสูตรสามภาษา) หล ักส ูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 จัด
การศึกษาระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ 
 2. การดำเนินการหลักสูตร 
  - คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา 
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  2)  ม ีค ุณสมบ ัต ิอ ื ่ นๆ  ตามหล ัก เกณฑ ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการและตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 หลักสูตร พ.ศ.2559 เป็นหลักสูตรที ่ เหมาะสำหรับ
นักศึกษาไทย นักศึกษาจะต้องเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  
130 หน่วยกิต โดยโครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วย
สัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
 

3.1 หลักสูตร  
    3.1.1 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 
              130 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  สัดส่วนโครงสร้างหลักสูตรมดีังนี้  
 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
     1. กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร 
            เรียนไม่น้อยกว่า                           12 หน่วยกิต 
         - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (ให้เลือกเรียน)     6 หน่วยกิต 
         - กลุ่มวิชาภาษาไทย (ให้เลือกเรียน)         3 หน่วยกิต 
         - กลุ่มวิชาภาษาอื่น (ให้เลือกเรียน)          3 หน่วยกิต 

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร ์
        เรียนไม่น้อยกว่า                            9 หน่วยกิต 

         - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ให้เลือกเรียน)  3 หน่วยกิต 
         - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (ให้เลือกเรียน) 3 หน่วยกิต 
         - เลือกเรียนจากกลุม่วิชามนุษยศาสตร์และ  
           สังคมศาสตร์                                 3 หน่วยกิต 

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลย ี
       และการกีฬา   เรียนไม่น้อยกว่า           9 หน่วยกิต 

         - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลย ี
          และการกีฬา (ให้เลือกเรยีน)             9 หน่วยกิต 
         - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ให้เลือกเรียน)  3 หน่วยกิต 
         - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการกีฬา  
          (ให้เลือกเรียน)                                3 หน่วยกิต 
  (2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า          94 หน่วยกิต 
 - วิชาแกน  45 หน่วยกิต 
 - วิชาเอก  42 หน่วยกิต 
   เอกบังคับไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต 

  1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือ
เทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองทั้งใน
และต่างประเทศ  
  2)  ม ีค ุณสมบ ัต ิอ ื ่ นๆ  ตามหล ัก เกณฑ ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการและตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย 
 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 เป็นหลักสูตรที ่เหมาะ
สำหรับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาจะต้อง
เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต (เนื ่องจาก
หลักส ูตรเพิ ่มภาษาที ่สาม)  โดยโครงสร ้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วยสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
 3.1 หลักสูตร 
   3.1.1 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 
             136 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  สัดส่วนโครงสร้างหลักสูตรมดีังนี้  
 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ)       30   หน่วยกิต 
     1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
         เรียนไม่น้อยกว่า                        12 หน่วยกิต 
         - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (ให้เลือกเรียน)  6 หน่วยกิต 
         - กลุ่มวิชาภาษาไทย (ให้เลือกเรียน)        3 หน่วยกิต 
         - กลุ่มวิชาภาษาอื่น (ให้เลือกเรียน)         3 หน่วยกิต 
      2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
          เรียนไม่น้อยกว่า              9 หน่วยกิต  
          -วิชาบังคับ    3 หน่วยกิต 
          - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์(ให้เลือกเรียน)     3 หน่วยกิต 
          - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์(ให้เลือกเรียน)     3 หน่วยกิต 
       3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี            
           และการกีฬาเรียนไม่น้อยกว่า             9 หน่วยกติ 
          - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์(ให้เลือกเรียน)     3 หน่วยกิต 
          - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์(ให้เลือกเรียน)     3 หน่วยกิต 
          - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการกีฬา         3 หน่วยกิต 
             (ให้เลือกเรียน)       
             
            
(2)  หมวดวิชาเฉพาะ                   100 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน  45 หน่วยกิต 
 2.2 วิชาเอก  48 หน่วยกิต 
  2.2.1 เอกบังคับ  30 หน่วยกิต 
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   เอกเลือกไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 
   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกจิศึกษา  
   ไม่น้อยกว่า    7 หน่วยกิต 
 
 
 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 

  2.2.2 เอกเลือก  18 หน่วยกิต 
 2.3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต 
  2.3.1 กลุ่มวิชาเตรียมฝึกประสบการวิชาชีพ  2 หน่วยกิต 

     หรือสหกิจ 
  2.3.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  5/6 หน่วยกิต 
      หรือสหกิจ 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี        6  หน่วยกิต 
 
* วิชาแกน 45 หน่วยกิตโครงสร้างหลักสูตรเหมือนเดิม  
มีการปรับเปลี่ยนในบางรายวิชาเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน
และรหัสรายวิชาที่ถูกต้อง 
 เปลี ่ยนแปลงหน่วยกิตวิชาเอกจากเดิม 42 หน่วยกิต 
 เป็น 48 หน่วยกิต  
 เปล ี ่ ยนแปลงเอกบ ั งค ับจากเด ิม  18 หน ่ วยกิต 
 เป็น 30 หน่วยกิต  
 รวมหน ่วยก ิตว ิชา เฉพาะจากเด ิม  94 หน ่วยกิต 
 เป็น 100 หน่วยกิต 

3.1.3  รายวิชา 
     การจัดการเรยีนรู้ตามหลักสูตรแบ่งเป็น   3 หมวดวิชา 
 1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า      30 หน่วยกิต 
     นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปในแต่ละกลุ่มให้
ครบตามเกณฑ์ของแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
    ไม่น้อยกว่า          12   หน่วยกิต      
   1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ        6   หน่วยกิต  
0001101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
0010102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร        3(3-0-6) 
0010103 ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการเรยีนรู ้3(3-0-6) 
         1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทย           3   หน่วยกิต  
0001201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
0001202 ภาษาไทยสื่อสารเชิงธุรกิจ    3(3-0-6) 
  1.1.3 กลุ่มวิชาภาษาอ่ืน             3  หน่วยกิต  
0001301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
0001302 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
0001303 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร         3(3-0-6) 
0001304 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
0001305 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่สาร       3(3-0-6) 
0001306 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสือ่สาร      3(3-0-6) 
0001307 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
0001308 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 

3.1.3 รายวิชา 
     การจัดการเรยีนรู้ตามหลักสูตรแบ่งเป็น 3 หมวดวิชา 
1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า      30 หน่วยกิต 
     นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปในแต่ละกลุ่มให้
ครบตามเกณฑ์ของแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
    ไม่น้อยกว่า          12   หน่วยกิต      
   1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษให้เลือกเรียน  6   หน่วยกิต  
0110101 ภาษาอังกฤษเพื่อเสรมิทักษะ    3(3-0-6) 
   การเรยีนรู ้      
   English for Study Skills 
0110102 ภาษาอังกฤษเพื่อการแปลเบื้องต้น   3(3-0-6) 
   English for Translation 
0110103 ภาษาอังกฤษเพื่อการล่ามเบื้องต้น   3(3-0-6) 
   English for Interpreting 
0110104 ภาษาอังกฤษเฉพาะทางเบื้องต้น    3(3-0-6) 
   Foundation English for  
   Specific Purposes 
0110105 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย    3(3-0-6) 
   และนวัตกรรม 
   English for Research and  
   Innovation 
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0001309 ภาษาพมา่เพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
0001310 ภาษาตากาล็อกเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2 กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
         ไม่น้อยกว่า    9  หน่วยกิต  
  1.2.1 กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์     3  หน่วยกิต 
0002101 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน      3(3-0-6) 
0002102 ปรัชญาเพื่อการพัฒนาชีวิต       3(3-0-6) 
0002103 จริยธรรมในชีวิตประจำวัน         3(3-0-6) 
0002104 มนุษย์กับทักษะการคิด    3(3-0-6) 
  1.2.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์          3  หน่วยกิต 
0002201 การเมืองการปกครองไทย    3(3-0-6) 
0002202 กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6) 
0002203 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6) 
0002204 ตะวันออกศึกษา    3(3-0-6) 
  1.2.3 ให้เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
        และสังคมศาสตร์                   3  หน่วยกิต 
0002301 มนุษย์กับการพัฒนาตน    3(3-0-6) 
0002302 มนุษยสัมพันธ์    3(3-0-6) 
0002303 จิตตปัญญาศึกษา    3(3-0-6) 
0002304 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6) 
0002305 ภาวะผู้นำและผู้ตาม    3(3-0-6) 
0002306 สุนทรียภาพทางดนตรแีละการแสดง    3(2-2-5) 
0002307 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวนั    3(2-2-5) 
0002308 มนุษย์กับเครื่องแต่งกาย    3(2-2-5) 
0002309 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6) 
0002310 ธุรกิจในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6) 
0002311 การบริหารเงินในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6) 
0002312 การบัญชีในชีวิตประจำวัน        3(3-0-6) 
0002313 ภูมิศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน    3(3-0-6) 
0002314 โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย    3(3-0-6) 

   1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทยให้เลือกเรียน  3 หน่วยกิต 
0110201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
   สำหรับชาวตา่งชาติ     
   Communicative Thai Language  
   for Foreigners  
0110202 ภาษาไทยเพื่อการใช้งาน    3(3-0-6) 
   Thai for Working Skills 
   1.1.3 กลุ่มวิชาภาษาอ่ืน ให้เลือกเรียน  3 หน่วยกิต 
0110301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
   Chinese for Communication  
0110302 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
   Khmer for Communication  
 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ   
  สังคมศาสตร์  ให้เลือกเรียน         9 หน่วยกิต 
     1.2.1 วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
0210101 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา   3(3-0-6) 
   อย่างยั่งยืน 
   H.M. King Bhumibol Adulyadej’s  
   Philosophy for Sustainable  
   Development  
     1.2.2 กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์  
   ให้เลือกเรียน     3 หน่วยกิต 
0210201  จริยธรรมในวิถีชีวิตสมยัใหม ่    3(3-0-6) 
   Ethics in Modern Lifestyle 
0210202 มนุษย์กับทักษะการคดิ    3(3-0-6) 
   Human and Thinking Skills 
0210203 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์   3(3-0-6) 
   ในสังคมดิจิทัล 
   Human Resource Development 
    for Digital Society 
0210204 สุนทรียภาพทางดนตรีและศลิปะ    3(3-0-6) 
   สำหรับชีวิตสมัยใหม ่
   Aesthetic Music and Art  
   for Modern Life 
0210205 การสื่อสารในชีวิตประจำวันสมัยใหม ่  3(3-0-6) 
   Communication in Modern Life 
0210206 ความเป็นพลเมืองในสังคม    3(3-0-6) 
   ระบบประชาธิปไตย      
   Citizenship in Democracy Society 
0210207 มนุษย์กับการพัฒนาตน    3(3-0-6) 
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0002315 มนุษย์กับสังคม    3(3-0-6) 
0002316 ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา   3(3-0-6) 
             คุณภาพชีวิต 
0002317 วิถีไทยวิถีอาเซียน   3(3-0-6) 
0002318 ความเป็นพลเมืองในระบอบ      3(3-0-6) 
             ประชาธิปไตย  
0002319 การสื่อสารอาเซียน    3(3-0-6) 
0002320 การวิเคราะหส์ถานการณ์ปัจจุบัน   3(3-0-6) 
             เพื่อการสื่อสาร   
0002321 การรู้เท่าทันสื่อในศตวรรษที่ 21    3(3-0-6) 
0002322 ความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21   3(3-0-6) 
0002323 หลักพื้นฐานการคุ้มครองสิทธิ     3(3-0-6) 
             ในทรัพย์สินทางปัญญา  
 
 
 1.3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
            เทคโนโลยีและการกีฬา ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 
          1.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์            3 หน่วยกิต 
0003101 ชีวิตและธรรมชาติ       3(3-0-6) 
0003102 วิทยาศาสตร์เพื่อคณุภาพชีวิต    3(3-0-6) 
0003103 ชีวิตและสุขภาพ   3(3-0-6) 
0003104 พืชพรรณเพื่อชีวิต    3(3-0-6) 
0003105 การเกษตรในชีวิตประจำวัน       3(3-0-6) 
0003106 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่   3(3-0-6) 
0003107 การเกษตรตามแนวพระราชดำริ    3(3-0-6) 
0003108 อัญมณีและเครื่องประดับใน      3(3-0-6) 
             ชีวิตประจำวัน 
  1.3.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์         3   หน่วยกิต 
0003201 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ    3(3-0-6) 
0003202 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6) 
0003203 คณิตศาสตร์ทั่วไป         3(3-0-6) 
0003204 คณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะทางปัญญา    3(3-0-6) 
0003205 สถิติและการประยุกต์ทัว่ไป      3(3-0-6) 
0003206 สถิติในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6) 
0003207 สถิติเพื่อการตัดสินใจ    3(3-0-6) 
 
  1.3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการกีฬา  3 หน่วยกิต 
            รายวิชาด้านเทคโนโลยี 
0003301 เทคโนโลยีสารสนเทศและ   3(2-2-5) 
             การสื่อสารข้อมลูเบื้องต้น  
0003302 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ     3(3-0-6) 

   Human and Self Development   
 
 
      1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
   ให้เลือกเรียน  3 หน่วยกิต 
0210301 ความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทลั    3(3-0-6) 
   Citizenship in Digital World 
0210302 ความรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทลั    3(3-0-6) 
   Media Literacy in Digital World  
0210303 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันยคุใหม่  3(3-0-6) 
   Economics in Modern Life  
0210304 วัฒนธรรม และการสื่อสารใน ASEAN  3(3-0-6) 
   ASEAN Cultures and Communication 
0210305 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6)
   Psychology in Daily Life  
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
  เทคโนโลยีและการกีฬา     
     1.3.1 กลุม่วชิาวิทยาศาสตร์ ให้เลอืกเรียน  3 หน่วยกิต 
0310101 ชีวิตและธรรมชาต ิ   3(3-0-6) 
   Life and Nature  
0310102 วิทยาศาสตร์เพื่อคณุภาพชีวิต    3(3-0-6) 
   Science for Quality of Life  
0310103 ชีวิตและสุขภาพ    3(3-0-6) 
   Life and Health  
0310104 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยสีมัยใหม ่   3(3-0-6) 
   Environment and Modern Technology  
    1.3.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ให้เลือกเรียน  
     3 หน่วยกิต 
0310201 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ    3(3-0-6) 
   Mathematics for Decision Making  
0310202 คณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะทางปญัญา  3(3-0-6) 
   Mathematics for Cognitive Skill  
0310203 สถิติในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6) 
   Statistics in Daily Life  
0310204 สถิติเพื่อการตัดสินใจ    3(3-0-6) 
   Statistics for Decision Making  
    1.3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีให้เลือกเรียน     
   กิตและการกีฬา  ให้เลือเรียน   3 หน่วยกิต 
0310301 เทคโนโลยีสารสนเทศและ    3(2-2-5) 
   การสื่อสารข้อมลูเบื้องต้น 
   Introduction to Information  
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             ชีวิตสมัยใหม ่
0003303 การจัดการธุรกิจยุคใหม่ด้วย      3(2-2-5) 
             คอมพิวเตอร์ 
0003304 การจัดการธุรกิจยุคใหม่แบบ      3(2-2-5) 
             พาณิชย์อิเล็กทรอนิกสเ์บื้องต้น  
0003305 การปฏิบัติงานช่างเบื้องต้นใน    3(2-2-5) 
             ชีวิตประจำวัน 
0003306 เทคโนโลยีพื้นฐานด้านการ   3(2-2-5) 
             ถ่ายภาพและตกแต่งภาพ  
0003307 เทคโนโลยีกับการพัฒนา    3(2-2-5) 
           1.3.4 รายวิชาด้านการกีฬา      3 หน่วยกิต 

0003308 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต   3(2-2-5) 
0003309 กิจกรรมเข้าจังหวะและกีฬาลีลาศ    3(2-2-5) 
0003310 นันทนาการเพื่อสุขภาพ    3(2-2-5) 
 
2  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า    94 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน  45 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน  15 หน่วยกิต 
  เป็นภาษาอังกฤษ    
  
8001001 หลักนิเทศศาสตร ์   3(3-0-6) 
  Principles of Communication Arts 
8001003 หลักการโฆษณา  
  และการประชาสัมพันธ์    3(3-0-6) 
  Principles of Advertising  
  and Public Relations 
8001005 หลักการสื่อสารการตลาด   3(3-0-6) 
  Principles of Marketing Communication 
8002001 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร ์  3(2-2-5) 
  English for Communication Arts 
8002003 สื่อใหม ่   3(2-2-5) 
  New Media 
 (2) กลุ่มวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน  30 หน่วยกิต 
  เป็นภาษาไทย     
8001002 หลักวารสารศาสตร ์   3 (3-0-6) 
  Principles of Journalism 
8001004 หลักการวิทยุกระจายเสยีง 
  และวิทยุโทรทัศน์   3(3-0-6) 
  Principles of Broadcasting 
8001006 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
  เพื่องานนิเทศศาสตร์    3(2-2-5) 

   and Communication Technology  
0310302 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ    3(3-0-6) 
   ชีวิตสมัยใหม ่     
   Information Technology for  
   Modern Life 
0310303 เทคโนโลยีดิจิทลัในชีวิตประจำวัน   3(2-2-5) 
   Digital Technologies in Daily Life 
0310304 การปฏิบัติงานช่างเบื้องต้น    3(2-2-5) 
   ในชีวิตประจำวัน    
   Practical Workshop in Daily Life  
0310305 การออกกำลังกายเพื่อคณุภาพชีวติ   3(2-2-5) 
   Exercise for Quality of Life  
 
 
 
2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100   หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน  45 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน 18 หน่วยกิต 
  เป็นภาษาอังกฤษ  
8001001 หลักนิเทศศาสตร ์    3(3-0-6) 
   Principles of Communication Arts 
8001003 หลักการโฆษณาและการประชาสมัพันธ์ 3(3-0-6) 
   Principles of Advertising and  
   Public Relations 
8001005 หลักการสื่อสารการตลาด    3(3-0-6) 
   Principles of Marketing 
    Communication 
8002001 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร ์   3(2-2-5) 
   English for Communication Arts 
8002003 สื่อใหม ่    3(2-2-5) 
   New Media 
8002006  การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   3(2-2-5) 
   Communication for Rural Development 
 2.1.2 กลุ่มวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน 21 หน่วยกิต 
     เป็นภาษาไทย  
8001002 การถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร ์   3(2-2-5) 
   Photography for Communication  
   Arts 
8001006 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ   3(2-2-5) 
   งานนิเทศศาสตร ์     
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  Personality Development for    
  Communication Arts 
8001007 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 3(3-0-6) 
  Law and Ethics of Mass Communication 
8001013 การรู้เท่าทันสื่อ   3(2-2-5) 
  Media Literacy 
8002002 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์3(2-2-5) 
  Language for Communication Arts 
8002005 การสื่อข่าวเบื้องต้น   3(2-2-5) 
  Basic News Reporting 
8002006  การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  3(2-2-5) 
  Communication for Rural Development 
8002007 หลักการสื่อสารบูรณาการ   3(3-0-6) 
  Principles of Communications Integrated  
8002411 การวิจัยนิเทศศาสตร ์   3(2-2-5) 
  Research in Communication Arts 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2 วิชาเอก  42 หน่วยกิต 
  2.2.1 เอกบังคับ  18 หน่วยกิต 
(ให้เรียนในแขนงวิชาใดวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้เพียงแขนงวิชาเดียว) 
 - แขนงวิชาการสื่อสารการตลาด  18 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน  18 หน่วยกิต 
  เป็นภาษาอังกฤษ     
8312101 ภาษาอังกฤษสำหรับ   3(2-2-5) 
  การสื่อสารการตลาด   
  English for Marketing  
  Communication 
8312102 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทลัและสื่อใหม่ 
  3(3-0-6) 
  Marketing Communication  
  Strategy 

   Personality Development for     
   Communication Arts 
8001007 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน  3(3-0-6) 
   Law and Ethics of Mass  
   Communication 
8001008 การรู้เท่าทันสื่อ    3(2-2-5) 
   Media  Literacy 
8002002 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร ์3(2-2-5) 
   Language for Communication Arts 
8002005 การสื่อข่าวเบื้องต้น    3(2-2-5) 
   Basic News Reporting 
8002007 การวิจัยนิเทศศาสตร ์   3(2-2-5) 
   Research in Communication Arts 
 2.1.3 กลุ่มวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน 6 หน่วยกิต 
     เป็นภาษาที่สาม 
       (ใหน้ักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้)  
         (1) กลุ่มวิชาภาษาจนี 
8001009 ภาษาจีนระดับต้น 1   3(3-0-6) 
   Basic Chinese 1 
8002008 ภาษาจีนระดับต้น 2   3(3-0-6) 
   Basic Chinese 2 
  (2) กลุม่วิชาภาษาไทย 
8001010 ภาษาไทยระดับต้น 1  3(3-0-6) 
   Basic Thai 1 
8002010 ภาษาไทยระดับต้น 2  3(3-0-6) 
   Basic Thai 2 
 
2.2 กลุ่มวิชาเอก  48 หน่วยกิต 
 2.2.1 เอกบังคับ  30 หน่วยกิต 
  1) วิชาท่ีจัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
      9 หน่วยกิต 
8042202 ความเข้าใจสื่อดิจิทัล    3(2-2-5) 
   Understanding in Digital Media 
8043212 การบริหารจัดการไมซ ์    3(2-2-5) 
   MICE Management  
8052203 การสร้างสรรค์สื่อ    3(2-2-5) 
   Media Creation 
  2) วิชาท่ีจัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 

     15 หน่วยกิต 
8043113  กลยุทธ์การสร้างตราสินคา้    3(2-2-5) 
   Branding Strategy 
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8313001 พฤติกรรมผู้บรโิภค   3(3-0-6) 
  เพื่อการสื่อสารการตลาด   
  Consumer Behavior for Marketing  
  Communication 
8313002 การวิจัยการสื่อสารการตลาด   3(2-2-5) 
  Marketing Communication  
  Research  
8313103 ทักษะในการสื่อสารเจรจาทางธุรกจิ  3(2-2-5) 
  Communication Skills  
  for Business Speech 
8313104 การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด 3(2-2-5) 
  Media Production for Marketing   
  Communication 
 
 - แขนงวิชาการสื่อสารการท่องเท่ียว  18 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน  18 หน่วยกิต 
  เป็นภาษาอังกฤษ   
8212001 หลักการสื่อสารการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
  Principles of Communication  
  for Tourism 
8212002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
  การท่องเที่ยว   
  English for Tourism  
  Communication 
8213003 การวิจัยสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว   3(2-2-5) 
  Communication Research for  
  Tourism  
8213004 หลักมัคคเุทศก ์   3(2-2-5) 
  Principles of Tourism Guidance 
8213005 การประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
  Public Relations for Business  
  Tourism 
8213029 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
  Traveler Behavior 
  
 2.2.2 เอกเลือก     24 หน่วยกิต 
  (ให้เลือกเรียนรายวิชาที่อยู่ในแขนงวิชาเดียวกันกับ 

 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต) 
 - แขนงวิชาการสื่อสารการตลาด  24 หน่วยกิต 

8043210  นวัตกรรมสื่อดิจิทลั    3(2-2-5) 
   Digital Media Innovation 
 
8053113  การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
   Marketing Communication  
   for Tourism 
8053115 กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารการตลาด  3(2-2-5) 
   และธุรกิจการท่องเที่ยว     
   Special Events for Marketing and  
   Tourism Business Communication 
8053202 การพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนเพื่อการสื่อสาร 
   การตลาด     3(2-2-5) 
   Local Product Development for  
   Marketing Communication  
  3) วิชาท่ีจัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาที่สาม  
     6 หน่วยกิต 
  (ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้)  
   (1) กลุ่มวิชาภาษาจีน 
8092101 ภาษาจีนระดับกลาง 1    3(3-0-6) 
   Intermediate Chinese 1 
8092102 ภาษาจีนระดับกลาง 2    3(3-0-6) 
   Intermediate Chinese 2 
   (2) กลุ่มวิชาภาษาไทย  
8092111 ภาษาไทยระดับกลาง 1     3(3-0-6) 
   Intermediate Thai 1 
8092112 ภาษาไทยระดับกลาง 2     3(3-0-6) 
   Intermediate Thai 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2.2 เอกเลือก   18 หน่วยกิต 
 (ให้เลือกเรียนรายวิชาที่อยู่ในกลุ่มวิชาเดียวกัน ไม่น้อยกว่า  
      18 หน่วยกิต) 
  2.2.2.1 กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 
          และสื่อใหม่  18 หน่วยกิต 
 1)วิชาที่จัดให้มกีารเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ           
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  (1) กลุ่มวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
เลือกเรยีนไม่น้อยกว้า    9 หน่วย
กิต 
8213001 การสร้างสรรค์สื่อ   3(2-2-5) 
  Media Creation  
8213002 การบริหารจัดการไมซ์    3(2-2-5) 
  MICE Management 
8213020 การสื่อสารระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
  International Communication 
 (2) กลุ่มวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต 
8313003 การวางแผนสื่อเพื่อ   3(2-2-5) 
  การสื่อสารการตลาด   
  Media Planning for Marketing    
  Communication 
8313004 กลยุทธ์การสร้างตราสินคา้   3(2-2-5) 
  Branding Strategy 
8313005 จิตวิทยาการสื่อสารการตลาด   3(3-0-6) 
  Psychology for Marketing  
  Communication 
8313006 การส่งเสริมการขาย   3(2-2-5) 
  Sales Promotional 
8313007 การเขียนแผนการตลาด    3(2-2-5) 
  Marketing Plan 
8313008 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารการตลาด 3(2-2-5) 
  Photography for Marketing     
  Communication  
8313009 การบริหารลูกคา้สัมพันธ์   3(2-2-5) 
  Customer Relationship  
  Management 
8313010 การพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส ์   3(2-2-5) 
  E-Commerce 
8313011 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชน   3(2-2-5) 
  เพื่อการสื่อสารการตลาด  
  Local Product Development for Marketing
  Communication  
8313012 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม   3(2-2-5) 
  สำหรับการสื่อสารการตลาด   
  Leadership and Teamwork  
  Management for Marketing 
  Communication  

   เลือกเรียนไม่น้อยกว่า        3 หน่วยกิต 
8042201  กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทลั  3(2-2-5) 
  และสื่อใหม ่  
  Digital Marketing Communication Strategy 
  and New Media 
8042203   หลกัการโฆษณาดจิิทัลและ   3(3-0-6) 
  การสร้างแบรนด ์  
  Principle of Digital Advertising  
  and Brand Creating  
8043211   การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์   3(2-2-5) 
  E-Commerce 

 2) วิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า     12 หน่วยกิต 
8043101  การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
  การตลาดดจิิทัล  
            Media Production for  
  Digital Marketing Communication 
8043102   พฤติกรรมผู้บริโภคเพือ่การสื่อสาร   3(3-0-6) 
  การตลาดดจิิทัล  
  Consumer Behavior for  
  Digital Marketing Communication 
8043204  จิตวิทยาการสื่อสารการตลาดดิจิทลั 3(3-0-6) 
  Psychology of Digital  
  Marketing Communication 
8043112  การส่งเสริมการขาย    3(2-2-5) 
  Sales Promotional 
8043114  การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน 3(3-0-6) 
  ด้านการสื่อสารการตลาด  
  Efficiency Development in  
  Marketing Communication  
8043117  การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 
  และสื่อใหม่     3(2-2-5) 
    Photography for Digital  
  Marketing Communication  
  and New Media 
8043214  จริยธรรมและจรรยาบรรณการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  การตลาดดิจิทลัและสื่อใหม่  
  Ethics for Digital Marketing  
  Communication and New Media 
8043216  ธุรกิจจำลองเพื่อการสื่อสารการตลาด 3(2-2-5) 
  Dummy Business for  
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8313013 จริยธรรมและจรรยาบรรณ   3(3-0-6) 
  การสื่อสารการตลาด   
  Ethics for Marketing Communication 
8313014 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน 3(3-0-6) 
  ด้านการสื่อสารการตลาด    

  Efficiency Development in Marketing  
  Communication  
8313015 เทคนิคการฝึกอบรม   3(2-2-5) 
  เพื่อการสื่อสารการตลาด   
  Training Technique for Marketing  
  Communication 
8313016 ธุรกิจจำลองเพื่อการสื่อสารการตลาด 3(2-2-5)  
  Dummy Business for Marketing   
  Communication 
8314001  โครงการพิเศษเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
  การตลาด 
  Special Project in Marketing    
  Communication 
8314002  สัมมนาการสื่อสารการตลาด   3(2-2-5) 
  Seminar in Marketing Communication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Marketing Communication 
 
8043217   การเขียนเพื่อการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Writing for Digital  
 Marketing  Communication 
8043218  การบริหารจัดการธุรกิจการตลาดดิจิทัล  3(2-2-5) 
    Digital Marketing Business  
  Management  
8043220  โครงการพิเศษเพื่อการสื่อสารการ   3(2-2-5) 
  ตลาดดิจิทัล     
  Special Project for Digital Marketing  
  Communication 

  3) วิชาท่ีจัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาที่สาม 
   เรียนไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 

(ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุม่วิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี)้  
  (1) กลุม่วิชาภาษาจีน 

8092204  ภาษาจีนในสื่อโซเชียลมีเดยี   3(3-0-6) 
  Chinese on Social Media 
8093110   ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ    3(3-0-6) 
  Business Chinese 
8093100  ภาษาจีนสำหรับการผลิตสื่อใหม่และ 3(3-0-6) 
  ตลาดดิจิทัล  
  Chinese for Digital Marketing  
  and New Media 
8094111  ภาษาจีนเพื่อการโฆษณาและ  3(3-0-6) 
  การประชาสัมพันธ์                                  
  Chinese for Public Relations 
  (2) กลุม่วิชาภาษาไทย 
8092203  ภาษาไทยในสื่อโซเชียลมีเดีย  3(3-0-6) 
    Thai on Social Media  

8093114  ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ    3(3-0-6) 
               Thai for Business 
8093101  ภาษาไทยสำหรบัการผลติสื่อใหม่  3(3-0-6) 
  และตลาดดิจิทัล  
  Thai for Digital Marketing  
  and New Media 
8094111   ภาษาไทยเพื่อการโฆษณาและ   3(3-0-6) 
  การประชาสัมพันธ์                         
  Thai for Public Relations 
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- แขนงวิชาเลือกการสื่อสารการทอ่งเที่ยว    24 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาที่จัดให้มีการเรียน บังคับเรียน  9  หน่วยกิต 
  การสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
8213001 การสร้างสรรค์สื่อ   3(2-2-5) 
  Media Creation  
8213002 การบริหารจัดการไมซ์    3(2-2-5) 
  MICE Management 
8213020 การสื่อสารระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
  International Communication 
 
 
 
 
 
 (2) กลุ่มวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า    15 หน่วยกิต 
8213006 การเขียนเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
  Writing for Tourism Communication 
8213007 การสื่อข่าวการท่องเที่ยว               3(2-2-5) 
  News Reporting in Tourism 
8213008 การบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
  Business Management in Tourism 
8213009 การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
  Marketing Communication for  
  Tourism 
8213010 การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
  การท่องเที่ยว  
  Media Production for Tourism    
  Communication 
8213011 ยุทธศาสตร์การจดัการท่องเที่ยว     3(2-2-5) 
  ในท้องถิ่น 
  Strategic Management for Local  
  Tourism   
8213012 จริยธรรมการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
  Ethics Communication for  
  Tourism 
8213013 กิจกรรมพิเศษเพื่อ   3(2-2-5) 
  การสื่อสารการท่องเที่ยว   
  Special Events for Tourism     
  Communication 
8213014 สถานการณ์ปัจจุบัน   3(2-2-5) 

 2.2.2.2 กลุ่มวิชาการสื่อสารและ    18 หน่วยกิต 
      ธุรกิจการท่องเท่ียว    
 1) วิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
    เลือกเรียนไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 
8052201  หลักการสื่อสารการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
  Principles of Communication  
  for Tourism 
8053101  การประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
  Public Relations for Business Tourism 
8053210  การสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
  ระหว่างประเทศ      
  Communication and International 
  Business Tourism 

 2) วิชาท่ีจัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  
       เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต 
8053102  การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
               Media Production for  
 Tourism Communication 
8053110  การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
  Photography for Tourism Communication 
8053111   การเขียนเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยว   3(2-2-5) 
 Writing for Tourism Communication 
8053112  การบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยว   3(2-2-5) 
  Business Management in Tourism 
8053114  จริยธรรมการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
  Ethics Communication for Tourism 
8052202  ยุทธศาสตร์การจดัการท่องเที่ยว   3(2-2-5) 
  ในท้องถิ่น  
  Strategic Management for Local  
  Tourism 
8053203  หลักมัคคเุทศก ์    3(2-2-5) 
  Principles of Tourism Guidance 
8053204   พฤติกรรมนักท่องเที่ยว         3(2-2-5)  
  Tourism Behavior 
8053213  การผลิตรายการสารคดีเพื่อ   3(2-2-5) 
  การท่องเที่ยว   
  Documentary Production for  
  Tourism  
8053214  การสื่อสารการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ     3(2-2-5) 
  Tourism Communication for Health 
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  เพื่อการสื่อสารท่องเที่ยว   
  และธุรกิจบันเทิง 
  Current Affairs for Tourism     
  Communication 
  and Entertainment 
8213015 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย   3(2-2-5) 
  Geography of Thai Tourism 
8213016 วัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
  Cultural Studies for Tourism 
8213017 การถ่ายภาพเพื่อ   3(2-2-5) 
  การสื่อสารการท่องเที่ยว   
  Photography for Tourism  
  Communication 
8213018 การผลิตรายการสารคด ี   3(2-2-5) 
  เพื่อการท่องเที่ยว   
  Documentary Production  
  for Tourism 
8213019  การสื่อสารการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 
  Tourism Communication for Health 
8213030 สถานการณ์ปัจจุบัน   3(2-2-5) 
  เพื่อการสื่อสารท่องเที่ยว   
  Current Affairs for Tourism     
  Communication 
8213035 การสื่อสารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  3(2-2-5) 
  และวัฒนธรรม  
 Tourism Communication for  
  Conservation and Cultural 
8214001 โครงการพิเศษเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
  การท่องเที่ยว   
  Special Project for Tourism  
  Communication  
8214002 สัมมนาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
  Seminar in Tourism Communication 
 
 
 
 
 
 
 
 

8053215  สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อ    3(2-2-5) 
  การสื่อสารการท่องเที่ยว  
  Current Affairs for Tourism  
  Communication 
8053217  โครงการพิเศษเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
  ธุรกิจการท่องเที่ยว     
  Special Project for  
  Tourism Communication 
 3) วิชาท่ีจัดให้มีการเรียนการสอน 3 หน่วยกิต 
  เป็นภาษาที่สาม   
    (ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวชิาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี)้  
  (1) กลุม่วิชาภาษาจีน 
8092201  ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว       3(3-0-6) 
  และมัคคุเทศก ์ 
  Chinese for Tourism and Guide 
8093103  ภาษาจีนสำหรับการผลิตสื่อใหม่     3(3-0-6) 
  และส่งเสรมิธุรกิจการท่องเที่ยว  
  Chinese for New Media  
  and Business Tourism 
8093110   ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ     3(3-0-6) 
  Business Chinese 
8094111   ภาษาจีนเพื่อการโฆษณาและ    3(3-0-6) 
  การประชาสัมพันธ์                                  
  Chinese for Public Relations 
  (2) กลุม่วิชาภาษาไทย 
8092202   ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว    3(3-0-6) 
  และมัคคุเทศก ์  
  Thai for Tourism and Guide 
8093104   ภาษาไทยสำหรับการผลิตสื่อและ   3(3-0-6) 
  ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว  
  Thai for Commumication  
  and Business Tourism  
8093114  ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ    3(3-0-6) 
               Thai for Business 
8094112  ภาษาไทยเพื่อการโฆษณาและ   3(3-0-6) 
  การประชาสัมพันธ์  
   Thai for Public Relations 
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 2.3  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศกึษา  
  ไม่น้อยกว่า   7 หน่วยกิต 
8404101 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   2(90) 
  นิเทศศาสตร ์  
  Preparation for Professional  
  Experience in Communication Arts 
8404201 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร ์ 5(450) 
  Field Experience in  
  Communication Arts 
   หรือ 
8404003 เตรียมสหกจิศึกษา   1(0-2-1) 
  Pre – cooperative Education 
8404004 สหกิจศึกษา   6(450) 
  Cooperative Education 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6   หน่วยกิต 
     ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏรำไพพรรณีเปิดสอน โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 
 
 
 
 

 2.3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 
   สหกิจศึกษา เรียนไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต 
  2.3.1 กลุ่มวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจ 2 หน่วยกิต 
  (ให้เลือกรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้) 
8404101   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    2(90) 
   นิเทศศาสตร ์     
      Preparation for Professional  
   Experience in Communication  
   Arts 
8404102  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    2(90) 
   นิเทศศาสตร์ (นานาชาติ)     
      Preparation for Professional  
   Experience in Communication  
   Arts (Inter) 
8404998   เตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร ์  2(90) 
         Pre – cooperative Education 
  2.3.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
 5/6 หน่วยกิต 
  (ให้เลือกรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้) 
8404201   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    5(450) 
   นิเทศศาสตร ์
      Field Experience in  
   Communication Arts 
8404202   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (นานาชาติ)   5(450) 
      Field Experience in  
   Communication Arts (Inter) 
8404999   สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร ์    6(640) 
      Cooperative Education for      
   Communication Arts 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี ที่ไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่
เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา  
 
 รายวิชาในหลักสูตร จะใช้รหัสวิชาประกอบด้วย
ตัวเลข 7 ตัว โดยตัวเลขตัวแรกแทนคณะตัวเลขตัวที่ 2 แทน
สาขาวิชา ตัวเลขตัวที่ 3 แทนกลุ่มวิชา ตัวเลขตัวที่ 4 แสดง
ระดับชั้นปี ตัวเลขตัวที่ 5 – 7 แสดงลำดับของรายวิชาที่ควร
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จัดเรียนก่อนหลัง รห ัสว ิชา
ประกอบด้วยตัวเลข 7 หลัก วางไว้หน้าชื่อวิชามีความหมาย
ดังนี ้
 
เลขรหัส 800 หมายถึง วิชาแกนของคณะนิเทศศาสตร์ 
เลขรหัส 804 หมายถึง แขนงวิชาการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ 
เลขรหัส 805 หมายถึง กลุ่มวิชาการสื่อสารและธุรกิจการท่องเท่ียว 
เลขรหัส 809 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาที่สาม 
   ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เลขรหัส 840 หมายถึง วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   และสหกิจศึกษา 
เลขรหัสตัวที่ 4 หมายถึง ชั้นปีการศึกษา 
เลขรหัสตัวที่ 5 หมายถึง ภาคการศึกษา 
เลขรหัสตัวที่ 6  หมายถึง กลุ่มวิชา  
    (0) คือกลุ่มวิชาเอกบังคับ 
    (1) คือกลุ่มวิชาเอกเลือก  
เลขรหัสตัวที่ 7 หมายถึง ลำดับรายวิชา  

 
ตารางเทียบรายวิชา 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) หลักสูตร  พ.ศ. 2559  
กับ  

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานเิทศศาสตร์ (หลักสตูรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต 
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) หลักสูตร พ.ศ. 2559 

หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสตูรสามภาษา) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วย
กิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

8001001 หลักนิเทศศาสตร ์ 3(3-0-6) 8001001 หลักนิเทศศาสตร ์ 3(3-0-6) 
8001003 หลักการโฆษณาและ 

การประชาสัมพนัธ์       
3(3-0-6) 8001003 หลักการโฆษณาและ 

การประชาสัมพนัธ์       
3(3-0-6) 

8001004 หลักการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน ์

3(3-0-6) 8001004 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวทิยุ
โทรทัศน ์

3(3-0-6) 

8001005 หลักการสื่อสารการตลาด 3(3-0-6) 8001005 หลักการสื่อสารการตลาด 3(3-0-6) 
8001006 การพัฒนาบุคลิกภาพ 

เพื่องานนิเทศศาสตร์ 
3(2-2-5) 8001006 การพัฒนาบุคลิกภาพ 

เพื่องานนิเทศศาสตร์ 
3(2-2-5) 

8001007 กฎหมายและจริยธรรม
สื่อสารมวลชน 

3(3-0-6) 8001007 กฎหมายและจริยธรรม
สื่อสารมวลชน 

3(3-0-6) 

8001013 การรู้เท่าทันสื่อ 3(2-2-5) 8001008 การรู้เท่าทันสื่อ 3(2-2-5) 
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8002001 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศ
ศาสตร์              

3(2-2-5) 8002001 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์             3(2-2-5) 

8002002 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องาน
นิเทศศาสตร ์

3(2-2-5) 8002002 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร ์ 3(2-2-5) 

8002003 สื่อใหม่ 3(2-2-5) 8002003 สื่อใหม่ 3(2-2-5) 
8002005 การสื่อข่าวเบื้องต้น 3(2-2-5) 8002005 การสื่อข่าวเบื้องต้น 3(2-2-5) 
8002006 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น               
3(2-2-5) 8002006 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น              3(2-2-5) 

8002411 การวิจัยนิเทศศาสตร ์ 3(2-2-5) 8002007 การวิจัยนิเทศศาสตร ์ 3(2-2-5) 
8212001 หลักการสื่อสารการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 8052201 หลักการสื่อสารการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
8213004 หลักมัคคุเทศก์ 3(2-2-5) 8053203 หลักมัคคุเทศก์ 3(2-2-5) 
8213005 การประชาสัมพนัธ์ธุรกิจ

ท่องเที่ยว 

3(2-2-5) 8053101 การประชาสัมพนัธ์ธุรกิจท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

8213029 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 3(3-0-6) 8053204 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
8312102 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด 3(3-0-6) 8042201 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดจิทิัล

และสื่อใหม่ 
3(2-2-5) 

8313001 พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการ
สื่อสารการตลาด 

3(3-0-6) 8043102 พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการสื่อสาร
การตลาดดิจทิัล 

3(3-0-6) 

8313104 การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสาร
การตลาด 

3(2-2-5) 8043101 การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด
ดิจิทัล 

3(2-2-5) 

8213001 การสร้างสรรค์สื่อ 3(2-2-5) 8052203 การสร้างสรรค์สื่อ 3(2-2-5) 
8213002 การบริหารจัดการไมซ ์ 3(3-0-6) 8043212 การบริหารจัดการไมซ ์ 3(3-0-6) 
8213006 การเขียนเพื่อการสื่อสารการ

ท่องเที่ยว 

3(2-2-5) 8053111 การเขียนเพื่อการสื่อสารการ
ท่องเที่ยว 

3(2-2-5) 

8213008 การบริหารจัดการธุรกิจ
ท่องเที่ยว 

3(2-2-5) 8053112 การบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

8213009 การสื่อสารการตลาดเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

3(2-2-5) 8053113 การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

8213010 การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสาร
การท่องเที่ยว 

3(2-2-5) 8053102 การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการ
ท่องเที่ยว 

3(2-2-5) 

8213011 ยุทธศาสตร์การจัดการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

3(3-0-6) 8052202 ยุทธศาสตร์การจัดการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น 

3(2-2-5) 

8213012 จริยธรรมการสื่อสารเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

3(2-2-5) 8053114 จริยธรรมการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

8213013 กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสาร
การท่องเที่ยว 

3(2-2-5) 8053115 กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสาร
การตลาดและธุรกิจการท่องเที่ยว 

3(2-2-5) 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสามภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   225  

 

หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต 
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) หลักสูตร พ.ศ. 2559 

หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสตูรสามภาษา) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

8213014 สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการ
สื่อสารท่องเที่ยวและธุรกิจ
บันเทิง 

3(2-2-5) 8053215 สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
ท่องเที่ยว 

3(2-2-5) 

8213017 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
การท่องเที่ยว 

3(2-2-5) 8053110 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

8213018 การผลิตรายการสารคดีเพื่อ
การท่องเที่ยว 

3(2-2-5) 8053213 การผลิตรายการสารคดีเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

3(2-2-5) 

8213019 การสื่อสารการท่องเที่ยวเพื่อ
สุขภาพ 

3(2-2-5) 8053214 การสื่อสารการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 

8213030 สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการ
สื่อสารท่องเที่ยว 

3(2-2-5) 8053215 สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
ท่องเที่ยว 

3(2-2-5) 

8214001 โครงการพิเศษเพื่อการสื่อสาร
การท่องเที่ยว 

3(2-2-5) 8053217 โครงการพิเศษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
การท่องเที่ยว 

3(2-2-5) 

8313004 กลยุทธ์การสร้างตราสนิค้า 3(2-2-5) 8043113  กลยุทธ์การสร้างตราสนิค้า 3(2-2-5) 
8313005 จิตวิทยาการสื่อสารการตลาด 3(3-0-6) 8043204 จิตวิทยาการสื่อสารการตลาดดจิิทัล 3(3-0-6) 
8313006 การส่งเสริมการขาย 3(2-2-5) 8043112  การส่งเสริมการขาย 3(2-2-5) 
8313008 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร

การตลาด 

3(2-2-5) 8043117 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารการตลาด
ดิจิทัลและสื่อใหม่ 

3(2-2-5) 

8313010 การพานชิย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 8043211   การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 
8313011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ

การสื่อสารการตลาด 

3(2-2-5) 8053202 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการ
สื่อสารการตลาด 

3(2-2-5) 

8313013 จริยธรรมและจรรยาบรรณการ
สื่อสารการตลาด 

3(3-0-6) 8043214 จริยธรรมและจรรยาบรรณการ
สื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ 

3(3-0-6) 

8313014 การพัฒนาประสิทธิภาพใน
การทำงานดา้นการสื่อสาร
การตลาด 

3(3-0-6) 8043114  การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ทำงานดา้นการสื่อสารการตลาด 

3(3-0-6) 

8313016 ธุรกิจจำลองเพื่อการสื่อสาร
การตลาด 

3(2-2-5) 8043216 ธุรกิจจำลองเพื่อการสื่อสารการตลาด 3(2-2-5) 

 

 

 

  


