มคอ.2

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิทยาเขต/คณะ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Technology Program in Multimedia Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)
ชื่อยอ (ไทย):
ทล.บ. (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Technology (Multimedia Technology)
ชื่อยอ (อังกฤษ): B.Tech. (Multimedia Technology)
3. วิชาเอก (ถามี)
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
138 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนเปน ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2555
วันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 วันที่ 29 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2555 เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) นักออกแบบกราฟก
(2) นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว
(3) ผูกํากับศิลป
(4) ผูกํากับภาพยนตรโฆษณา
(5) ครู/อาจารยผูสอนวิชาคอมพิวเตอร
(6) นักออกแบบเว็บไซต
(7) ผูผลิตสื่อและนวัตกรรม
(8) เจาของกิจการดานมัลติมีเดีย
(9) นักวิชาการเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
(10) นักออกแบบตัวละคร
(11) นักผลิตภาพยนตรแอนิเมชัน่
(12) นักออกแบบเกม
(13) นักออกแบบสื่อดิจิตอล
(14) นักผลิตสื่อเพื่อการนําเสนอ
(15) ประกอบอาชีพอิสระ
(16) นักออกแบบเทคนิคพิเศษทางภาพยนตร
(17) นักวิชาชีพในสถานประกอบการ/หนวยงานที่มีการใชสอื่ มัลติมีเดีย ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
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9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
1. นายปติพงศ พิมพพิเศษ ตําแหนงวิชาการ อาจารย MDM.(Digital Media), 2553
เลขประจําตัวประชาชน 1-4101-00008-31-8
2. นายณัฐภณ สุเมธอธิคม ตําแหนงวิชาการ อาจารย กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา), 2551
เลขประจําตัวประชาชน 3-1013-00600-02-4
3. นางสาวฉันทนา ปาปดถา ตําแหนงวิชาการ อาจารย ค.อ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร), 2549
เลขประจําตัวประชาชน 3-4504-00163-58-7
4. นางนุจรี บุรีรัตน
ตําแหนงวิชาการ อาจารย วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2549
เลขประจําตัวประชาชน 3-3208-00138-45-9
5. นายกวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์ ตําแหนงวิชาการ อาจารย ศศ.ม.(เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน), 2552
เลขประจําตัวประชาชน 3-1006-00831-15-2
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) ที่ไดกล าวถึ งการเชื่อมโยงเศรษฐกิ จไทยกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค เนื่องจากการที่
ประเทศไทยเขาเปนสมาชิกกลุมประเทศอาเซียน จาก พ.ศ. 2543 กลุมอาเซียนไดริเริ่ม E-ASEAN
Initiative เพื่อเปนขอตกลงของประเทศในกลุมอาเซียนที่จะเสริมสรางศักยภาพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของภูมิภาค ซึ่งศาสตรดานเทคโนโลยีมัลติมีเดียมีแนวโนมที่จะเขามามีบทบาทอยางมากใน
การสนับสนุนใหประเทศไทยกาวเขาสูยุค E-Govermant ซึ่งเปนหนึ่งในหาสาขาที่ประเทศกลุมอาเซียน
ตกลงที่จะดําเนินการ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
กระแสโลกาภิวัตนและการคาเสรี เปนปจจัยภายนอกที่สงผลตอการพัฒนาหลักสูตรโดยตรง
โดยเฉพาะการกําหนดรายวิชาที่ใหผูศึกษาไดเรียนนั้น จะตองใหความสําคัญกับการเรียนรูกลยุทธ
(Strategy) และยุทธวิธี (Tactic) การออกแบบ การผลิต และการสรางองคความรูสูการการปฏิบัติจริง
คุณสมบัติอีกดานหนึ่งที่ตองมีและขาดไมไดก็คือการมีความรูในเชิงวิชาชีพ ที่ผูเรียนหรือผูที่ปฏิบัติงาน
ในดานนี้จะตองประพฤติปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนของ
คณะฯ และมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ที่ ต อ งการเป น ผู นํ า การจั ด การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ระดั บ สากลบนพื้ น ฐาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
กระแสโลกาภิวัตนและการคาเสรี เปนปจจัยภายนอกที่สงผลตอการพัฒนาหลักสูตรโดยตรง
โดยเฉพาะการกําหนดรายวิชาที่ใหผูศึกษาไดเรียนนั้น จะตองใหความสําคัญกับการเรียนรูกลยุทธ
(Strategy) และยุทธวิธี (Tactic) ทางการสื่อสารที่สอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภค อีกทั้งรายวิชาใน
หลักสูตรจะตองสอดแทรกความรูในดานเทคโนโลยีการสื่อสารที่สามารถนําขอสนเทศทางเทคโนโลยี
มัลติมีเดียไปยังกลุมเปาหมาย ที่ไมเฉพาะแคกลุมลูกคาเปาหมายภายในประเทศเทานั้น แตยังจะตองนํา
ขอมูลขาวสารเพื่อโนมนาวใจนั้นสงตรงไปถึงกลุมเปาหมายที่มีความแตกตางทั้งทางดานเชื้อชาติและ
วัฒนธรรมได กลาวไดวานอกจากผูศึกษาจะตองมีความรูและมีความแมนยําทางดานแนวคิด ทฤษฎีใน
เชิงวิชาการแลว คุณสมบัติอีกดานหนึ่งที่ตองมีและขาดไมไดก็คือการมีความรูในเชิงวิชาชีพ ที่ผูเรียน
หรื อ ผู ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในด า นนี้ จ ะต อ งประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นอย า งมื อ อาชี พ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ซึ่ ง
สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยฯ ที่ตองการเปนผูนําการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับสากลบน
พื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากสถานการณ ห รื อ การพั ฒ นาทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมต อ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยฯ ที่มุงสูการเปนผูนําการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับสากล บนพื้นฐานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ทั้งที่จะเกิดขึ้นในปจจุบันและอนาคต อันเปนผลมาจากการเคลื่อนยายแรงงาน และทุน
ต า งชาติ ส ามารถทํ า ได ง า ยขึ้ น ทั้ ง หมดจะส ง ผลโดยตรงต อ ผู ป ฏิ บั ติ ง าน ทั้ ง ในวงการธุ ร กิ จ และ
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะคุณสมบัติเฉพาะในดานตางๆ ที่เปนความคาดหวังของผูวาจางที่ตองการจาก
แรงงาน ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงตองมีการพัฒนาความสามารถของผูเรียนในดานตางๆ ตั้งแต การ
ใช ภ าษาต า งประเทศของผู เ รี ย น การเสริ ม สร า งโลกทั ศ น และวิ สั ย ทั ศ น ผู เ รี ย นให ม องเห็ น การ
เปลี่ยนแปลงในมิติตางๆ ทั้งในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ที่ไมใชเฉพาะแคในระดับประเทศ
เท า นั้ น แต ยั ง ต อ งเข า ใจพลวั ต ในระดั บ ภู มิ ภ าค และระดั บ โลก เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพให ผู เ รี ย นได มี
ความสามารถที่ออกไปแขงขันในตลาดแรงงานทั้งในและตางประเทศได
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน่ ในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใชรวมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ กลุมวิชาแกนใชเรียนรวมกัน
ทุกหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
กลุมวิชาแกน ไดแก วิชาหลักการและทฤษฎีสื่อสารมวลชน วิชาหลักการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ วิชาหลักการวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง วิชาเทคโนโลยีสื่อสารในงาน
มัลติมีเดีย วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานสื่อสารมวลชน วิชาเทคโนโลยีการ
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ถายภาพ วิชาการเขียนเพื่อการสื่อสาร วิชาสุนทรียศาสตรเพื่องานสื่อสารมวลชน วิชาฟสิกสประยุกตใน
งานสื่อสาร วิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน วิชาการวิเคราะหผูรับสาร วิชาการวิจัย
สื่อสารมวลชน วิชาสื่อสารมวลชนในอาเซียน วิชาโลกทัศนในงานสื่อสารมวลชน วิชาการเตรียมความ
พรอมสหกิจศึกษาทุกสาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนตองเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานกับอาจารยผูแทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวของ ดาน
เนื้ อ หาสาระ การจั ด ตารางเรี ย นและสอบ รวมทั้ ง ความสอดคล อ งกั บ มาตรฐานผลการเรี ย นรู ต าม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มุงผลิตบัณฑิตดาน
สื่อสารมวลชนที่มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี และเปนผูที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักวิชาสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความรับผิดชอบ และเปนผูที่มีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อ
สนองตอบนโยบายรัฐในการใชสื่อมวลชนเปนยุทธศาสตรสําคัญในการพัฒนาคนและสังคม จึงได
ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
ใหแกผูสนใจ ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 และแผนการศึกษา
แห ง ชาติ (พ.ศ. 2555-2559) ตลอดจนเพื่ อ ตอบสนองความต อ งการที่ แ ท จ ริ ง ของตลาดแรงงานที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูและทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และมีความสามารถ
ในการเชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
ระดับนานาชาติ
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถดานการผลิตงานมัลติมีเดีย สามารถคิด วิเคราะห และ
วางแผน ตลอดจนนําเทคนิคและวิธีการที่ทันสมัย มาใชในกระบวนการผลิตงานดานมัลติมีเดียที่มี
คุณภาพในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.2.3 เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานมัลติมีเ ดียสูภ าคอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน
ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมของประเทศ รวมทั้ง รองรับ ตลาดแรงงานระดั บ สากล และมุ ง สู
ประชาคมอาเซียน
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1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ
ในหนาที่และตอสังคม รวมถึงทรงไวซึ่งจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
- ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี - พัฒนาหลักสูตรและติดตาม
บัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยี
ประเมินหลักสูตรอยาง
มัลติมีเดีย) ใหมีมาตรฐานตาม สม่ําเสมอ
ที่ สกอ. กําหนด
- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง - ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
กับความตองการของธุรกิจ และ ความตองการของผูประกอบ
การเปลี่ยนแปลงของสื่อ
การดานมัลติมเี ดีย
มัลติมีเดีย

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ
สถานประกอบการ
- ความพึงพอใจในทักษะ
ความรูความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต โดยเฉลี่ย
ในระดับดี
- พัฒนาบุคลากรดานการเรียน - สนับสนุนบุคลากรดานการ
- ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
การสอนและบริการวิชาการ
เรียนการสอนใหทํางานบริการ อาจารยในหลักสูตร
ใหมีประสบการณจากการนํา
วิชาการแกองคกรภายนอก
- ใบรับรองคุณวุฒิ
ความรูทางสื่อสารมวลชนและ - อาจารยสายปฏิบัติการตองมี
เทคโนโลยีมัลติมีเดียไป
คุณวุฒิสอดคลองกับสาขาวิชา
ปฏิบัติงานไดจริง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตางๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
(ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
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1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเทา
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
(1) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
(2) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ไมมี
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
ไมมี
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
ชั้นปที่ 1
70
70
70
70
70
ชั้นปที่ 2

0

70

70

70

70

ชั้นปที่ 3

0

0

70

70

70

ชั้นปที่ 4

0

0

0

70

70

รวม

70
0

140
0

210
0

280
70

280
70

คาดวาจะจบการศึกษา
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปงบประมาณ
2555

2556

2557

2558

2559

คาบํารุงการศึกษา

700,000

1,400,000

2,100,000

2,800,000 2,800,000

คาลงทะเบียน

553,000

1,099,000

1,676,500

2,383,500 2,383,500

420,000
1,673,000

840,000
3,339,000

1,260,000
5,036,500

1,680,000 1,680,000
6,863,500 6,863,500

เงินงบประมาณแผนดิน
รวมรายรับ

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน

ปงบประมาณ
2555

2556

2557

2558

2559

1. คาใชจายบุคลากร

1,007,520

1,108,272

1,219,099

1,341,009

1,475,110

2. คาใชจายดําเนินงาน(ไมรวม 3)

1,062,000

1,692,000

2,322,000

2,952,000

2,952,000

3. ทุนการศึกษา

-

-

-

-

-

4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย

-

-

-

-

-

2,069,520

2,800,272

3,541,099

4,293,009

4,427,110

-

-

-

-

-

ก. งบดําเนินการ

รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา

420,000

840,000

1,260,000

1,680,000

1,680,000

420,000

840,000

1,260,000

1,680,000

1,680,000

2,489,520
70

3,640,272
140

4,801,099
210

5,973,009
280

6,107,110
280

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
เปนไปตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระเบียบของมหาวิทยาลัย
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 138 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในมาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย
ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ก.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุมวิชาแกน
ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

32
3
12
9
6
2
100
43
42
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก XX-XXX-XXX มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 และ 2 เปนรหัสคณะ (08 = คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)
หลักที่ 3 เปนรหัสสาขาวิชา (0 = ไมระบุสาขาวิชา 3 = สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย)
หลักที่ 4 เปนรหัสหมวดวิชา (0 = หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 1 = หมวดวิชาเฉพาะ)
หลักที่ 5 เปนรหัสกลุมวิชา
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปนศิลปศาสตร (1 = ภาษาไทย 2 = ภาษาตางประเทศ
3 = สังคมศาสตร 4 = มนุษยศาสตร 5 = พลศึกษา 6 = นันทนาการ)
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปนวิทยาศาสตร (1 = คณิตศาสตร 2 = วิทยาศาสตร )
- หมวดวิชาเฉพาะ (1 = วิชาแกน 2 = วิชาชีพบังคับ 3-9 = วิชาชีพเลือก)
หลักที่ 6 เปนปที่ควรศึกษา
หลักที่ 7 และ 8 เปนลําดับรายวิชา
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- รายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-001-103

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)

3(3-0-6)

01-001-104

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (Thai for Business Communication)

3(3-0-6)

01-001-107

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai for Presentation)

3(3-0-6)

01-001-109

วรรณคดีไทย (Thai Literature)

3(3-0-6)

01-001-110

การเขียนเชิงวิชาชีพ (Thai Writing for Profession)

3(3-0-6)

 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ

12 หนวยกิต ประกอบดวย

01-002-101

ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)

3(3-0-6)

01-002-102

ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)

3(3-0-6)

และใหเลือกศึกษาอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)
3(3-0-6)
01-002-206

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Career)

3(3-0-6)

01-002-211

การอานภาษาอังกฤษ 1(English Reading 1)

3(3-0-6)

01-002-216

การฟงภาษาอังกฤษ (English Listening)

3(3-0-6)

01-002-217

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม (Industrial English)

3(3-0-6)

01-002-218

การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)

3(3-0-6)

01-002-219

3(3-0-6)

01-002-220

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
(English for Communication in Daily Life)
ภาษาจีนเบื้องตน (Fundamental of Chinese)

01-002-221

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (Chinese for Communication 1)

3(3-0-6)

01-002-222

การแปลภาษาจีนเปนไทย 1 (Chinese to Thai Translation 1)

3(3-0-6)

01-002-223

การแปลภาษาจีนเปนไทย 2 (Chinese to Thai Translation 2)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชา
ตอไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-003-101

มนุษยกับสังคม (Man and Society)

3(3-0-6)

01-003-102

มนุษยสัมพันธ (Human Relations)

3(3-0-6)

01-003-103

ระเบียบวิธีวิจยั (Research Methodology)

3(3-0-6)

01-003-104

การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม (Life and Social Skills)

3(3-0-6)

01-003-105

สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy)

3(3-0-6)

01-003-106

สังคมกับการปกครอง (Society and Government)

3(3-0-6)

01-003-107

สังคมกับสิ่งแวดลอม (Society and Environment)

3(3-0-6)

01-003-108

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)

3(3-0-6)

01-003-109

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics)

3(3-0-6)

01-003-112

อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)

3(3-0-6)

01-003-113

สันติศึกษา (Peace Studies)

3(3-0-6)

01-004-101

สารสนเทศและการศึกษาคนควา (Information and Study Skills)

3(3-0-6)

01-004-103

จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)

3(3-0-6)

01-004-106

ไทยศึกษา (Thai Studies)

3(3-0-6)

01-004-108

การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development )

3(3-0-6)

01-004-109

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
(Human Behavior and Self Development)

3(3-0-6)

 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
02-001-101

คณิตศาสตรพื้นฐาน (Fundamental Mathematics)

3(3-0-6)

02-001-103

สถิติเบื้องตน (Introduction to Statistics)

3(3-0-6)

02-001-104

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life)

3(3-0-6)

02-002-101

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน (Science in Daily Life)

3(3-0-6)

02-002-104

สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
(Environmental and Resource Management)

3(3-0-6)
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 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้หรือ
รายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
01-005-101
01-005-116
01-005-124
01-005-125
01-006-101
01-006-105

พลศึกษา (Physical Education)
ลีลาศ (Social Dance)
กีฬาประเภททีม (Team Sports)
กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)
นันทนาการ (Recreation)
นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม (Recreation for Training Courses)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

 หมวดวิชาเฉพาะ 100 หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาแกน 43 หนวยกิต ประกอบดวย
08-011-101

08-011-106

หลักการและทฤษฎีสื่อสารมวลชน
(Principles and Theories of Mass Communication)
หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ
(Principles of Advertising and Public Relations)
หลักการวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
(Principles of Television and Radio Broadcasting)
เทคโนโลยีสื่อสารในงานมัลติมีเดีย
(Communication Technology in Multimedia)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานสื่อสารมวลชน
(Computer and Information Technology for Mass Communication)
เทคโนโลยีการถายภาพ (Photographic Technology)

3(1-4-4)

08-011-107

การเขียนเพื่อการสื่อสาร (Writing for Communication)

3(2-2-5)

08-011-108

สุนทรียศาสตรเพื่องานสื่อสารมวลชน
(Mass Communication Aesthetics)
ฟสิกสประยุกตในงานสื่อสาร (Applied Physics in Communication)

3(3-0-6)

08-011-102
08-011-103
08-011-104
08-011-105

08-011-109
08-011-210

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)

08-011-211

กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
(Law and Ethics in Mass Communication)
การวิเคราะหผูรับสาร (Audience Analysis)

08-011-312

การวิจยั สื่อสารมวลชน (Mass Communication Research)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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08-011-313

สื่อสารมวลชนในอาเซียน (Mass Communication in ASEAN)

3(3-0-6)

08-011-314

โลกทัศนในงานสื่อสารมวลชน (Mass Media Worldview)

3(3-0-6)

08-011-315

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
(Preparation for Co-operative Education)

1(0-2-1)

 กลุมวิชาชีพบังคับ 42 หนวยกิต ประกอบดวย
08-312-101 การวาดภาพและองคประกอบศิลป (Drawing and Composition)

3(2-2-5)

08-312-102

การออกแบบเชิงสรางสรรค (Creative Design)

3(2-2-5)

08-312-203

การสรางภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ (2D Animation)

3(2-2-5)

08-312-204

การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติเบื้องตน (Introduction to 3D Animation)

3(2-2-5)

08-312-205

การออกแบบเว็บไซต (Website Design)

3(1-4-4)

08-312-206

การเขียนบทเพื่องานมัลติมีเดีย (Script Writing for Multimedia)

3(2-2-5)

08-312-307

การตัดตอภาพและเสียง (Audio and Visual Editing)

3(1-4-4)

08-312-308

การออกแบบเสียง (Sound Design)

3(2-2-5)

08-312-309

การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติขั้นสูง (Advanced 3D Animation)

3(1-4-4)

08-312-310

เทคนิคพิเศษสําหรับภาพยนตร (Computer-Generated Imagery for Film)

3(1-4-4)

08-312-311

การบริหารจัดการการผลิตงานมัลติมีเดีย
(Multimedia Production Management)
เทคโนโลยีสื่อสมัยใหม (New Media Technology)

3(2-2-5)

สัมมนาวิชาชีพงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
(Multimedia Technology Seminar)
โครงงานพิเศษทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
(Multimedia Technology Special Project)

3(2-2-5)

08-312-312
08-312-413
08-312-414

3(3-0-6)

3(1-4-4)

กลุมวิชาชีพเลือก 15 หนวยกิต กําหนดใหศกึ ษาดังนี้
08-313-301 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
6(0-40-0)
(Co-operative Education for Multimedia Technology)
ในกรณี ไ ม สามารถลงทะเบี ย นรายวิชา 08-313-301 สหกิจ ศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเ ดีย
ซึ่งเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและ
การฝกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือมติของคณะกรรมการประจําหลักสูตร ใหเลือกลงทะเบียนรายวิชา
08-313-302 การฝกงานทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
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08-313-302

การฝกงานทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(0-40-0)
(Practice for Multimedia Technology)
สําหรับผูที่ลงทะเบียนรายวิชา 08-313-302 การฝกงานทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ตองเลือก
วิชาชีพเลือกตามตารางดานลางเพิ่มอีก 1 วิชา เพื่อใหจํานวนหนวยกิตในหมวดวิชาชีพเลือกครบ
15 หนวยกิต
และเลือกศึกษาใหครบ 12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
08-313-303 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการประยุกตใช
3(2-2-5)
(Multimedia Technology and Applications)
08-313-304 การออกแบบทางคอมพิวเตอรกราฟก (Computer Graphic Design)
3(1-4-4)
08-313-305

การออกแบบและผลิตเกม (Game Design and Production)

3(1-4-4)

08-313-306

เทคนิคการจับการเคลื่อนไหว (Motion Capture Techniques)

3(1-4-4)

08-313-307

การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ (Interactive Design)

3(1-4-4)

08-313-308

นิตยสารอิเล็กทรอนิกส (Electronic Magazine)

3(1-4-4)

08-112-204

กลยุทธการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Strategies)

3 (3-0-6)

08-112-308

การผลิตงานโฆษณา (Advertising Production)

3 (2-2-5)

08-112-309

การผลิตงานประชาสัมพันธ (Public Relations Production)

3 (2-2-5)

08-112-310

การถายภาพเพื่องานโฆษณาและประชาสัมพันธ
(Photography for Advertising and Public Relations)
การโฆษณาและประชาสัมพันธออนไลน
(Online Advertising and Public Relations)
เทคนิคการนําเสนอ (Presentation Techniques)

3 (1-4-4)

เทคนิคการออกแบบเครื่องแตงกายและแตงหนาผูแสดง
เพื่อการออกอากาศ
(Costume and Make up Techniques for Broadcast Performance)
การบรรยายและการพากยเสียงสําหรับงานวิทยุโทรทัศนและ
วิทยุกระจายเสียง
(Narration and Dubbing for Television and Radio Broadcasting)
การผลิตรายการขาวสําหรับวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
(News Program Production for Television and Radio Broadcasting)
การผลิตภาพยนตร (Film Production)

3(1-4-4)

08-113-308
08-113-315
08-213-304

08-213-307

08-213-308
08-213-312

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

3(1-4-4)

3(1-4-4)
3(1-4-4)
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08-213-313

08-213-316
08-213-318
08-213-320

การประยุกตงานดนตรีและงานเสียงเพื่องานวิทยุโทรทัศนและ
วิทยุกระจายเสียง
(Music and Sound Application for Television and Radio Broadcasting)
การสรางสรรคงานภาพยนตรและวิดีทศั นเชิงทดลอง
(Film and Video Experimental Creation)
การรูเทาทันสื่อ (Media Literacy)
การเขียนและการรายงานขาวในสถานการณปจจุบนั
(News Writing and Reporting for Current Affairs)

3(2-2-5)

3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ให เ ลื อ กศึ ก ษาจากรายวิ ชาที่ เ ปด สอนในมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ระดับ
ปริญญาตรี
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบตั ิ

ศึกษาดวย
ตนเอง

01-002- xxx กลุมวิชาภาษาตางประเทศ

3

3

0

6

01-005-xxx วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

08-011-102 หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ

3

3

0

6

08-011-104 เทคโนโลยีสื่อสารในงานมัลติมีเดีย

3

3

0

6

08-011-105 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
เพื่องานสื่อสารมวลชน
08-011-106 เทคโนโลยีการถายภาพ

3

2

2

5

3

1

4

4

08-312-101 การวาดภาพและองคประกอบศิลป

3

2

2

5

19

14

10

33

ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = 24
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หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบตั ิ

ศึกษาดวย
ตนเอง

01-001-xxx วิชากลุมภาษาไทย

3

3

0

6

01-002- xxx กลุมวิชาภาษาตางประเทศ

3

3

0

6

02-xxx-xxx วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

3

3

0

6

01-xxx-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

3

3

0

6

01-xxx-xxx วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

08-011-101 หลักการและทฤษฎีสื่อสารมวลชน

3

3

0

6

08-011-103 หลักการวิทยุโทรทัศนและ
วิทยุกระจายเสียง
08-312-102 การออกแบบเชิงสรางสรรค

3

3

0

6

3

2

2

5

22

20

4

42

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบตั ิ

01-002-xxx กลุมวิชาภาษาตางประเทศ

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

02-002-xxx วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

3

3

0

6

01-004-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

3

3

0

6

08-011-107 การเขียนเพื่อการสื่อสาร

3

2

2

5

08-011-109 ฟสิกสประยุกตในงานสื่อสาร

3

3

0

6

08-011-211 การวิเคราะหผูรับสาร

3

3

0

6

08-312-203 การสรางภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ

3

2

2

5

21

19

4

40

ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = 24
ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = 23
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ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
01-002-xxx
01-003-112
08-011-108
08-312-204
08-312-205
08-312-206
08-xxx-xxx

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
3
อาเซียนศึกษา
3
สุนทรียศาสตรเพื่องานสื่อสารมวลชน
3
การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติเบื้องตน
3
การออกแบบเว็บไซต
3
การเขียนบทเพื่องานมัลติมีเดีย
3
วิชาชีพเลือก 1
3
รวม
21
ชั่วโมง / สัปดาห = xx
ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1

08-011-210
08-312-307
08-312-309
08-312-310
08-312-312
xx-xxx-xxx
xx-xxx-xxx

หนวยกิต

หนวยกิต

กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3
การตัดตอภาพและเสียง
3
การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติขั้นสูง
3
เทคนิคพิเศษสําหรับภาพยนตร
3
เทคโนโลยีสื่อสมัยใหม
3
วิชาเลือกเสรี 1
3
วิชาเลือกเสรี 2
3
รวม
21
ชั่วโมง / สัปดาห = xx

ทฤษฎี

ปฏิบตั ิ

3
3
3
2
1
2
x
x

0
0
0
2
4
2
x
x

ทฤษฎี

ปฏิบตั ิ

3
1
1
1
3
x
x
x

0
4
4
4
0
x
x
x

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6
6
5
4
5
x
x

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
4
4
4
6
x
x
x
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ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
08-011-312
08-011-313
08-011-315
08-312-308
08-312-311
08-xxx-xxx
08-xxx-xxx

หนวยกิต

การวิจยั สื่อสารมวลชน
3
สื่อมวลชนในอาเซียน
3
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1
การออกแบบเสียง
3
การบริหารจัดการการผลิตงานมัลติมีเดีย
3
วิชาชีพเลือก 2
3
วิชาชีพเลือก 3
3
รวม
19
ชั่วโมง / สัปดาห = xx
ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบตั ิ

3
3
0
2
2
x
x
x

0
0
2
2
2
x
x
x

ทฤษฎี

ปฏิบตั ิ

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6
1
5
5
x
x
x

ศึกษาดวย
ตนเอง
0
x

08-313-301 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
6
0
40
08-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 4*
3
x
x
เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 08-313-302 การฝกงานทาง
เทคโนโลยีมัลติมีเดียเทานั้น
รวม
6
0
40
0
ชั่วโมง / สัปดาห = xx
หมายเหตุ
* สํ าหรั บนั กศึ กษาที่ สามารถลงทะเบี ยนในรายวิชา 08-313-301 สหกิ จศึ กษา ทางเทคโนโลยี
มัลติมีเดียไดจะตองมีผลการเรียนไมนอยกวา 2.00 ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร และจะตองผานรายวิชา 08-011-315 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษากอน สวน
นักศึกษาที่ไมสามารถลงทะเบียนในรายวิชานี้ได ใหลงทะเบียนในรายวิชา 08-313-302 การฝกงานทาง
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ในหมวดวิชาชีพเลือกแทน และตองลงทะเบียนเรียนวิชาชีพเลือกเพิ่มอีก 1 รายวิชา
ในภาคการศึกษาถัดไป

19

ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต

08-011-314 โลกทัศนในงานสื่อสารมวลชน
08-312-413 สัมมนาวิชาชีพงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
08-312-414 โครงงานพิเศษทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห

3
3
3
9
= 12

ทฤษฎี
3
2
1
6

ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตนเอง
0
2
4
6

6
5
4
15

คําอธิบายรายวิชา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานในการใชภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด การอาน
และการเขียนประเภทตางๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language skills, listening,
speaking, reading and writing
01-001-104

3(3-0-6)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การสื่อ สารทางธุ ร กิ จ แนวคิ ด เกี่ย วกั บ การสื่ อ สารทางธุ ร กิ จ
หลักการเขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทตางๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication; principles of business
letter writing; types of business letters; business-related reports and projects
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01-001-107

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้น ฐานเกี่ ย วกั บ ภาษาไทย ความรูทั่ว ไปในการนํา เสนอ องค ป ระกอบการ
นําเสนอ ประเภทการนํ า เสนอ หลัก และวิธีการนํ าเสนอ การเตรี ยมการนํ าเสนอ และการเลื อ กสื่ อ
โสตทัศนูปกรณ
Basic Thai language; general knowledge of Thai for presentation; factors of
presentation; types of presentation; principles of presentation; presentation and audio-visual aids
selection
01-001-109

3(3-0-6)
วรรณคดีไทย
Thai Literature
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานของวรรณคดี ไ ทย ความหมายและประเภทของวรรณคดี ม รดก
ความสําคัญและคุณคาวรรณคดีมรดก วิเคราะหและประเมินคาวรรณคดีมรดก
Basic Thai literature; definitions and types of heritage literature; importance and
value of heritage literature; analysis and evaluation of heritage literature
01-001-110

การเขียนเชิงวิชาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Profession
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การเขีย น การเขี ย นหนัง สือ ราชการ การเขี ย นรายงานการ
ประชุม การเขียนสาสนและคํากลาวในโอกาสตางๆ การเขียนโครงการ การเขียนบทความ การเขียนคํา
ขวัญและโฆษณา
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches; projects;
articles; slogan and advertisements
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1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใช สํา นวนและโครงสร า งภาษาระดั บ พื้ น ฐาน การทั ก ทาย การแนะนํ าตั ว การ
บรรยายบุ ค คล การบรรยายสิ่ ง ของ ความสนใจและงานอดิ เ รก การบรรยายสถานที่ การบรรยาย
เหตุการณในอดีต และการบรรยายแผนการและการพยากรณในอนาคต
Basic English language usage of expressions and structures; greetings and
introductions; describing people; describing things, interest and hobbies; describing places; describing
past events; describing future plans and predictions
01-002-102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาระดับสูงขึ้นเพื่อใชภาษาใหถูกตองตามสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม
ไดแก การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจําวันและการเตือน การกําหนดเงื่อนไข ขาว
หนังสือพิมพ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงานและการศึกษาตอ
Upper level of English language usage for different situations: comparison; instructions and
warning; conditions; newspaper news; exchanging opinions; job application and study application
ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวน
เกี่ยวกับวิชาชีพ ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การใหนิยามและการจําแนกประเภท การ
เปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ ปาย ประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการและบทคัดยอ
English language usage for careers in technical fields: technical terms and workrelated expressions; main ideas and supporting details; definitions and classification; comparison;
instructions; notice and labels; process description and abstracts
01-002-205
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01-002-206

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Career
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทัก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษเพื่อนํา ไปใช ใ นอาชี พ ต า งๆ การพบปะผู คน การใช
โทรศัพท การนัดหมาย การนําเสนองาน การบอกคุณสมบัติของสินคาและบริการ การพูดถึงเปาหมาย
และการตัดสินใจทําธุรกิจ การตอวาและการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ การตรวจสอบ
ความกาวหนาของการดําเนินงาน ความเขาใจภาษา และวัฒนธรรม
English language communication skills for various careers; meeting people;
telephoning; making an appointment; giving presentation; describing products and services;
identifying goals and business decision making; making and dealing with complaints; checking
progress on work; understanding language and culture
01-002-211

การอานภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Reading 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใช พ จนานุ ก รม การเดาความหมายของคํ า ศั พ ท จ ากปริ บ ท องค ป ระกอบและ
โครงสรางของประโยค องคประกอบที่ชวยในการอาน ทักษะการอานจับใจความ และเทคนิคการอาน
Using a dictionary; guessing the meanings of words from context; components and
sentence structures; components of reading comprehension; reading skills of finding main ideas and
reading techniques
01-002-216

การฟงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทัก ษะการฟง ภาษาอัง กฤษเบื้องตน ในสถานการณตางๆ ในชีวิต ประจํา วัน การฟง
ระดับประโยค การฟงบทสนทนา การฟงระดับยอหนา การฟงบทความและตอบคําถาม ทักษะการฟง
เพื่อจับใจความและเทคนิคการฟง
Introduction to English listening skills in various situations in daily lives; listening
simple sentences, short dialogues, short paragraphs, short articles and answering the questions;
listening comprehension skills of finding main ideas and listening techniques
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01-002-217

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษที่ใชในงานอุตสาหกรรมเบื้องตน การบรรยายเครื่องมือและ
วิธีการใช การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ การอานปายประกาศและสัญลักษณ การกรอกแบบฟอรมการซอม
และบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ การแสดงความคิดเห็นในงานอาชีพ การบันทึกรายงาน
Introduction to English language skills in industrial fields; describing tools and tool
using; comparing products; reading signs and symbols; filling in repairing and maintenance forms;
expressing opinions in industrial areas; writing down the reports
01-002-218

3(3-0-6)
การสนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสนทนาในสถานการณ ต า งๆในชี วิ ต ประจํ า วั น ให ถู ก ต อ งตามวั ฒ นธรรมของ
เจาของภาษา ไดแก การทักทายและแนะนําตัว คําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การบอกที่ตั้งและ
ทิศทาง การขอรองและการเสนอให การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with native culture:
greetings and introductions; advice; telephoning; locations and directions; requests and offers;
thanking and apologizing
01-002-219

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
English for Communication in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพื่อติดตอสื่อสารในสถานการณตางๆ การจอง
ตั๋วและการจองหองพัก การสั่งอาหาร การโทรศัพท การบันทึกสาระสําคัญ การนําเสนอขอมูล การนัดหมาย
English skills in daily lives to communicate in various situations: reserving tickets
and reserving accommodation; ordering foods; telephoning; writing important information; presenting
information; and making an appointment
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01-002-220

ภาษาจีนเบื้องตน
3(3-0-6)
Fundamental of Chinese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะภาษาจี น เบื้องต น ไดแก การฟง พูด อ าน และเขีย น ประโยคและไวยากรณ
ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ฝกการสนทนาและอานขอความภาษาจีนสั้นๆ การสรุปเนื้อหาและตอบคําถามเปน
ภาษาจีนอยางพอเขาใจได
Introduction to Chinese language skills: listening, speaking, reading and writing;
basic sentence patterns and grammar; practice of short conversations and reading short messages;
making a summary and answering questions understandably
01-002-221

3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
Chinese for Communication 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คําศัพทและสํานวนที่นิยมใชกันอยางกวางขวางในชีวิตประจําวัน ความสามารถในการ
สื่อสารกับบุคคลทั่วไปไดอยางเหมาะสม
Widely-used vocabulary and expressions used in daily lives; ability to communicate
with other people appropriately
การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักวิชาการแปลพื้นฐานและฝกการแปลขอความจากภาษาจีนเปนภาษาไทย รวมทั้ง
เรียนวิธีการแปลปากเปลา
Basic translation rules and practice of translating messages from Chinese into Thai
and learning how to translate orally
01-002-222
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01-002-223

การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลัก วิช าการแปลชั้น สูง ไดแ ก การแปลจดหมายทางราชการ การแปลเชิง ธุร กิจ
วิธีการแปลปากเปลา
Advanced translation rules: translating official letters; translating business issues;
how to translate orally
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
3(3-0-6)
01-003-101 มนุษยกับสังคม
Man and Society
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนทางสังคมศาสตร สังคมกับวัฒนธรรม พฤติกรรมของมนุษยในสังคม
การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม ปญหาสังคม
Introduction to social sciences; society and culture; human behavior in society;
social organization; socialization; social institutions; social and cultural changes; social problems
มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย แรงจูงใจ
กั บ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ ใ นหน ว ยงาน มนุษ ยสั ม พัน ธ ใ นองค ก ร การสื่ อ สารกั บ มนุ ษ ยสั มพั น ธ มนุ ษ ย
สัมพันธในวัฒนธรรมไทย หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ
Introduction to human relationship; human behavior and nature; motivation and
human relationship in workplace; human relationship in organizations; communication and human
relationship; human relationship in Thai culture; religious principles and human relationship
01-003-102
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01-003-103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ขั้นตอนสําคัญ
ของการวิจัย และการออกแบบวิจัย กําหนดตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุมตัวอยางและการ
เก็บรวบรวมขอมูล วิธีการทางขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย การตีความขอมูลและการ
นําเสนอขอมูล การเขียนเคาโครงการวิจัย และรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research process and
research design; variables and research hypothesis; sampling and data collecting; data process and
research analysis; data interpretation and presentation; proposal and report writing
01-003-104

3(3-0-6)
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคล กล
ยุทธการบริหารตนเอง เทคนิคการครองใจคน การสรางผลผลิตและการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Forming self-worldviews and attitudes; individual’s duties and responsibilities; selfmanaging strategies; techniques in handling people; efficient work performance; morality and
professional ethics
01-003-105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั่วไปดา นสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิ จและกลไกราคา
สถาบันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับตางๆ
General knowledge of economic society; the development of economic system and
pricing, economic institution; social and economic development; economic cooperation at various levels
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01-003-106

สังคมกับการปกครอง
3(3-0-6)
Society and Government
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสังคม รัฐและอุดมการณทางการเมือง รูปแบบการปกครองของ
ไทยสถาบันการเมืองการปกครอง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
General knowledge of society, state and political ideology; types of Thai government
and politics institution; political participation
01-003-107

สังคมกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Society and Environment
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสําคัญของสังคมกับสิ่งแวดลอม แนวความคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม
Importance of society and environment; fundamental concept of ecology; natural
resources and environmental conservation; environmental pollutions; environmental management
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมและชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการที่ดี การ
สรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Introduction to philosophy of sufficiency economy; sufficiency economy and
economic development; sufficiency economy in society and community; sufficiency economy
philosophy and good governance management; self-immunity protection from socioeconomic,
application of sufficiency economy philosophy
01-003-108
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01-003-109

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ กฎหมาย ความเป น มาของกฎหมาย ระเบี ย บปฏิ บั ติ แ ละ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบของผู
ประกอบวิ ช าชี พ ต อ การก า วล ว งในสิ ท ธิ ส ว นบุ ค คล แนวคิ ด ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรม และความ
รับผิดชอบตอสังคม กรณีศึกษาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตระหนักเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
Introduction to law; background of law; rules and regulations dealing with
professions; professional ethics; human-right; general concepts of ethics and social responsibility;
case study related to realization on professional ethics
01-003-112

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กําเนิดสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) แนวคิดการรวมกลุม
ประเทศอาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ขอกําหนดที่ประชุมสุดยอดอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน
เปาหมายและความรวมมือในการพัฒนาดานการเมืองและความมั่นคง การพัฒนาดานเศรษฐกิจและดาน
สังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน
Establishment of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); concepts of ASEAN
integration; ASEAN roles and declaration; ASEAN summits’ regulation and ASEAN charter; goals and
cooperation in political and security, economic and socio-cultural development in the ASEAN region
01-003-113

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพ และสันติศึกษา ปญหาความขัดแยงและ
ความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, conflict and violence
in family, community, nation and international level; non-violence management for conflict resolution
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01-004-101

สารสนเทศและการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information and Study Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศในหองสมุด การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศและการใชเครื่องมือชวยคน การศึกษาคนควา
การอางอิง และบรรณานุกรม
General knowledge of information; information resources; storage systems for
information resources in libraries; information resources retrieving and usage of retrieving tools;
study skills; citation and bibliography
01-004-103

3(3-0-6)
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดลอมและพัฒนาการของมนุษยสรีรวิทยา
ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรู และการจูงใจ เชาวนปญญาและความฉลาดทาง
อารมณ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; genetics; environment and human development; influence of
physiology on human behaviors; perception, learning, and motivation; intelligence and emotional
quotient; personality, adjustment and mental health; social behavior
01-004-106

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความเปนมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ลักษณะ
ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมขาว ภูมิปญญาไทยดานตางๆ
Background of Thai nationality; characteristics of society; economics; Thai
administration; belief; religion; tradition; rice culture; various aspects of Thai wisdom
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01-004 -108

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฏีบุคลิกภาพ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ
การปรั บ ปรุ ง บุ ค ลิ ก ภาพ การรั บ รู เ กี่ ย วกั บ ตนเอง สุ ข ภาพจิ ต และการปรั บ ตั ว มนุ ษ ยสั ม พั น ธ กั บ
บุคลิกภาพ และการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting personality;
personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment; human relationship and
personality; perfect personality development
01-004-109

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พฤติกรรมมนุษย องคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน การพัฒนางานและ
พฤติกรรมการทํางาน บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต มนุษยสัมพันธและสื่อสารเพื่อสรางมนุษย
สัมพันธ การเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข
Human behavior; elements of human behaviors; self-development; work
development and working behaviors; personality, self-adjustment and mental health; human
relationship and communication for building human relationship; happy life enhancement
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
02-001-101 คณิตศาสตรพนื้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ตรรกศาสตรเบื้องตน เมตริกซและตัวกําหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการ
จัดหมู ความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules; permutation and
combination; introduction to probability; binomial theorem ; sequences and series
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02-001-103

สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงตัวแปรสุม การ
สุมตัวอยาง การแจกแจงความนาจะเปนของฟงกชันของตัวอยางสุม การประมาณคา และการทดสอบ
สมมติฐาน
Introduction to statistics; probability; random variable distribution of random
variable; sampling; distribution of functions of random variable; estimation, hypothesis testing
02-001-104

3(3-0-6)
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราสวน สัดสวน รอยละและการประยุกต
พื้นที่และปริมาตร คาสาธารณูปโภค ดอกเบี้ยและเงินผอนชําระ ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินได เลขดัชนี
ตรรกศาสตรเบื้องตนและการใหเหตุผล และความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measures; ratio, proportion, percentage and application;
area and volume; infrastructure expenses; interest and installment; value added tax and income tax;
index; introduction to logic and reasoning; introduction to statistics
02-002-101

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เบื้ องต นเกี่ ยวกั บวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี วิ ทยาศาสตร กั บปรากฏการณ
ธรรมชาติ พลังงาน ไฟฟาและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจําวัน
วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย
Introduction to science and technology; science and natural phenomenon; energy;
electric and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical in everyday life; evolution and
human genome
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02-002-104

สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environmental and Resource Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุล
ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
Basic knowledge of environment and resource management; ecological principles
and natural balance; natural resources; environmental pollution; conservation of natural resources and
environment; environmental impact assessment and environment management
1.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
01-005-101 พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตรการกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนีมวล
กาย รูปแบบของการจัดการแขงขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐม
พยาบาล และการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
General knowledge of sports science; physical fitness testing; body mass index;
forms of sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of exercises for health
01-005-116

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศฝก
ทักษะพื้นฐานของการลีลาศในจังหวะตางๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of social dance;
practice of social dance
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01-005-124

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่ว ไปเกี่ย วกับ กีฬ าประเภททีม ฝก ทัก ษะการเลน กีฬ าประเภททีม การสราง
เสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬาและการจัดการ
แขงขันกีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building physical fitness;
rules, regulations and etiquettes of team sports; competition and competition management of team
sports; sports injuries and first aid
กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภทบุคคล การ
สรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การแขงขันกีฬาและการ
จัดการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of individual sports; training individual sports; building physical
fitness; rules, regulations and etiquettes of individual sports; competition and competition
management of individual sports; sports injuries and first aid
01-005-125

01-006-101

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั ่ว ไปเกี ่ย วกับ นัน ทนาการ ความหมายและความสํ า คัญ ประเภทของ
นันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ ฝกปฏิบัติการเปนผูนํานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อ
การฝกอบรม เกมสนันทนาการ การอยูคายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; types of
recreation; recreational activities; training in recreational leadership; recreational activities for
training courses; recreational games; camping and appropriate recreational activities
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01-006-105

นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม
1(0-2-1)
Recreation for Training Courses
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ความหมายและความสํ า คั ญ ของนั น ทนาการ การเป น ผู นํ า
นันทนาการในการฝก อบรม ฝกปฏิบัติการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชในการฝก อบรม และการ
เลือกใชกิจกรรมนันทนาการใหเหมาะสมกับการอบรมตางๆ
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; recreational
leadership for training courses; practice of recreational activities for training courses; appropriate
recreational activities for training courses
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน 43 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
08-011-101 หลักการและทฤษฎีสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Principles and Theories of Mass Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมาย วัตถุประสงค ประเภท หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน
กระบวนการการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน การประยุกตใช
Definitions, objectives, types and principles; concepts of mass communication;
theories of communication; communication processes and mass communication; daily life application
08-011-102

หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ
3(3-0-6)
Principles of Advertising and Public Relations
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมาย วัตถุประสงค ประเภท หลักการ และพัฒนาการของการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ กระบวนการดําเนินงาน การเผยแพรผานสื่อตางๆ การศึกษาถึงวิธีการหาขอมูลเพื่อใชใน
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของงาน
โฆษณาและประชาสัมพันธ
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Definitions, objectives, types, principles; development of advertising and public
relations; broadcasting processes of different media; information searching and gathering; advertising
and public relations ethics
08-011-103

หลักการวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
3(3-0-6)
Principles of Television and Radio Broadcasting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมาย วัตถุประสงค ประเภท หลักการ และพัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน บทบาท อิทธิพล เครื่องมือ และเทคนิคของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน กระบวนการ
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเบื้องตน คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ ที่เกี่ยวของ
กับงานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
Definitions, objectives, types, principles; development of television and radio
broadcasting; roles and influences; broadcasting equipments; techniques; television and radio
broadcasting processes; television and radio broadcasting ethics
08-011-104

เทคโนโลยีสื่อสารในงานมัลติมีเดีย
3(3-0-6)
Communication Technology in Multimedia
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมาย วั ต ถุ ป ระสงค ประเภท หลั ก การ พั ฒ นาการของเทคโนโลยี แ ละสื่ อ
มัลติมีเดียที่ประยุกตใชในงานสื่อสารมวลชน และสื่อสมัยใหม กระบวนการผลิตและการใชงานใน
ปจจุบัน คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
Definitions, objectives, types, principles; development of technology and multimedia
which apply to mass communication and new media; production processes and usage; computer and
information technology ethics
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08-011-105

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานสื่อสารมวลชน
3(2-2-5)
(Computer and Information Technology for Mass Communication)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พั ฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิว เตอรแ ละสารสนเทศ การประยุ ก ตใ ช โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร ในงานสื่อสารมวลชน ผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอร
Development of computers and information technology; application of computer
programs in mass communication; impact of computer usage
08-011-106

เทคโนโลยีการถายภาพ
3(1-4-4)
Photographic Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีการถายภาพเบื้องตน สวนประกอบและการทํางานของกลอง
ถายภาพ หลักการจัดองคประกอบภาพ การสื่อความหมายดวยภาพ เทคนิคการถายภาพ กระบวนการผลิตภาพ
Development, fundamental of photographic theories; components and functions of
cameras; principles of composition; photography in communication; photographic processing
08-011-107

การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Writing for Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการ ประเภทของการเขียนเพื่อการสื่อสาร การฝกปฏิบัติงานเขียนและการประยุกตใช
ในงานโฆษณา งานประชาสัมพันธ งานวิทยุกระจายเสียง งานวิทยุโทรทัศน และงานมัลติมีเดีย
Writing principles; communication writing styles; application to advertising, public
relations, radio and television broadcasting and multimedia production
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สุนทรียศาสตรเพื่องานสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Mass Communication Aesthetics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิ ด และทฤษฎี สุ น ทรี ย ศาสตร การรั บ รู แ ละนิ ย ามความหมายของความงาม
องคป ระกอบและคุณ สมบั ติ พื้ น ฐานของสุ น ทรีย ศาสตร ใ นลั ก ษณะต า งๆ การประยุก ตใ ช ห ลั ก การ
สุนทรียศาสตรดานการใชสื่อภาพ ขอความ แสง สี เสียง ใหเกิดสุนทรียะ
Concepts and theories of aesthetics; definitions and human perception of artistry;
variation of basic elements and criteria of aesthetics; application of aesthetic theories on images,
wording, lighting, colors, sounds; aesthetically pleasing
08-011-108

08-011-109

ฟสิกสประยุกตในงานสื่อสาร
3(3-0-6)
Applied Physics in Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิด ดานฟสิกสที่เกี่ ยวกับงานสื่อสาร อุปกรณการสื่อสารและหลักการทํางานที่
เชื่อมโยงกับฟสิกส การประยุกตใชในงานโฆษณา งานประชาสัมพันธ งานวิทยุกระจายเสียง งานวิทยุ
โทรทัศน และงานมัลติมีเดีย
Concepts of Physics in communication; equipments and their functions related to
Physics; application related to advertising, public relations, radio and television broadcasting and
multimedia production
08-011-210

กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Law and Ethics in Mass Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายเกี่ยวกับงานสื่อสารมวลชน หลักธรรมาภิ
บาลในงานสื่อสาร และคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
The rights and freedom under the constitution; laws related to mass communication
practices; good governance in communication; ethics in mass communication profession
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08-011-211

การวิเคราะหผูรับสาร
3(3-0-6)
Audience Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมาย ความสําคัญ ประเภท วิธีการวิเคราะหลักษณะ ความตองการ แรงจูงใจ การ
รับรู ทัศนคติ พฤติกรรมของผูรับสาร และปจจัยภายนอกที่มีผลตอกระบวนการเลือกรับและตัดสินใจ
ของผูรับสาร
Definitions, importance and types; analysis of methods on needs; motivation, perceptions,
attitudes and behaviors of audiences; external factors on decision making and selective process
การวิจัยสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Mass Communication Research
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิ ด ความสํ า คั ญ ขั้ น ตอน ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เทคนิ ค การวิ จั ย และหลั ก สถิ ติ ใ น
งานวิจัย การประยุกตใชในงานสื่อสารมวลชนดานการวิเคราะหองคกรสื่อสารมวลชน เนื้อหาสาร ชอง
ทางการสื่อสาร ผูรับสาร และอิทธิพลของการสื่อสาร
Concepts, importance and processes; research methods; techniques and statistics
relating to mass communication research; application for analyzing mass communication organization,
message, channel, audience and communication influences

08-011-312

08-011-313

สื่อสารมวลชนในอาเซียน
3(3-0-6)
Mass Communication in ASEAN
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พัฒนาการ ลักษณะองคกร การควบคุมดูแล บทบาทการทํางาน ปจจัยที่สงผลกระทบ
และการปรับตัว การประสานงานดานสื่อสารมวลชนในประเทศอาเซียน และโอกาสการทํางานในกลุม
ประเทศอาเซียน
Development and structure of ASEAN media organization; control and functions;
effective factors and adjustment; co-operation and job opportunities in ASEAN countries
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08-011-314

โลกทัศนในงานสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Mass Media Worldview
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : องคความรูใหม ปรากฎการณ หรือประเด็นดานการสื่อสารที่ทันตอเหตุการณ การ
เชื่อมโยงประเด็นเขากับศาสตรและเทคโนโลยีดานการสื่อสารมวลชน
New body of knowledge, latest trends and current issues in communication related to
communication sciences and technology
08-011-315

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Co-operative Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมาย ความสําคัญ ความเปนมาและพัฒนาการสหกิจศึกษา การเตรียมความพรอม
กอนการออกสหกิจศึกษา เทคนิคการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ วิธีการเขียนรายงานและการ
นําเสนอรายงานสหกิจศึกษา
Definitions, importance, background; development of co-operative education; preparation
for co-operative education; operation techniques in workplace; report writing and presentation
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ 42 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
08-312-101 การวาดภาพและองคประกอบศิลป
3(2-2-5)
Drawing and Composition
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการ เทคนิค การวาดภาพแบบตางๆ การจัดองคประกอบศิลป ทฤษฎีการใชสี เพื่อ
นําไปใชในการสื่อสารดวยภาพ
Principles and techniques of drawing; composition; color theory; applying drawing in
various styles to be able to communicate with images
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08-312-102

การออกแบบเชิงสรางสรรค
3(2-2-5)
Creative Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการ รูปแบบ กระบวนการการคิดเชิงสรางสรรค การทดลอง เทคนิค และการ
ออกแบบเชิงสรางสรรค วิธีการนําเสนอการออกแบบเชิงสรางสรรค การประยุกตใชในการออกแบบ
และวางแผนกระบวนการผลิตเพื่อสรางสรรคผลงาน
Principles, styles and creative thinking process; experiments; techniques; knowledge
of presentation techniques; application and production process planning for creative design works
08-312-203

การสรางภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
3(2-2-5)
2D Animation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลั ก การสร า งภาพเคลื่ อ นไหว 2 มิ ติ เทคนิ ค การวาดมื อ การใช ก ล อ งไฟ การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรในการสรางภาพเคลื่อนไหว การนําเสนอผลงานที่เนนความคิดสรางสรรค และ
การนําเทคนิคการเคลื่อนไหวมาใชประกอบการสรางภาพเคลื่อนไหว 2 มิติผานทาทางของตัวละคร
Principles of 2D animation; hand drawing techniques; creating animation with light
box; application to 2D animation software; applying animation techniques to create 2D animation
through designed characters
08-312-204

การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to 3D Animation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 08-312-203 การสรางภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กระบวนการพื้นฐานในการผลิตงาน 3 มิติ การสรางโมเดล พื้นผิววัตถุ แสง การจัดมุม
กลอง การประมวลผลเพื่อใหเกิดการเคลื่อนไหวกับวัตถุที่สรางขึ้นในรูปแบบตางๆ
Basics of 3D animation process; modeling; texturing; lighting; setting the cameras
and scene; animating and rendering
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08-312-205

การออกแบบเว็บไซต
3(1-4-4)
Website Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการ บทบาท ความสําคัญ และเทคนิคการออกแบบเว็บไซต การประยุก ตใ ช
โปรแกรมในการออกแบบ และการเผยแพรขอมูลไปยังกลุมเปาหมายในรูปแบบตางๆ
Principles, roles, importance and techniques of website design; application of web
design softwares, publishing their works to the target audiences in various formats
08-312-206

การเขียนบทเพื่องานมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Script Writing for Multimedia
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 08-011-107 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : รูปแบบ องคประกอบ ขั้นตอน วิธีการและเทคนิคการเขียนบทเพื่อใชในสรางสรรค

งานมัลติมีเดีย
Styles, components, processes, methods and techniques of script writing for
multimedia creation
08-312-307

การตัดตอภาพและเสียง
3(1-4-4)
Audio and Visual Editing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลั ก การ พั ฒ นาการของเทคโนโลยีก ารตั ด ตอ ภาพและเสี ย ง การติด ตั้ ง และการใช
อุปกรณ โปรแกรมสําเร็จรูป ฝกปฏิบัติในการนําสื่อรูปแบบตางๆ มาประยุกตใชงานตัดตอ การสงถาย
และเผยแพรขอมูลภาพและเสียง
Principles, development of audio-visual editing technology; equipments installation
and utilization softwares; application of audio-visual editing in various Medias, distribution and
publication of audio-visual files
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08-312-308

การออกแบบเสียง
3(2-2-5)
Sound Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการออกแบบ รูปแบบ และองคประกอบของเสียงที่ใชในการประกอบสื่อประเภท
ตางๆ การใชอุปกรณ เครื่องมือและโปรแกรมในการบันทึกเสียง ตัดตอเสียง ใหสอดคลองกับสื่อประเภท
ตางๆ อยางสรางสรรค
Design principles, the styles and components of sound; knowledge of recording
equipments and softwares; editing sound for various media with creativity
08-312-309

การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติขั้นสูง
3(1-4-4)
Advanced 3D Animation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 08-312-204 การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการสรางโมเดล การจัดแสง เทคนิคการสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติขั้นสูง การ
ติ ด ตั้ ง การปรั บ แต ง อุ ป กรณ เ พื่ อ ใช สํ า หรั บ การสร า งภาพเคลื่ อ นไหวในคอมพิ ว เตอร ต ามหลั ก การ
เคลื่อนไหวของรางกาย
Principles of modeling, lighting, advanced 3D animation techniques; basic
installation and tuning of motion capture equipments for creating advanced 3D animation related to
body movement patterns
08-312-310

เทคนิคพิเศษสําหรับงานภาพยนตร
3(1-4-4)
Computer-Generated Imagery for Film
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลั ก การ พั ฒ นาการ การใช เ ทคนิ ค ในการสร า งภาพและเสี ย งแบบพิ เ ศษในงาน
ภาพยนตร การสรางเทคนิคพิเศษทางภาพและเสียงดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
Principles, development, techniques for creating visual and sound effects for films;
using specific software to create visual effects and sound for films
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08-312-311

การบริหารจัดการการผลิตงานมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Production Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการบริหารจัดการงานมัลติมีเดีย การวิเคราะหสภาพปญหา การวางแผน การผลิตงาน
และการประเมินผลเพื่อสรางสรรคงานมัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
Principles of management for multimedia production; problem analysis, planning,
production and project evaluation
08-312-312

เทคโนโลยีสื่อสมัยใหม
3(3-0-6)
New Media Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สื่อใหมที่มีการผสมผสานเทคโนโลยีเดิมกับเทคโนโลยีใหม การใชสื่อใหมกับเครือขาย
การสื่อสารประเภทตางๆ ทิศทาง แนวโนม ผลกระทบ การพัฒนาสื่อในอนาคต และการประยุกตใช
สื่อใหม
Combining existing technology with new media; usage of new media with various
communication networks; directions; trends; impacts; development of media in the future; application
of new media
08-312-413

สัมมนาวิชาชีพงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Technology Seminar
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วิธีการวิเคราะหประเด็นปญหาเกี่ยวกับวิชาชีพสื่อสารมวลชนดานมัลติมีเดียในมิติตางๆ
การวางแผน การสังเคราะห การนําไปประยุกตใช การดําเนินการจัดสัมมนา
Analysis methods of issues relating to mass communication profession focused on
multimedia in different dimensions ; planning; synthesis and application to organize actual seminar
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08-312-414

โครงงานพิเศษทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(1-4-4)
Multimedia Technology Special Project
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การพัฒนาโครงงานพิเศษดานมัลติมีเดียตามความสนใจ การรายงานความกาวหนา การ
สรุปรายงานเปนรูปเลม และการนําเสนอผลงาน
Developing special multimedia projects relating to student’s interest; work progress
reporting , final report submitting and project completed presention
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก 15 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
08-313-301 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
6(0-40-0)
Co-operative Education for Multimedia Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 08-011-315 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การปฏิบัติงานในองคกรดานเทคโนโลยีมัลติมีเดียหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวของ
กับสาขาวิชา โดยมีระยะเวลาไปสหกิจศึกษา ไมนอยกวา 16 สัปดาห และการจัดทํารายงานสหกิจศึกษา
Working in multimedia companies or other relevant organizations relating to
multimedia technology for a minimum of 16 weeks including completion of co-operative education
report process
08-313-302

การฝกงานทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(0-40-0)
Practice for Multimedia Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 08-011-315 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ฝกปฏิบัติงานในองคกรดานเทคโนโลยีมัลติมีเดียหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิ ช า โดยมี ร ะยะเวลาไปสหกิ จ ศึ ก ษา ไม น อ ยกว า 16 สั ป ดาห และการจดั ทํ า รายงานการฝ ก
ปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Apprenticeship to multimedia technology companies or other relevant organizations
relating to multimedia technology technology for a minimum of 8 weeks including completion of
report process
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08-313-303

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการประยุกตใช
3(2-2-5)
Multimedia Technology and Applications
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมาย องคประกอบ ขอบเขต คุณคาของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แนวคิด หลักการ
และการวางแผนในการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อประยุกตใชในงานตางๆ
Definitions, components, scopes, value and importance of multimedia technology;
concepts, principles and planning process of multimedia production
08-313-304

การออกแบบทางคอมพิวเตอรกราฟก
3(1-4-4)
Computer Graphic Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการ องคประกอบเกี่ยวกับการออกแบบกราฟก ลักษณะของขอมูลภาพ การสราง
ภาพจากคอมพิวเตอร การประยุกตใชคอมพิวเตอรกราฟกเพื่อสรางสรรคผลงาน
Principles; components of graphic design; file formats, computer-generated imagery;
computer graphic knowledge opplication for computer graphic works

08-313-305

การออกแบบและผลิตเกม
3(1-4-4)
Game Design and Production
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ประเภทและรู ปแบบเกมตางๆ พัฒนาการของอุตสาหกรรมการผลิต เกม ตํ าแหนง
บทบาทหนาที่ของผูพัฒนาเกมและกลุมที่เกี่ยวของ ฝกปฏิบัติวางแผน ออกแบบองคประกอบตางๆ ของ
เกม และผลิตเกมโดยใชโปรแกรมสําหรับการผลิตเกมคอมพิวเตอร
Genres and styles of games, development of game industry, roles and
responsibilities of game developers and production teams; knowledge of designing aspects of computer
games; create actual games with relevant software
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08-313-306

เทคนิคการจับการเคลื่อนไหว
3(1-4-4)
Motion Capture Techniques
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการจับภาพเคลื่อนไหวของรางกาย โดยใชอุปกรณตรวจจับ การติดตั้งและการใช
งานอุปกรณ เพื่อนําไปใชในการสรางแอนิเมชั่น 3 มิติขั้นสูง
Principle of motion capture, installation and tuning of motion capture equipments for
creating advanced 3D animation related to body movement patterns
08-313-307

การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ
3(1-4-4)
Interactive Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด การใชเครื่องมือและทักษะการเขียน
โปรแกรมที่ใชในการพัฒนาสื่อเพื่อสรางปฏิสัมพันธระหวางผูใชกับระบบ การพัฒนาเว็บไซตสําหรับ
รูปแบบที่มีความแตกตางกัน ศึกษาเครื่องมือที่เกี่ยวของกับเครือขายคอมพิวเตอร
Principles; concepts and using interactive design tools; developing programming skills;
creating websites for different platforms; learning about equipments related to computer network
08-313-308

นิตยสารอิเล็กทรอนิกส
3(1-4-4)
Electronic Magazine
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมาย ลักษณะ บทบาท ความสําคัญของสื่อสิ่งพิมพ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือที่
ใชใน เทคโนโลยีการพิมพ หลัก การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ และการประยุกตใชโปรแกรม
ในงานสื่อสิ่งพิมพ
Definitions, characteristics, roles and importance of print media; tools for printing
technology; principles of designing and producing print media; applying of softwares to produce print media
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08-112-204

กลยุทธการสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Communication Strategies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กระบวนการสื่อสาร กลยุทธการโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การ
ใชพนักงานขาย การตลาดทางตรง และเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบตางๆ การประยุกตใชเพื่อให
สอดคลองกับสถานการณและเปาหมายทางการตลาด
Communication processes; advertising strategies; public relations strategies; sales
promotion strategies; personal selling strategies; direct marketing strategies; other marketing
communication tools; application relating to current situations and market targets
การผลิตงานโฆษณา
3(2-2-5)
Advertising Production
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการและความสําคัญ โครงสรางและการดําเนินงานของบริษัทผูผลิตงานโฆษณา
กระบวนการผลิตงานโฆษณา การเลือกใชเครื่องมือและอุปกรณ การผลิตชิ้นงานโฆษณา
Principles and importance; structure and operation of production houses; processes
of advertising production; appropriate tools and equipments selection; completion of advertisement
08-112-308

การผลิตงานประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Public Relations Production
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลั ก การและความสํ า คั ญ โครงสร า งและการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานองค ก ร
ประชาสัมพันธ กระบวนการผลิตเครื่องมือประชาสัมพันธ การเลือกใชเครื่องมือและอุปกรณ การผลิต
งานประชาสัมพันธ
Principles and importance; structure and operation of public relations agencies;
processes of PR-tools production; appropriate tools and equipments selection; completion of public
relations projects
08-112-309
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08-112-310

การถายภาพเพื่องานโฆษณาและประชาสัมพันธ
3(1-4-4)
Photography for Advertising and Public Relations
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลั ก การ บทบาท และความสํ า คั ญ เทคนิ ค การถ า ยภาพเพื่ อ งานโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ การใชภาษาภาพในการสื่อความหมาย การจัดองคประกอบภาพ การจัดแสง การเลือกใช
อุปกรณถายภาพที่เหมาะสมกับงานโฆษณาและประชาสัมพันธ การฝกปฏิบัติถายภาพงานโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ
Principles, roles and importance; techniques of photography for advertising and
public relations, communication through visual language; composition; lighting; appropriate
photographic equipments selection; practice of advertising and public relations photography
การโฆษณาและประชาสัมพันธออนไลน
3(2-2-5)
Online Advertising and Public Relations
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : บทบาท และความสําคัญ การออกแบบ การใชโปรแกรมประเภทตางๆ และการสราง
งานโฆษณาและประชาสัมพันธผานเครือขายสังคมออนไลน
Roles and importance; design; software application for advertising and public
relations through social media
08-113-308

เทคนิคการนําเสนอ
3(2-2-5)
Presentation Techniques
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมาย วัตถุประสงค การวิเคราะหกรณีศึกษา การเลือกประเด็นที่เกี่ยวของกับการ
สื่อสาร การวิเคราะหผูรับสาร วิธีการนําเสนอ และการเลือกใชสื่อ วัสดุ อุปกรณ การพัฒนาการนําเสนอ
ใหมีคุณภาพ การศึกษาดูงานการนําเสนอตามความเหมาะสม
Definitions; purposes; analysis of quality case studies; topics selection relating to
communication; audiences analysis, presentation techniques; media, materials and equipments selection;
improvement of quality presentation; an appropriate field trip to media presentation workshop
08-113-315
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08-213-304

เทคนิคการออกแบบเครื่องแตงกายและแตงหนาผูแสดงเพื่อการออกอากาศ 3(1-4-4)
Costume and Make up Techniques for Broadcast Performance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิด บทบาท หนาที่ การตีความ วิธีการ เทคนิคการเลือกใชวัสดุอุปกรณที่เหมาะสม
เทคนิคการออกแบบเครื่องแตงกาย การแตงหนา การทําผม แบบพื้นฐาน และแบบสรางสรรคตามจินตนาการ
การประยุกตใชในงานแสดงและงานวิทยุโทรทัศนในรูปแบบตางๆ ตามโจทยและวัตถุประสงคที่ตั้งไว
Concepts, roles and functions; interpretation; processes; equipment providing;
techniques of costume design, make up and hair styling from basic to creative level; application for
appropriate stage performance and television broadcasting programs
08-213-307

การบรรยายและการพากยเสียงสําหรับงานวิทยุโทรทัศน
3(1-4-4)
และวิทยุกระจายเสียง
Narration and Dubbing for Television and Radio Broadcasting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลั ก การ พั ฒ นาการของการบรรยายและการพากย เ สี ย ง ความรู เ กี่ ย วกั บ เทคนิ ค
วิธีการใชเสียงอยางถูกวิธี และการฝกปฏิบัติการบรรยายและการพากยเสียงในรูปแบบตางๆ
Principles and development of narration and sound dubbing; techniques and proper
use of one’s voice; narration and dubbing practice
8-213-308

การผลิตรายการขาวสําหรับวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
3(1-4-4)
News Program Production for Television and Radio Broadcasting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการและเทคนิคการผลิตรายการขาวสําหรับวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
การสืบคนขาว การเขียนขาวประเภทตางๆ การรายงานขาว การบรรณาธิกรณขาว การประเมินคาของขาว
กระบวนการผลิตขาว การฝกปฏิบัติในการเขียนขาว การผลิตรายการขาว และการรายงานขาวสําหรับ
วิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงในรูปแบบตางๆ
Principles and techniques of news program production for television and radio
broadcasting; news searching; writing for various types of news; news reporting; news editing; news
evaluation; news program production processes; practice writing, production and reporting for
television and radio news program
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08-213-312

การผลิตภาพยนตร
3(1-4-4)
Film Production
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พัฒนาการและประเภทของภาพยนตร ลักษณะ แนวคิดและทฤษฎี กระบวนการใน
การผลิตภาพยนตร และผลิตชิ้นงานภาพยนตรที่สมบูรณ
Development and genres of film; characteristics; concepts and theories; film
production and completion of film making
การประยุกตงานดนตรีและงานเสียงเพื่องานวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
และวิทยุกระจายเสียง
Music - Sound Application for Television and Radio Broadcasting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิด หลักการ การสื่อความหมาย การตีความ บทบาท หนาที่ และสุนทรียศาสตร
ของงานดนตรีและงานเสียงในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง เทคนิคการเลือกใช
การสรางสรรคงานดนตรี และเสียงใหเหมาะสมกับรูปแบบและเนื้อหาประเภทตางๆ ของงานวิทยุ
โทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
Concepts and principles; message conveying and interpretation; roles and aesthetic of music
and sound in television and radio broadcasting program; techniques of music and sound selection and creation
which for various styles and contents of television and radio broadcasting programs
08-213-313

การสรางสรรคงานภาพยนตรและวิดีทัศนเชิงทดลอง
3(1-4-4)
Film and Video Experimental Creation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 08-011-108 สุนทรียศาสตรเพื่องานสื่อสารมวลชน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พัฒนาการการถายทําภาพยนตรและวิดีทัศนในเชิงศิลปะ การทดลองเทคนิคการถายทํา
ในรูปแบบตางๆ การประยุกตและการสรางสรรคเทคนิคใหมๆ ใหเหมาะสมกับลักษณะงาน
Development of film and experimental video; practice of various filming techniques;
application and creation of new techniques to suit work requirements
08-213-316
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08-213-318

การรูเทาทันสื่อ
3(3-0-6)
Media Literacy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : อิทธิพลของขาวสารและสื่อที่มีตอชีวิตประจําวัน สังคมและวัฒนธรรม คานิยมและ
ความหมายที่แฝงเรนในเนื้อหาสารผานสื่อมวลชน การวิเคราะหและประเมินคุณคาของสาร การเลือก
รับสาร และการนําไปใชในชีวิตประจําวัน
Influence of news and media on everyday life, society and culture; value and hidden
meaning in the message sent out by mass media; analysis and evaluation of media messages; media
selection in daily use
08-213-320

การเขียนและการรายงานขาวในสถานการณปจจุบัน
3(2-2-5)
News Writing and Reporting for Current Affairs
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมาย ประเภท บทบาทและความสําคัญของขาวและสถานการณปจจุบัน แนวโนมใน
อนาคต การวิ เคราะห ประเด็ นข าว การประเมิ นคุ ณค าแหล งข าว เทคนิ คการสื บค นและรวบรวมข อมู ล
โครงสรางและรูปแบบการเขียนขาวเพื่อการรายงานขาวทางหนังสือพิมพ วิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
วิธีการรายงานขาวในรูปแบบตางๆ คุณสมบัติและความรับผิดชอบของผูสื่อขาวที่มีตอการรายงานขาว
Definitions, types, roles, importance of news and current affairs; future trends; news
issues analysis; news sources evaluation; information gathering techniques; writing structures and
formats for newspapers, television and radio broadcasting; different types of news report; qualities
and responsibilities of reporters

52

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1

2

3

4

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นายปติพงศ พิมพพิเศษ
1-4101-00008-31-8

นายณัฐภณ สุเมธอธิคม
3-1013-00600-02-4

นางสาวฉันทนา ปาปดถา
3-4504-00163-58-7

นางนุจรี บุรีรัตน
3-3208-00138-45-9

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย

MDM.

Digital Media

วท.บ.

วิทยาการคอมพิวเตอร
ประยุกต-มัลติมีเดีย

กศ.ม.

เทคโนโลยีการศึกษา

ค.บ.

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร

อาจารย

อาจารย

อาจารย

ค.อ.ม.

ค.บ.

คอมพิวเตอรศึกษา

วท.ม.

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิทยาการ
คอมพิวเตอร

วท.บ.

5

นายกวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์
3-1006-00831-15-2

อาจารย

สาขาวิชา/วิชาเอก

ศศ.ม.
ศศ.บ.
อส.บ.

เทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน
สื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีไฟฟา
อุตสาหกรรม

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.
University of Newcastle,
Australia
พ.ศ. 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
พ.ศ. 2546
มหาวิทยาลัย
ศรีนคริน ทรวิโรฒ
ประสานมิตร
พ.ศ. 2551
สถาบันราชภัฏจันทร
เกษม
พ.ศ. 2538
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนคร
เหนือ
พ.ศ. 2549
สถาบันราชภัฎธนบุรี
พ.ศ. 2547
มหาวิทยาลัยสยาม
พ.ศ. 2549
สถาบันราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2543
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ. 2552
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ. 2549
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนคร
เหนือ
พ.ศ. 2545

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
10 10 10 10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
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3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นางวิมลพรรณ อาภาเวท
3-5701-00911-96-0

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

รศ.

ว.ม.
ศศ.บ.

2

นายเพชร สายเสน
3-1005-01838-40-0

อาจารย

กศ.ม.

กศ.บ

3

นางนิศากร ไพบูลยสิน
3-5299-00241-25-8

อาจารย

นศ.ม.
ศศ.บ.

4

นายสุคี ศิริวงศพากร
3-7798-00047-92-0

ผศ.

นศ.ม.
กศ.บ.

5

นายพงศกฤษฎิ์ พละเลิศ
3-7298-00030-98-9

อาจารย

ศศ.ม.
ศศ.บ.

6

นายอรรถการ สัตยพาณิชย
3-1201-01879-84-0

อาจารย

นศ.ม.
นศ.บ.

ศศ.บ.
7

นางอัญชุลี วงษบุญงาม
3-3002-00198-99-0

อาจารย

นศ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา/วิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.
สื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ. 2541
สื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. 2528
เทคโนโลยีทางการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
ศึกษา
วิโรฒประสานมิตร
พ.ศ. 2532
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒบางแสน
พ.ศ. 2525
นิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2536
พัฒนาการ
สื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. 2528
นิเทศศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
พ.ศ. 2539
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒประสานมิตร
พ.ศ. 2522
นิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ
พ.ศ. 2545
นิเทศศาสตร
สถาบันราชภัฎเชียงใหม
พ.ศ. 2540
สื่อสารมวลชน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2542
การโฆษณา
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
พ.ศ. 2549
บรรณารักษศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. 2533
สื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พ.ศ. 2543
นิเทศศาสตร
สถาบันราชภัฎ
นครราชสีมา
พ.ศ. 2540

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
6
6
6
6

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
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ลําดับ
ที่
8

9

10

11

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นางดารณี ธัญญสิริ
3-1206-00361-22-9

นางสรัณยา มังคละคุปต
3-1002-00512-90-4

นายชาญ เดชอัศวนง
3-1015-02048-95-1

นายทิติพงษ สุทธิรัตน
3-7205-00450-96-8

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

อาจารย

ค.อ.ม.

เทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา

อาจารย

อาจารย

อาจารย

ศม.

ประชากรศึกษา

ศศ.บ.

นิเทศศาสตร

นศ.ม.

นิเทศศาสตรธุรกิจ

บธ.บ.

เลขานุการ

บธ.ม.

สื่อสารการตลาด

ศศ.บ.

สื่อสารมวลชน

ว.ม.

การจัดการการ
สื่อสารภาครัฐและ
เอกชน
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู

ป.บัณฑิต

12

13

นายธีรวัจน อุดมสินเจริญกิจ อาจารย
3-1051-00113-34-8

นายเกรียงไกร พัฒนกุลโกเมธ อาจารย
3-1017-00430-64-9

บธ.บ.

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

นศ.ม.
นศ.บ.

นิเทศศาสตร
(สารสนเทศ)
สื่อสารมวลชน

ว.ม.

สื่อสารมวลชน

ศศ.บ.

นิเทศศาสตร

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
พ.ศ. 2548
มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.2541
วิทยาลัยครูราชภัฎ
สวนสุนันทา
พ.ศ. 2536
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
พ.ศ. 2539
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
พ.ศ. 2534
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
พ.ศ. 2550
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. 2534
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ. 2550

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
10 10 10 10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
พ.ศ. 2548
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2543
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 10
พ.ศ. 2552
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
พ.ศ. 2547
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 10
พ.ศ. 2549
สถาบันราชภัฎพระนคร
พ.ศ. 2544
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ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

14

นางวิชชพร เทียบจัตุรัส
3-1006-00358-45-7

อาจารย

15

นางสาวกรรณิการ โตะมีนา
3-9499-00015-69-6

อาจารย

16

นางสาวจารุณี สุวรรณรัศมี
3-9599-00012-03-4

อาจารย

17

นางสาวดุริยางค คมขํา
3-8606-00024-74-9

อาจารย

18

นางสาวสุพินดา สุวรรณศรี
3-1005-01376-12-1

อาจารย

19

นางสาวเณริศา ชัยศุภมงคลลาภ อาจารย
3-1201-00076-50-9

20

นายฐิติพงศ ศิริรัตนอัสดร
3-1014-03251-78-2

อาจารย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.
วท.ม.
Business
Utah State University
Information System (USA)
and Education
พ.ศ. 2539
วท.บ.
จุลชีววิทยา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2533
นศ.ม. นิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2549
พัฒนาการ
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒน –
นิเทศศาสตร
บริหารศาสตร
พ.ศ. 2548
นศ.บ. สื่อสารมวลชน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2530
ว.ม.
สื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ. 2546
ว.บ.
วิทยุ-โทรทัศน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ. 2542
ว.ม.
สื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ. 2552
ศศ.บ.
นิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี
พ.ศ. 2548
Master of Communication
Swinburne University,
Design Design
Melbourne Australia
พ.ศ. 2552
อ.บ.
อักษรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บัณฑิต
พ.ศ. 2539
นศ.ม
นิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พัฒนาการ
พ.ศ. 2553
ว.บ.
วิทยุ-โทรทัศน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ. 2545
ว.ม.
การจัดการการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สื่อสารภาครัฐและ พ.ศ. 2548
เอกชน
นศ.บ. วารสารสนเทศ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2542

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
10 10 10 10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
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ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

21

นางสาวอภิญญพัทร
กุสิยารังสิทธิ์
3-1021-00937-81-6

22

นายสมพัฒน สุทธยาคม
3-1006-00173-71-6

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.
อาจารย ศศ.ม. สื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ. 2551
นศ.บ. การประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. 2545
อาจารย Master of Photography
Western Michigan
Arts
University
พ.ศ. 2530
ศศ.บ. สื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ.2526

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
10 10 10 10

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

อาจารย

กศ.ม.

ศิลปศึกษา

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
10 10 10 10

กศ.บ.

ทัศนศิลปศึกษา

วท.ม..

คอมพิวเตอร

บธ.บ.

คอมพิวเตอรธุรกิจ

ศศ.ม.

ทัศนศิลป

ศศ.บ.

นิเทศศิลป
(ภาพยนตร)

-

นศ.บ.

ภาพยนตร

-

ศษ.บ.

เทคโนโลยี
การศึกษา

10

10

10

10

3.2.2 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ที่
1

2

3

4
5

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นางสาวสุชีรา ผองใส
3-1303-00199-78-7

นายสมิทธิชัย ไชยวงศ
3-3207-00543-15-7

นายสมคิด พุกพงษ
3-7005-00870-93-2

นางสาวบุษบา เดชศรีสุธี
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นายฉลาด ละออเหลา
3-1014-03542-01-9

-

-

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2550
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2545
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
พ.ศ. 2552
มหาวิทยาลัยรังสิต
พ.ศ. 2543
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
พ.ศ. 2552
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
พ.ศ. 2539
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2544
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ. 2527

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในงานอาชีพจริงกอนจบการศึกษา จึงกําหนดให
นักศึกษาเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณสหกิจศึกษา
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณสหกิจศึกษาของนักศึกษา มีดังนี้
(1) รูและเขาใจกระบวนการทํางานภายในองคกรดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และสื่อสารมวลชน
(2) สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับงานดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และ
สื่อสารมวลชน
(3) สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ ื่นภายในองคกรดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และสื่อสารมวลชน
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
การทําโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษา ตองเปนการบูรณาการความรูวิชาชีพเพื่อการแกปญหา
หรือประยุกตใชความรูใหเกิดประโยชนเปนรูปธรรม ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน
กําหนดใหมีการศึกษา ทดลอง/เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลและทํารายงานตามแบบที่กําหนด สงรายงาน
และ/หรือผลงานตามเวลาที่กําหนด
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การพัฒนาโครงงานพิเศษดานมัลติมีเดียตามความสนใจ การรายงานความกาวหนา การสรุป
รายงานเปนรูปเลม และการนําเสนอผลงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
(1) รูและเขาใจเกีย่ วกับงานดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
(2) สามารถประมวลองคความรูตางๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดียมาประยุกตใชในการทํา
โครงงานเชิงสรางสรรคได
(3) สามารถจัดลําดับการทํางานไดอยางเปนระบบ ทํางานตามขั้นตอนตั้งแตขั้นการวางแผน
จนถึงขั้นการนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถทํางานเปนทีม ปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นได
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
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5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
นั ก ศึ ก ษาต อ งนํ า เสนอโครงงานต อ อาจารย ที่ ป รึ ก ษา ดํ า เนิ น การตามแผนงานที่ ไ ด รั บ ความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน และจัดทํารายงานตามแบบที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
กําหนด
5.6 กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาตองนําเสนอผลการดําเนินการโครงงานตออาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการประเมิน
โครงงาน รูปแบบและเกณฑการประเมินเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดหลักการวัดและประเมินผล
การศึกษา
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
สามารถวางแผนและปฏิบัติ

มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ
มีภาวะผูนําและความรับผิดชอบ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
การศึกษาในแตละรายวิชา กําหนดใหนักศึกษาวางแผนและปฏิบัติ
เพื่ อ สร า งชิ้ น งาน เป น การฝ ก ให นั ก ศึ ก ษามี คุ ณ สมบั ติ ด า นการ
วางแผนและปฏิบัติจริง
มีการใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการและผลกระทบจากงานจากสื่อ
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย รวมถึงกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวของดวย
- การทํ า รายงานและโครงการมี ส ว นช ว ยให นั ก ศึ ก ษามี ภ าวะ
ความเปนผูนําและผูตามในเวลาเดียวกัน
- การกํ า หนดภาระงาน อาทิ โครงการตางๆ การศึก ษาเฉพาะ
บุคคล การทําโครงงาน เปนตน ใหสงตามกําหนดชวงเวลา เพื่อ
ฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง
- การแสดงและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน เปนการ
สงเสริมความมั่นใจและการแสดงความกลาหาญของนักศึกษา
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
นักศึกษาตองมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคม
ไดอยางราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม นอกจากนั้น อาจารยผูสอนในแตละวิชาตองพยายาม
สอดแทรกประเด็นดานคุณธรรมและจริยธรรมไปพรอมกับเนื้อหาความรูตางๆ
ทั้งนี้ นักศึกษาและอาจารยผูสอนตองมีคุณสมบัติดานคุณธรรมและจริยธรรมอยางนอย
5 ขอ ดังนี้
(1) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละและความซื่อสัตยสุจริต
(2) มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลาและมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(4) มี ภ าวะความเป น ผู นํ า และผู ต าม สามารถทํ า งานเป น หมู ค ณะ ตั ด สิ น ใจและ
แกปญหาในภาวะขัดแยงตางๆ ได
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขา
ชั้นเรียนใหตรงเวลา นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปน
ผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือการลอกผลงาน
ของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแก
สวนรวม เสียสละ ฯลฯ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดเวลาที่
มอบหมายและการเขารวมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญ
 หาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพื่อตอยอดองคความรู
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นตองเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพื่อใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม
ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่สําคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
(2) สามารถอธิบายและวิเคราะหกรณีศึกษา ปญหาตางๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
อยางเขาใจและเหมาะสม
(3) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับสภาพการณและประโยชนของงานเทคโนโลยี
มัลติมีเดียทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
(4) สรา งประสบการณ ใ นการพัฒ นาชิ้น งานและวางแผนงานเพื่ อพัฒ นางานดา น
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
(5) สามารถบูรณาการความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดียใหเขากับ
อาชีพการงานหรือโครงการตางๆ
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใช การเรี ยนการสอนในหลากหลายรู ปแบบ โดยเน นหลั กการทางแนวคิ ดและทฤษฎี ให
สอดคลองกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยี จากการเรียนรูในแตละรายวิชา อาจารยผูสอนถายทอดเนื้อหาตางๆ
โดยใชการสอน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การศึกษาจากกรณีศึกษา และการทํารายงานหรือโครงการตางๆ
นอกจากนี้ มีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาปฏิบัติจริง และเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรง
มาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆคือ
(1) การทดสอบยอย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทํา
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(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัน้ เรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห
ปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
นักศึกษาตองสามารถนําความรูและประสบการณจากการเรียนไปประยุกตใชไดจริงใน
สาขาวิชาชีพ ดังนั้น นักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม อาจารย
ผูสอนมีการมุงเนนใหนักศึกษารูจักคิดวิเคราะหในเชิงเหตุผล ตระหนักถึงที่มาและแนวทางในการแกไข
ปญหาตางๆ โดยนักศึกษาสามารถคิดไดอยางเปนระบบและชัดเจน ดังนั้นมาตรฐานดานทักษะทางปญญา
ตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสื บ ค น ตี ค วาม และประเมิ น ผล เพื่ อ ใช ใ นการแก ไ ขป ญ หาอย า ง
สรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุก ตความรูและทัก ษะเพื่องานดานเทคโนโลยีมัลติมีเ ดี ยไดอย าง
เหมาะสม
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา
(1) ใชกระบวนการวิเคราะหปญหาเพื่อพัฒนางานมัลติมีเดีย
(2) ใชการวางแผนและพัฒนางานมัลติมีเดีย
(3) ใชการประเมินผลโครงการ
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมิ นตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติ ของนัก ศึกษา เชน ประเมินจากการ
นําเสนอรายงานและโครงการในชั้นเรียน เปนตน
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2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนาํ และผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
นักศึกษาเกิดความรู ความเขาใจในงานดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย กระบวนการทํางาน
จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝายในองคกรแตละแหง นักศึกษาจําเปนตองมีความรับผิดชอบใน
การทํางานทั้งในฐานะผูนําและผูตาม รวมทั้งมีความสัมพันธที่ดีตอทุกคนที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดการพัฒนา
งานและสรางความสําเร็จใหเกิดขึ้นแกโครงการอยางมีประสิทธิภาพ อาจารยตองสอดแทรกความสําคัญ
ในเรื่องของความสัมพันธและคุณสมบัติดานทักษะระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถวัดไดจาก
การทํางานโครงการตางๆ และกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย ดังนั้นมาตรฐานดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
(1) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณ
ตางๆ ทั้งในลักษณะบทบาทของผูนํา หรือผูตาม
(2) สามารถใชความรูดานสื่อสารมวลชนมาประยุกตใชในประเด็นทางสังคมอยาง
เหมาะสม
(3) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(4) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณตางๆ อยางชัดเจน
(5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดรายงาน โครงการและกิจกรรมเปนรายบุคคล และเปนกลุม มี
การคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ
2.4.3 กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินผลจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานและโครงการ
ตางๆ และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ รวมถึงความครบถวน ความชัดเจน
ของขอมูล
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2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอ
รายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนตอการทํางานดานการวิเคราะหตัวเลขและ
สถิติตางๆ ในขอมูล
(2) รวบรวมประเด็นในการแกไขปญหาตางๆ โดยการใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร
หรือสถิติในการแกไขปญหา
(3) สามารถสื่ อ สารได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ปากเปล า และการเขี ย น พร อ มทั้ ง
เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอยางเหมาะสม
การวั ดมาตรฐานนี้อาจทําได ในระหวางการสอน โดยใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะห
ประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพตอ
นักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และ
สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตใชตัวเลข การ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิธีการสื่อสาร
(2) ประเมิ น จากความสามารถในการอธิ บ ายถึ ง ข อ จํ า กั ด เหตุ ผ ลในการเลื อ กใช
เครื่องมือตางๆ การอภิปรายกรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
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2.6 ดานทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสยั
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมมี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถนําเนื้อหาจากทฤษฎีสูการปฏิบัติได
(2) สามารถนําความคิดสรางสรรคมาใชในการผลิตชิ้นงาน
(3) สามารถนําความรูทางวิชาการและวิชาชีพมาประยุกตใชในการผลิตชิ้นงานรูปแบบ
ตางๆ ได
2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงโดยใชความรูจากวิชา
 หา เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย ดังนี้
ตางๆที่ไดศึกษามา การวิเคราะหเพื่อแกปญ
(1) สรางทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผูเชี่ยวชาญ
(3) สนับสนุนการสงผลงานเขาประกวด
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(5) สนับสนุนการทําโครงงาน
(6) การออกปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือการฝกงานในสถานประกอบการ
2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(2) มีการประเมินผลการทํางานในภาคปฏิบัติ
(3) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(4) มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝกงานในสถานประกอบการ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวด
ที่ 4 ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผล
การเรียนรูบางเรื่องก็ได ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
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3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูใ นหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพือ่ ตอยอดองคความรู
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพืน้ ฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาทีซ่ ับซอนและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-001-103
01-001-104
01-001-107
01-001-109
01-001-110
01-002-101
01-002-102
01-002-205
01-002-206

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
วรรณคดีไทย
การเขียนเชิงวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-002-211
01-002-216
01-002-217
01-002-218
01-002-219
01-002-220
01-002-221
01-002-222
01-002-223

การอานภาษาอังกฤษ 1
การฟงภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 2

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-003-101
01-003-102
01-003-103
01-003-104
01-003-105
01-003-106
01-003-107
01-003-108
01-003-109

มนุษยกับสังคม
มนุษยสัมพันธ
ระเบียบวิธีวิจยั
การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ
สังคมกับการปกครอง
สังคมกับสิ่งแวดลอม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-003-112
01-003-113
01-004-101
01-004-103
01-004-106
01-004-108
01-004-109
02-001-101
02-001-103
02-001-104

อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
จิตวิทยาทั่วไป
ไทยศึกษา
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
คณิตศาสตรพื้นฐาน
สถิติเบื้องตน
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
02-002-101
02-002-104
01-005-101
01-005-116
01-005-124
01-005-125
01-006-101
01-006-105

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
พลศึกษา
ลีลาศ
กีฬาประเภททีม
กีฬาประเภทบุคคล
นันทนาการ
นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละและความซื่อสัตยสุจริต
(2) มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลาและมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(4) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ ตัดสินใจและแกปญหาใน
ภาวะขัดแยงตางๆ ได
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
(2) สามารถอธิบายและวิเคราะหกรณีศึกษา ปญหาตางๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดียอยาง
เขาใจและเหมาะสม
(3) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับสภาพการณและประโยชนของงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
(4) สรางประสบการณในการพัฒนาชิ้นงานและวางแผนงานเพื่อพัฒนางานดานเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย
(5) สามารถบูรณาการความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดียใหเขากับอาชีพการ
งานหรือโครงการตางๆ
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินผล เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะเพื่องานดานเทคโนโลยีมัลติมีเดียไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตางๆ ทั้ง
ในลักษณะบทบาทของผูนํา หรือผูตาม
(2) สามารถใชความรูดานสื่อสารมวลชนมาประยุกตใชในประเด็นทางสังคมอยางเหมาะสม
(3) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(4) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณตางๆ อยางชัดเจน
(5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
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ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนตอการทํางานดานการวิเคราะหตัวเลขและสถิติตางๆ
ในขอมูล
(2) รวบรวมประเด็นในการแกไขปญหาตางๆ โดยการใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือสถิติ
ในการแกไขปญหา
(3) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมทั้งเลือกใชรูปแบบ
ของสื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอยางเหมาะสม
ทักษะพิสัย
(1) สามารถนําเนื้อหาจากทฤษฎีสูการปฏิบัติได
(2) สามารถนําความคิดสรางสรรคมาใชในการผลิตชิ้นงาน
(3) สามารถนําความรูทางวิชาการและวิชาชีพมาประยุกตใชในการผลิตชิ้นงานรูปแบบตางๆ ได
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

08-011-101 หลักการและทฤษฎี
สื่อสารมวลชน
08-011-102 หลักการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ
08-011-103 หลักการวิทยุโทรทัศน
และวิทยุกระจายเสียง
08-011-104 เทคโนโลยีสื่อสารใน
งานมัลติมีเดีย
08-011-105 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และสารสนเทศเพื่องาน
สื่อสารมวลชน

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3

4

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ปญญา
5

1

2

3

4

1

2

3

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4 5 1

2

3

4

6. ทักษะพิสัย

1

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

08-011-106 เทคโนโลยีการถายภาพ
08-011-107 การเขียนเพือ่ การสื่อสาร
08-011-108 สุนทรียศาสตรเพื่องาน
สื่อสารมวลชน
08-011-109 ฟสิกสประยุกตในงาน
สื่อสาร
08-011-210 กฎหมายและจริยธรรม
สื่อสารมวลชน
08-011-211 การวิเคราะหผูรับสาร
08-011-312 การวิจยั สื่อสารมวลชน
08-011-313 สื่อสารมวลชนใน
อาเซียน

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3

4

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ปญญา
5

1

2

3

4

1

2

3

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4 5 1

2

3

4

6. ทักษะพิสัย

1

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

08-011-314 โลกทัศนในงาน
สื่อสารมวลชน
08-011-315 การเตรียมความ
พรอมสหกิจศึกษา
08-312-101 การวาดภาพและ
องคประกอบศิลป
08-312-102 การออกแบบเชิง
สรางสรรค
08-312-203 การสราง
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
08-312-204 การสรางภาพเคลื่อนไหว
3 มิติเบื้องตน

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3

4

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ปญญา
5

1

2

3

4

1

2

3

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4 5 1

2

3

4

6. ทักษะพิสัย

1

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

08-312-205 การออกแบบเว็บไซต
08-312-206 การเขียนบทเพื่องาน
มัลติมีเดีย
08-312-307 การตัดตอภาพและเสียง
08-312-308 การออกแบบเสียง
08-312-309 การสรางภาพเคลื่อนไหว
3 มิติขั้นสูง
08-312-310 เทคนิคพิเศษสําหรับ
ภาพยนตร
08-312-311 การบริหารจัดการการ
ผลิตงานมัลติมีเดีย
08-312-312 เทคโนโลยีสื่อสมัยใหม

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3

4

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ปญญา
5

1

2

3

4

1

2

3

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4 5 1

2

3

4

6. ทักษะพิสัย

1

2

3

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                      

77

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

08-312-413 สัมมนาวิชาชีพงาน
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
08-312-414 โครงงานพิเศษทาง
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
08-313-301 สหกิจศึกษาทาง
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
08-313-302 การฝกงานทาง
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
08-313-303 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
และการประยุกตใช
08-313-304 การออกแบบทาง
คอมพิวเตอรกราฟก

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3

4

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ปญญา
5

1

2

3

4

1

2

3

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4 5 1

2

3

4

6. ทักษะพิสัย

1

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

08-313-305 การออกแบบและผลิต
เกม
08-313-306 เทคนิคการจับการ
เคลื่อนไหว
08-313-307 การออกแบบสื่อ
ปฏิสัมพันธ
08-313-308 นิตยสารอิเล็กทรอนิกส
08-112-204 กลยุทธการสื่อสาร
การตลาด
08-112-308 การผลิตงานโฆษณา
08-112-309 การผลิตงาน
ประชาสัมพันธ

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3

4

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ปญญา
5

1

2

3

4

1

2

3

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4 5 1

2

3

4

6. ทักษะพิสัย

1

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

08-112-310 การถายภาพเพื่องาน
โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ
08-113-308 การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธออนไลน
08-113-315 เทคนิคการนําเสนอ
08-213-304 เทคนิคการออกแบบ
เครื่องแตงกายและ
แตงหนาผูแ สดงเพื่อการ
ออกอากาศ

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3

4

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ปญญา
5

1

2

3

4

1

2

3

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4 5 1

2

3

4

6. ทักษะพิสัย

1

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

08-213-307 การบรรยายและการ
พากยเสียงสําหรับงาน
วิทยุโทรทัศนและ
วิทยุกระจายเสียง
08-213-308 การผลิตรายการขาว
สําหรับวิทยุโทรทัศน
และวิทยุกระจายเสียง
08-213-312 การผลิตภาพยนตร
08-213-313 การประยุกตงานดนตรี
และงานเสียงเพื่องาน
วิทยุโทรทัศนและ
วิทยุกระจายเสียง

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3

4

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ปญญา
5

1

2

3

4

1

2

3

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4 5 1

2

3

4

6. ทักษะพิสัย

1

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3

4

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ปญญา
5

1

2

3

4

1

2

3

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4 5 1

2

3

4

6. ทักษะพิสัย

1

2

3

                         
08-213-316 การสรางสรรคงาน
ภาพยนตรและวิดีทัศน
เชิงทดลอง
08-213-318 การรูเทาทันสื่อ
                      
                         
08-213-320 การเขียนและการ
รายงานขาวใน
สถานการณปจ จุบัน
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน(เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไป
ดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบ
โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการฯลฯ พรอมทั้งนําผลการวิจัยมาใชในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
และบูรณาการหลักสูตรแบบครบวงจร
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะนําแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/ คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจัย อย างตอเนื่ อง โดยผ านการทําวิ จัยสายตรงในสาขาวิ ชาเป น อั น ดับแรก การสนั บสนุน ดาน
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การศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส ง เสริ ม อาจารย ใ ห มี ก ารเพิ่ ม พู น ความรู สร า งเสริ ม ประสบการณ วิ ช าชี พ ทางด า น
เทคโนโลยีมัลติมีเดียกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งในระดับนานาชาติ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและ
คุณธรรม
(2) จั ด โครงการบริ ก ารสั ง คมเพื่ อ ถ า ยทอดความรู แ ละทั ก ษะวิ ช าชี พ ทางด า นเทคโนโลยี
มัลติมีเดียใหกับชุมชนทองถิ่น หรือกลุมคนผูดอยโอกาสทางสังคม
(3) หามาตรการและแรงจูงใจเพื่อใหอาจารยประจําทําผลงานทางวิชาการ
(4) สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย และผลิตตําราเรียน พรอมทั้งมุงสรางองคความรู
ทางดานเทคโนโลยีมัลติมีเดียในรูปแบบตางๆ
(5) แสวงหาแหลงทุนวิจัยจากองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน
(6) จัดทําศูนยผลิตตํารา หนังสือ ตลอดจนสื่อสารสนเทศ เพื่อสรางและรวมรวมเครือขายองค
ความรูทางดานเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริ ห ารหลัก สูต ร ให มีคณะกรรมการประจํา หลั ก สูตร ประกอบด ว ยรองคณบดีฝา ย
วิชาการและวิจัยเปนประธานกรรมการ หัวหนาสาขาวิชา และอาจารยประจําหลักสูตรเปนกรรมการ
ทําหนาที่
1. จัดใหมีการทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
2. จัดทําทําเนียบผูสอนทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ
3. กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน
4. จัดใหมีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) และรายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
5. กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
6. พิจารณาแกปญ
 หาตางๆ ในการบริหารหลักสูตรเสนอตอคณบดี
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เปาหมาย
การดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตร 1. จัดทําหลักสูตรเทคโนโลยี
ใหมีความ
บัณฑิต (เทคโนโลยี
ทันสมัย
มัลติมีเดีย)
2. จัดทําแผนการพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้น-ระยะยาว
3. กําหนดคุณสมบัติและ
คุณวุฒิอาจารยผูสอน
4. จัดอบรมและสัมมนา
อาจารยผูสอนใหมีศักยภาพ
เพิ่มมากขึ้น
5. จัดอบรมสัมมนาและดูงาน
ตางประเทศ

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

การประเมินผล
คณะกรรมการหลักสูตรรวมพิจารณาเนื้อหา
รายวิชาพรอมกับเชิญผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง
แกไข
จํานวนวิชาเรียนที่ผานกระบวนการปรับปรุง
หลักสูตรมาอยางตอเนื่อง
จํานวนอาจารยประจําและอาจารยพิเศษทีผ่ าน
การประเมินจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
ระดับผลการเรียนของนักศึกษาเพิ่มมากขึน้
สํารวจความพึงพอใจของผูเรียน
มีปริมาณผลงานอาจารยที่เปนหนังสือ ตํารา
สื่อการสอน ฯลฯ มากขึ้น
สรุปผลการดําเนินงาน

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ใชเงินงบประมาณประจําป ทั้งงบแผนดินและเงินรายไดเพื่อใชเปนคาใชจายในการบริหารและ
จัดการหลักสูตร เชน คาจัดซื้อตําราเรียน สื่อการสอน คาจางบุคลากรสายสนับสนุน วัสดุและครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฯลฯ รวมทั้งการจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูดว ยตนเอง
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ใชทรัพยากรเดิมจากสํานักวิทยบริการที่ใหบริการหองสมุด ซึ่งมีตํารา และฐานขอมูลการสืบคน
ขอมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัยไวคอยใหบริการแกนักศึกษาอยางพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑและวัสดุที่ใชในการเรียนการสอน ระบุจํานวนและความ
ตองการใหชัดเจน เชน ระบุรายชื่อหนังสือ ตํารา และสื่ออิเล็กทรอนิกสใหกับสํานักวิทยบริการเพื่อ
ดําเนินการจัดซื้อและจัดจางดวยเงินงบประมาณ นอกจากนี้ยังจัดใหมีหองสมุดคณะฯ เพื่อรองรับความ
ตองการหนังสือหรือตําราเรียนที่มีลักษณะเฉพาะทาง (Specification) ใหกับนักศึกษา
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจาหนาที่ประจําคอยใหบริการ พรอมทั้งประสานงานและอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา พรอม
ทั้งมีการสรางระบบจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการตางๆ แกนักศึกษา รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยง
และสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อสนองตอบตอความตองการของนักศึกษา
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เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
จั ด ให มี สื่ อ การ 1. จัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา พรอมกับ 1. รวบรวมสถิติการใหบริการ
เรียนการสอนที่
จัดเจาหนาทีด่ แู ลใหบริการสือ่ การเรียน
เครื่องมือและสื่อการสอน
เพี ย งพอและมี
การสอน
2. ตรวจสอบความพึงพอใจของ
ประสิทธิภาพ 2. ปรับระบบโครงสรางพื้นฐานทางดานการ
ผูใชบริการ
สื่อสารขอมูลแบบไรสายใหเพียงพอตอ
การใชงาน
3. จัดซื้อครุภัณฑการเรียนการสอนเพิ่มเติม
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
ระบุความตองการที่แทจริง พรอมทั้งมีการทดสอบความสามารถโดยยึดกฎและระเบียบของ
มหาวิทยาลัยในการบรรจุสอบอาจารยใหม เนนผูจบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และสาขาที่
เกี่ยวของเทานั้น
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
มีการประชุมหารืออาจารยและผูบริหารหลักสูตรอยางตอเนื่อง ทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการเพื่อรวมวางแผนและปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและผูเรียน
ใหมีคุณภาพเทียบเทาสากลตอไป
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
แสวงหาผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณตรงเพื่อเชิญมาเปนอาจารยพิเศษ ซึ่งมีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน รวมทั้งติดตอผูมีชื่อเสียงทางดานมัลติมีเดียมาเปน
วิทยากรรับเชิญบรรยายความรูใหกับนักศึกษา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีความรูความสามารถเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี และมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการสื่อสารเปนอยางดี
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัตงิ าน
บุคลากรควรมีความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตรอยางชัดเจน สามารถใหขอมูลแกผูมาใช
บริการไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ ใชเครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยาง
คลองแคลว บุคลากรจําเปนตองไดรับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มความรูใหตนเองอยางตอเนื่อง
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5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนักศึกษา
คณะฯ มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา และเจ าหนาที่ฝายวิชาการขึ้นมากํากับและดูแลความ
เรียบรอย โดยเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําเรื่องเกี่ยวกับการเรียน การใหบริการคําแนะนําตางๆ ที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษาทั้งเรื่องเกี่ยวกับการเรียน และผลประโยชนตางๆ ที่นักศึกษาพึงจะไดรับ
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีนกั ศึกษามีขอสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่นคํารองขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนขอดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในรายวิชานั้นได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ในสวนของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน พบวาบัณฑิตที่จบการศึกษาในสาขาเทคโนโลยี
มัลติมีเดียยังเปนที่ตองการอยู โดยเฉพาะการที่รัฐบาลมีนโยบายการสนับสนุนใหประเทศไทยกาวเขาสู
ยุคอิเล็กทรอนิกส สงเสริมใหมีการแขงขันในเชิงธุรกิจแบบเสรีทําใหอุตสาหกรรมดานมัลติมีเดียเขามามี
บทบาทตอสังคมปจจุบัน ดังนั้น บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาดานเทคโนโลยีมัลติมีเดียจึงมีแนวโนมการ
ทํางานคอนขางสูง อีกทั้งยังเปนที่ตองการของตลาดแรงงานดานสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งปจจุบันไดกระจายตัว
ไปตามภาคสวนตางๆ ของสังคม
ขณะเดียวกันทางคณะฯ ก็มีแผนงานเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการ
ตลอดจนเจาของธุรกิจเพื่อสํารวจความพึงพอใจที่ไดรับจากบัณฑิต ทั้งนี้เพื่อจะไดใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
(ใหทําเครื่องหมาย X ลงในชองที่มีการดําเนินกิจกรรม)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม
x
x
x
x
x
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง x
x
x
x
x
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
x
x
x
x
x
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
ใหครบทุกรายวิชา
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
x
x
x
x
x
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี)
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
x
x
x
x
x
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล x
x
x
x
x
การเรียนรู ที่กาํ หนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยาง
นอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
x
x
x
x
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
x
x
x
x
x
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
x
x
x
x
x
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี)
x
x
x
x
x
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/ หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา
รอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/ บัณฑิตใหม
x
x
ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม
x
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ :
X
มีการดําเนินกิจกรรม
–
ไมมีการดําเนินกิจกรรม
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กอนเปดภาคการศึกษามีการประชุมอาจารยเพื่อกําหนดกลยุทธและแนวทางในการสอน มีการ
ตรวจสอบและพิจารณาโครงการสอนโดยเทียบเคียงกับสถานศึกษาอื่นๆ ในระดับเดียวกัน พรอมทั้งเชิญ
ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรมาชวยชี้แนะและปรับปรุง พรอมกับวิเคราะหและประเมินผลการสอนหลัง
เสร็จสิ้นการสอนในแตละภาคการศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําไดโดยการ
- ประเมินโดยนักศึกษาในแตละวิชา
- ใชการสังเกตการณของผูรับผิดชอบ/ ประธานหลักสูตร
- การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยมีการเทียบเคียงกับสถาบันทางการศึกษาอื่นๆ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ทําไดโดยการสํารวจขอมูลจาก
- นักศึกษา
- ผูวาจางหรือสถานประกอบการ
- ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ตองผานการประกันคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด และในระบบการจัดการเรียนการสอนตอง
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย รวมทั้งมีการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
- รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินในระดับตางๆ
- วิเคราะหหลักสูตรตามแนวทาง SWOT โดยฝายวิชาการและวิจัย
- เสนอแผนการปรับปรุงแกไข
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เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ประวัตแิ ละผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก

