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มคอ.2

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน
และวิทยุกระจายเสียง
Bachelor of Technology Program in Radio and Television Broadcasting
Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง)
ชื่อยอ (ไทย):
ทล.บ. (เทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Technology (Radio and Television Broadcasting
Technology)
ชื่อยอ (อังกฤษ): B.Tech. (Radio and Television Broadcasting 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
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5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญา
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง ในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) นักขาว/ ผูสื่อขาว
(2) พิธีกร/ ผูประกาศขาว/ ผูดําเนินรายการ/ นักจัดรายการเพลงทางโทรทัศน (VJ-Video Jockey)
(3) นักจัดรายการวิทยุ (DJ - Disc Jockey)/ นักจัดรายการโดยจัดผานโปรแกรมคอมพิวเตอร
(PJ - Program Jockey)
(4) ผูจัดหาตัวแสดง
(5) ดารา นักแสดง นักรอง
(6) ผูสรางสรรคงาน (Creative)
(7) เจาหนาทีเ่ ทคนิคทางการออกอากาศ
(8) ผูเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
(9) ชางภาพ/ ชางกลอง
(10) ผูกํากับ/ ผูควบคุมการผลิต/ ผูอํานวยการสราง
(11) ผูประสานงานกองถาย
(12) ชางตัดตอภาพและเสียง
(13) นักวิชาการดานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
(14) นักวิจัยดานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
(15) ผูประกอบการดานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
(16) ผูบริหารดานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
(17) นักวิชาชีพในสถานประกอบการ/หนวยงานที่มีการใชสอื่ ดานวิทยุโทรทัศนและ
วิทยุกระจายเสียงทั้งภาครัฐและ เอกชน
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9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
1. นางดารณี ธัญญสิริ ตําแหนงวิชาการ อาจารย ค.อ..ม.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา), 2548
เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00361-22-9
2. นางนิศากร ไพบูลยสิน ตําแหนงวิชาการ อาจารย นศ.ม.(นิเทศศาสตรพัฒนาการ), 2536
เลขประจําตัวประชาชน 3-5299-00241-25-8
3. นางสาวกรรณิการ โตะมีนา ตําแหนงวิชาการ อาจารย นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ), 2549
เลขประจําตัวประชาชน 3-9499-00015-69-6
4. นางสาวเณริศา ชัยศุภมงคลลาภ ตําแหนงวิชาการ อาจารย นศ.ม.(นิเทศศาสตรพัฒนาการ), 2553
เลขประจําตัวประชาชน 3-1201-00076-50-9
5. นายทิติพงษ สุทธิรัตน ตําแหนงวิชาการ อาจารย ว.ม.(การจัดการสื่อสารภาครัฐและเอกชน), 2550
เลขประจําตัวประชาชน 3-7205-00450-96-8
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปจจุบันเปนยุคสังคมสารสนเทศ มีการนําเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่หลากหลายมาบูรณา
การใชในการติดตอสื่อสารในหลากมิติ ทั้งในระดับปจเจกบุคคล ระดับกลุม ระดับองคกร และมวลชน
โดยเชื่ อ มโยงกั บ การพั ฒ นาประเทศเกื อ บทุ ก ด า น ไม ว า จะเป น สั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง ฯลฯ
สื่อมวลชนโดยเฉพาะดา นวิทยุโทรทัศน และวิทยุ กระจายเสีย ง จึงต องมี การปรับตัวครั้ งใหญอยาง
ตอเนื่อง เพื่อจะทําหนาที่ในการเปนสื่อกลางที่จะคัดกรอง ตรวจสอบ ถายทอดขอมูล ขาวสารตางๆ
สูสังคม
พรอมกันนี้ยังมีกลไกการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ซึ่งชวยกํากับ จัดระบบระเบียบงานดานการสือ่ สาร
ใหถูกตองและมีแบบแผนมากขึ้น สงผลใหงานดานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงเติบโตอยาง
รวดเร็ว มีการแขงขันกันสูงทั้งในและตางประเทศ จากสภาพการณดังกลาวทําใหประเทศไทยและ
ภูมิภาค จําเปนตองผลิตนักวิชาชีพดานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงไปปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง
ความตองการของสังคมสรางสรรคผลงานในเชิงพัฒนาตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลั ก สู ต รสาขาเทคโนโลยี ก ารโทรทั ศ น แ ละวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของกระแสโลกาภิวัตน และการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งลวนเปนปจจัยภายนอกที่
สงผลตอการพัฒนาหลักสูตรโดยตรง ดังนั้นรายวิชาตางๆ จึงตองมีการออกแบบและวางแผนใหทันสมัย
สอดคลองกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางไมหยุดนิ่ง ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนเชื่อมรอยตอไปถึง
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ระดับโลก ทั้งนี้ยังตองคํานึงถึงกรอบสังคม และวัฒนธรรมไทยอันเปนเอกลักษณ ความพรอมดาน
เทคโนโลยี ทรัพยากรตางๆ และความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย เนนการปรับประยุกตใหเกิดความ
เทาทัน เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก การปรับโฉมของการสื่อสาร เปนปจจัยหลักที่สงผลตอ
การพัฒนาหลักสูตรโดยตรง ดังนั้น การกําหนดรายวิชาตางๆ นั้น จะตองใหความสําคัญกับการกับ
ศาสตรความรู และการปฏิ บัติ ดา นวิ ทยุก ระจายเสีย ง และวิ ทยุโทรทั ศน โดยมุง เน น ให สามารถนํา
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีการสื่อสารตางๆ มาผนวกรวมเขาดวยกันเพื่อสามารถที่จะสื่อสารได
อยางตรงจุด ตามเปาประสงค คุณสมบัติสําคัญที่ผูที่ศึกษาหลักสูตรนี้จะตองมีคือ มีความรูความเขาใจ
ในเชิงวิชาชีพ โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม เปนนักปฏิบัติมืออาชีพที่พรอมในดานการคิดเชิง
สรางสรรค รูจักเลือกรับและเลือกใชเทคโนโลยีตางๆ อยางคลองแคลว รูเทาทัน สอดรับกับวิสัยทัศน
ของมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการพัฒนาวิชาชีพบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ
และมีความสามารถพรอมเขาสูอาชีพ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากสถานการณ ห รื อ การพั ฒ นาทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมต อ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิ ท ยาลัย ที่ มุงสู ก ารเปน ผู นํ าการจั ด การศึ ก ษาวิชาชีพ ระดับสากล บนพื้ น ฐานวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี ทั้งที่จะเกิดขึ้นในปจจุบันและอนาคต อันเปนผลมาจากการเขาสูการเปนสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ทําใหคุณสมบัติเฉพาะดานตางๆ เปนคุณสมบัติที่ผูวาจางที่ตองการจากแรงงาน
ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงตองมีการพัฒนาความสามารถในดานตางๆ ของผูเรียน ทั้งดานการใช
ภาษาตางประเทศ การเสริมสรางโลกทัศนและวิสัยทัศนการเปลี่ยนแปลงในมิติตางๆ ทั้งในเชิงสังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ในระดับภูมิภาค และระดับโลก เพื่อสรางบุคลากรที่มีความสามารถออกไปทํางาน
ในตลาดแรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศได
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรนี้ทเี่ ปดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใชรวมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กลุมวิชาแกนใชเรียนรวมกัน
ทุกหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
13.2 กลุมวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
กลุมวิชาแกน ไดแก วิชาหลักการและทฤษฎีสื่อสารมวลชน วิชาหลักการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ วิชาหลักการวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง วิชาเทคโนโลยีสื่อสารในงาน
มัลติมีเดีย วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานสื่อสารมวลชน วิชาเทคโนโลยีการ
ถายภาพ วิชาการเขียนเพื่อการสื่อสาร วิชาสุนทรียศาสตรเพื่องานสื่อสารมวลชน วิชาฟสิกสประยุกตใน
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งานสื่อสาร วิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน วิชาการวิเคราะหผูรับสาร วิชาการวิจัย
สื่อสารมวลชน วิชาสื่อสารมวลชนในอาเซียน วิชาโลกทัศนในงานสื่อสารมวลชน วิชาการเตรียมความ
พรอมสหกิจศึกษา ทั้ง 15 วิชา ทุกสาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนตองเรียน
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 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มุงมั่นที่จะผลิต
บัณ ฑิตดา นสื่ อสารมวลชนที่ มีความรูความสามารถในการใช เทคโนโลยี และเปน ผูที่ทั นตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักวิชาสื่อสารมวลชน
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความรับผิดชอบ และเปนผูที่มีจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐในการใชสื่อมวลชนเปนยุทธศาสตรสําคัญในการพัฒนา
คนและสังคม จึงไดปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและ
วิทยุกระจายเสียง เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกผูสนใจ ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 และแผนการศึ ก ษาแห ง ชาติ (พ.ศ. 2555 - 2559) ตลอดจนเพื่ อ
ตอบสนองความตองการที่แทจริงของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู แ ละทั ก ษะเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ก ารโทรทั ศ น แ ละ
วิทยุกระจายเสียง และมีความสามารถในการเชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติงานทางดานวิทยุโทรทัศน
และวิทยุกระจายเสียง
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถคิด วิเคราะห และวางแผน ตลอดจนนําเทคนิคและวิธีการที่
ทันสมัย มาใชในกระบวนการผลิตงานดานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในดานการจัดการที่เกี่ยวของกับงานเทคโนโลยีการ
โทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง สูภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ
ในหนาที่และตอสังคม รวมถึงทรงไวซึ่งจรรยาบรรณแหงวิชา
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
- ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี
- พัฒนาหลักสูตรและติดตาม
บัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีการ ประเมินหลักสูตรอยาง
โทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง)
สม่ําเสมอ
ใหมีมาตรฐานตามที่ สกอ.
กําหนด

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง - ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน - รายงานผลการประเมินความ
กับความตองการของธุรกิจ และ ความตองการของผูประกอบ พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ
การเปลี่ยนแปลงของสื่อวิทยุ
การดานวิทยุโทรทัศนและ
สถานประกอบการ
วิทยุกระจายเสียง
- ความพึงพอใจในทักษะ
โทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
ความรูความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต โดยเฉลี่ย
ในระดับดี
- พัฒนาบุคลากรดานการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ
ใหมีประสบการณจากการนํา
ความรูทางดานเทคโนโลยีการ
โทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
ไปฏิบัติงานจริง

- สนับสนุนบุคลากรดานการ - ปริมาณงานบริการวิชาการ
เรียนการสอนใหทํางาน
ตออาจารยในหลักสูตร
บริการวิชาการแกองคกร
- ใบรับรองคุณวุฒิ
ภายนอก
- อาจารยสายปฏิบัติการตองมี
คุณวุฒิสอดคลองกับสาขาวิชา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจั ดการศึ กษาเป นแบบทวิ ภาค ข อกํ าหนดต างๆ ให เป นไปตามข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2552
(ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
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 ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเทา
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
(1) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
(2) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ไมมี
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
ไมมี
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา

ชั้นปที่ 1

2555
70

2556
70

2557
70

2558
70

2559
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

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

549,500

1,099,000

1,613,500

2,383,500

2,383,500

420,000
1,669,500

840,000
3,339,000

1,260,000
4,973,500

1,680,000
6,863,500

1,680,000
6,863,500

เงินงบประมาณแผนดิน
รวมรายรับ
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน

ปงบประมาณ
2555

2556

2557

2558

2559

1. คาใชจายบุคลากร

2,119,800

2,331,780

2,564,958

2,821,454

3,103,599

2. คาใชจายดําเนินงาน(ไมรวม 3)

1,278,000

1,908,000

2,538,000

3,168,000

3,168,000

3. ทุนการศึกษา

-

-

-

-

-

4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย

-

-

-

-

-

3,397,800

4,239,780

5,102,958

5,989,454

6,271,599

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

3,817,800
70

5,079,780
140

6,362,958
210

7,669,454
280

7,951,599
280

ก. งบดําเนินการ

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

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 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
32 หนวยกิต
3 หนวยกิต
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย
ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
12 หนวยกิต
ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
9 หนวยกิต
6 หนวยกิต
ก.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
2 หนวยกิต
ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
100 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุมวิชาแกน
43 หนวยกิต
ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
42 หนวยกิต
15 หนวยกิต
ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก XX-XXX-XXX มีความหมาย ดังนี้
หลักที่ 1 และ 2 เปนรหัสคณะ (08 = คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)
หลักที่ 3 เปนรหัสสาขาวิชา (0 = ไมระบุสาขาวิชา
2 = สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง)
หลักที่ 4 เปนรหัสหมวดวิชา (0 = หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 1 = หมวดวิชาเฉพาะ)
หลักที่ 5 เปนรหัสกลุมวิชา
- หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เปนศิลปศาสตร (1 = ภาษาไทย 2 = ภาษาตางประเทศ
3 = สังคมศาสตร 4 = มนุษยศาสตร 5 = พลศึกษา 6 = นันทนาการ)
- หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เปนวิทยาศาสตร (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
หรือรายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
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
08-212-201
08-212-202
08-212-203
08-212-204
08-212-205
08-212-306

08-212-307
08-212-308
08-212-309
08-212-310
08-212-311
08-212-412

การเขียนและวิเคราะหบทวิทยุกระจายเสียง
(Radio Script Writing and Analysis)
การเขียนและวิเคราะหบทวิทยุโทรทัศน
(Television Script Writing and Analysis)
กราฟกและแอนิเมชั่นเพื่องานวิทยุโทรทัศน
(Graphics and Animation for Television Broadcasting)
เทคโนโลยีการออกอากาศเพื่องานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
(Broadcasting Technology for Television and Radio Program)
การคิดเชิงสรางสรรคเพื่องานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
(Creative Thinking for Television and Radio Program)
การตัดตอภาพและเสียงเชิงสรางสรรคเพื่องานวิทยุโทรทัศนและ
วิทยุกระจายเสียง
(Visual - Audio Creative Editing for Television and Radio)
เทคนิคการประกาศทางวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
(Television and Radio Announcing Techniques)
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องตน
(Basic Radio Program Production)
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน
(Basic Television Program Production)
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
(Advanced Radio Program Production)
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนขั้นสูง
(Advanced Television Program Production)
สัมมนาวิชาชีพดานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
(Television and Radio Broadcasting Seminar)

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

3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
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08-212-413
08-212-414

การจัดการและการจัดผังรายการวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
(Television - Radio Broadcasting Management and Programming)
โครงงานพิเศษทางวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
(Special Project of Television and Radio Broadcasting)

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

 กลุมวิชาชีพเลือก 15 หนวยกิต กําหนดใหศึกษาดังนี้
ศึกษา 1 รายวิชา จากรายวิชาตอไปนี้
6(0-40-0)
08-213-301 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
(Co-operative Education for Television and Radio Broadcasting
Technology)
ในกรณีไมสามารถลงทะเบียนราย 08-213-301 วิชาสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีวิทยุโทรทัศน
และวิทยุกระจายเสียง ซึ่งเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการ
จัดสหกิจศึกษาและการฝกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือมติของคณะกรรมการประจําหลักสูตร ใหเลือก
ลงทะเบียนรายวิชา 08-213-302 การฝกงานทางเทคโนโลยีวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
08-213-302 การฝกงานทางเทคโนโลยีวทิ ยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
3(0-40-0)
(Practice for Television and Radio Broadcasting Technology)
สําหรับผูที่ลงทะเบียนรายวิชา 08-213-302 การฝกงานทางเทคโนโลยีวิทยุโทรทัศนและ
วิทยุกระจายเสียงตองเลือกวิชาชีพเลือกตามตารางดานลางเพิ่มอีก 1 วิชา เพื่อใหจํานวนหนวยกิตใน
หมวดวิชาชีพเลือกครบ 15 หนวยกิต
และเลือกศึกษาใหครบ 12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
08-213-303 ฉากและอุปกรณประกอบฉากเพื่อการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน
3(1-4-4)
(Set and Prop for Television Program)
08-213-304 เทคนิคการออกแบบเครื่องแตงกายและแตงหนาผูแสดงเพือ่ การออกอากาศ 3(1-4-4)
(Costume and Make up Techniques for Broadcast Performance)
08-213-305 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง เพื่อสังคมและ
3(1-4-4)
สิ่งแวดลอม
(Television - Radio Program Production for Society and Environment)
08-213-306 การผลิตละครวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
3(1-4-4)
(Television and Radio Drama Production)
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08-213-307

3(1-4-4)

08-213-311

การบรรยายและการพากยเสียงสําหรับงานวิทยุโทรทัศนและ
วิทยุกระจายเสียง
(Narration and Dubbing for Television and Radio Broadcasting)
การผลิตรายการขาวสําหรับวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
(News Program Production for Television and Radio Broadcasting)
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง เชิงวัฒนธรรม
(Cultural Program Production for Television and Radio Broadcasting)
เทคนิคการแสดงเพื่อการออกอากาศ
(Broadcast Performance Techniques)
การกํากับเวที (Stage Directing)

08-213-312

การผลิตภาพยนตร (Film Production)

3(1-4-4)

08-213-313

3(2-2-5)

08-213-314

การประยุกตงานดนตรีและงานเสียงเพื่องานวิทยุโทรทัศนและ
วิทยุกระจายเสียง
(Music - Sound Application for Television and Radio Broadcasting)
การผลิตรายการสารคดี (Documentary Program Production)

3(1-4-4)

08-113-315

เทคนิคการนําเสนอ (Presentation Techniques)

3(2-2-5)

08-213-316

การสรางสรรคงานภาพยนตรและวิดีทศั นเชิงทดลอง
(Film and Video Experimental Creation)
เทคนิคการแปลและการรายงานขาวตางประเทศทางวิทยุโทรทัศนและ
วิทยุกระจายเสียง
(International News Translation and Reporting Techniques for Broadcasting)
การรูเทาทันสื่อ (Media Literacy)

3(1-4-4)

เทคนิคการสื่อสารทางภาพและเสียง
(Visual and Audio Communication Techniques)
การเขียนและการรายงานขาวในสถานการณปจจุบนั
(News Writing and Reporting for Current Affairs)
วิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงนานาชาติ
(International Television and Radio Broadcasting)
การบริหารภาวะวิกฤตและประเด็นขาว (Crisis and Issues Management)

3(2-2-5)

08-213-308
08-213-309
08-213-310

08-213-317

08-213-318
08-213-319
08-213-320
08-213-321
08-112-312
08-113-304

การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
(Communication for Social Change)

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

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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08-113-311

บุคลิกภาพในงานสื่อสารมวลชน (Personality for Communication)

3(2-2-5)

08-313-303

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการประยุกตใช
(Multimedia Technology and Applications)
การออกแบบทางคอมพิวเตอรกราฟก (Computer Graphic Design)

3(2-2-5)

08-313-304

3(1-4-4)

 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ให เ ลื อ กศึ ก ษาจากรายวิชาที่ เ ปด สอนในมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับ
ปริญญาตรี
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
01-002-xxx
01-xxx-xxx
01-xxx-xxx
02-xxx-xxx
01-xxx-xxx
08-011-103

หนวยกิต

วิชากลุมภาษาตางประเทศ
3
วิชากลุมภาษาไทย
3
วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
3
วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
3
วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ
1
หลักการวิทยุโทรทัศนและ
3
วิทยุกระจายเสียง
08-011-102 หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ
3
08-011-105 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
3
เพื่องานสื่อสารมวลชน
22
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = 24

ทฤษฎี

ปฏิบตั ิ

3
3
3
3
0
3

0
0
0
0
2
0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6
6
6
1
6

3
2

0
2

6
5

20

4

42
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ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
01-002-xxx
01-xxx-xxx
02-xxx-xxx
01-xxx-xxx
08-011-101
08-011-104
08-011-106

หนวยกิต

วิชากลุมภาษาตางประเทศ
3
วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
3
วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
3
วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ
1
หลักการและทฤษฎีสื่อสารมวลชน
3
เทคโนโลยีสื่อสารในงานมัลติมีเดีย
3
เทคโนโลยีการถายภาพ
3
19
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = 25
ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต

01-002-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ
3
01-003-112 วิชาอาเซียนศึกษา
3
(วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร)
08-011-107 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3
08-011-108 สุนทรียศาสตรเพื่องานสื่อสารมวลชน
3
08-212-201 การเขียนและวิเคราะหบท
3
วิทยุกระจายเสียง
08-212-204 เทคโนโลยีการออกอากาศเพื่องานวิทยุ
3
โทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
08-212-205 การคิดเชิงสรางสรรคเพื่องานวิทยุ
3
โทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
21
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = 24

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6
6
1
6
6
4
35

ทฤษฎี

ปฏิบตั ิ

3
3
3
0
3
3
1
16

0
0
0
2
0
0
4
6

ทฤษฎี

ปฏิบตั ิ

3
3

0
0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6

2
3
2

2
0
2

5
6
5

2

2

5

3

0

6

18

6

39
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ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต

01-002-xxx
08-011-109
08-011-210
08-011-211
08-212-202
08-212-203

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
3
ฟสิกสประยุกตในงานสื่อสาร
3
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3
การวิเคราะหผูรับสาร
3
การเขียนและวิเคราะหบทวิทยุโทรทัศน
3
กราฟกและแอนิเมชั่นเพื่องานวิทยุ
3
โทรทัศน
08-212-307 เทคนิคการประกาศทางวิทยุโทรทัศนและ
3
วิทยุกระจายเสียง
21
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = 23
ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต

08-011-312 การวิจัยสื่อสารมวลชน
3
08-212-306 การตัดตอภาพและเสียงเชิงสรางสรรค
3
เพื่องานวิทยุโทรทัศนและ
วิทยุกระจายเสียง
08-212- 308 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
3
เบื้องตน
08-212- 309 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน
3
08-212-413 การจัดการและจัดผังรายการวิทยุ
3
โทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
08- xxx-xxx วิชาชีพเลือก 1
3
08- xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1
3
21
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = xx

ทฤษฎี

ปฏิบตั ิ

3
3
3
3
2
1

0
0
0
0
2
4

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6
6
6
5
4

1

4

4

16

10

37

ทฤษฎี

ปฏิบตั ิ

3
1

0
4

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
4

2

2

5

2
3

2
0

5
6

x
x
x

x
x
x

x
x
x
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ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
08-011-313
08-011-315
08-212-304
08-212-310
08-212-311
08- xxx-xxx
08-xxx-xxx

หนวยกิต

สื่อสารมวลชนในอาเซียน
3
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1
การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังรม
3
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
3
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนขั้นสูง
3
วิชาชีพเลือก 2
3
วิชาเลือกเสรี 3
3
19
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = xx
ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบตั ิ

3
0
3
1
1
x
x
x

0
2
0
4
4
x
x
x

ทฤษฎี

ปฏิบตั ิ

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
1
6
4
4
x
x
x

ศึกษาดวย
ตนเอง
0

08-213-301 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีวิทยุโทรทัศน
6
0
40
และวิทยุกระจายเสียง
08-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 4*
3
x
x
x
เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 08-213-302 การฝกงานทาง
เทคโนโลยีวิทยุโทรทัศนและ
วิทยุกระจายเสียง
6
0
40
0
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = xx
* หมายเหตุ
สําหรับนักศึกษาที่สามารถลงทะเบียนในรายวิชา 08-213-301 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี
วิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงได จะตองมีผลการเรียนไมนอยกวา 2.00 ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และจะตองผานรายวิชา 08-011-315 การเตรียมความพรอม
สหกิจ ศึ กษากอน ส วนนักศึ กษาที่ไ ม สามารถลงทะเบียนในรายวิชานี้ไ ด ใหลงทะเบียนในรายวิชา
08-213-302 การฝกงานทางเทคโนโลยีวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงในหมวดวิชาชีพเลือกแทน
และตองลงทะเบียนเรียนวิชาชีพเลือกเพิ่มอีก 1 รายวิชา ในภาคการศึกษาถัดไป
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ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต

08-011-314 โลกทัศนในงานสื่อสารมวลชน
3
08-212-412 สัมมนาวิชาชีพดานวิทยุโทรทัศนและ
3
วิทยุกระจายเสียง
08-212-414 โครงงานพิเศษทางวิทยุโทรทัศนและ
3
วิทยุกระจายเสียง
9
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = 18

ทฤษฎี

ปฏิบตั ิ

3
2

0
2

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
5

1

4

4

6

6

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
01-002-205

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวน
เกี่ยวกับวิชาชีพ ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การใหนิยามและการจําแนกประเภท การ
เปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ ปาย ประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการและบทคัดยอ
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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
01-002-206

3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
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

3(3-0-6)
การอานภาษาอังกฤษ 1
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
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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
01-002-217

3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
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

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
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
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01-002-219

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
English for Communication in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพื่อติดตอสื่อสารในสถานการณตางๆ การ
จองตั๋วและการจองหองพัก การสั่งอาหาร การโทรศัพท การบันทึกสาระสําคัญ การนําเสนอขอมูล การ
นัดหมาย
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
01-002-220

ภาษาจีนเบื้องตน
3(3-0-6)
Fundamental of Chinese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะภาษาจีน เบื้องต น ไดแก การฟง พูด อ าน และเขี ย 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
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01-002-222

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
01-002-223

3(3-0-6)
การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
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
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01-003-102

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 มนุ ษ 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

01-003-103

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
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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

3(3-0-6)
สังคมกับเศรษฐกิจ
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
01-003-106

3(3-0-6)
สังคมกับการปกครอง
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

3(3-0-6)
สังคมกับสิ่งแวดลอม
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
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01-003-108

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมและชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการที่
ดี การสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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
01-003-109

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
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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
3(3-0-6)
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
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
01-004-101
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01-004-103

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
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

3(3-0-6)
การพัฒนาบุคลิกภาพ
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 -108
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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
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
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02-001-104

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
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
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
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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

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
01-005-124
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01-005-125

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
01-006-101

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 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
01-006-105

1(0-2-1)
นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม
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 ฝ กปฏิบัติการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชในการฝก 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
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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
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 จรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
กับงานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
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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

3(3-0-6)
เทคโนโลยีสื่อสารในงานมัลติมีเดีย
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 จรรยาบรรณที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
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
08-011-105

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

3(1-4-4)
เทคโนโลยีการถายภาพ
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
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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
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
องค ป ระกอบและคุณ สมบั ติ พื้ น ฐานของสุ น ทรีย ศาสตร ใ นลั ก ษณะต า งๆ การประยุ ก ต ใ 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
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08-011-210

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

การวิเคราะหผูรับสาร
3(3-0-6)
Audience Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมาย ความสําคัญ ประเภท วิธีการวิเคราะหลักษณะ ความตองการ แรงจูงใจ การรับรู
ทัศนคติ พฤติกรรมของผูรับสาร และปจจัยภายนอกที่มีผลตอกระบวนการเลือกรับและตัดสินใจของผูรับสาร
Definitions, importance and types; analysis of methods on needs; motivation, perceptions,
attitudes and behaviors of audiences; external factors on decision making and selective process
08-011-312

3(3-0-6)
การวิจัยสื่อสารมวลชน
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
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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
08-011-314

โลกทัศนในงานสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Mass Media Worldview
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : องค ค วามรู ใ หม ปรากฎการณ หรื อ ประเด็ น ด า นการสื่ อ สารที่ ทั น ต อ เหตุ ก ารณ
การเชื่อมโยงประเด็นเขากับศาสตรและเทคโนโลยีดานการสื่อสารมวลชน
New body of knowledge, latest trends and current issues in communication relating 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
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2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ 42 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
08-212-201 การเขียนและวิเคราะหบทวิทยุกระจายเสียง
3(2-2-5)
Radio Script Writing and Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการเขียน การวิเคราะหเชิงสรางสรรค การถายทอดแนวความคิดออกมาในรูปแบบ
ของการเขียนบทวิทยุโทรทัศนประเภทตางๆ การสื่อสารกับกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และการ
ฝกทักษะในการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงประเภทตางๆ
Writing principles; creative analysis; ideas presentation through script writing for
various types of radio programs; effectively communication with target audiences; skill practice by
writing a variety of radio scripts
08-212-202

การเขียนและวิเคราะหบทวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
Television Script Writing and Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการเขียน การวิเคราะหเชิงสรางสรรค การถายทอดแนวความคิดออกมาในรูปแบบ
ของการเขียนบทวิทยุโทรทัศนประเภทตางๆ การสื่อสารกับกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และการ
ฝกทักษะในการเขียนบทวิทยุโทรทัศนประเภทตางๆ
Writing principles; creative analysis; ideas presentation through script writing for
various types of radio programs; effectively communication with target audiences; skill practice by
writing a variety of television scripts
08-212-203

3(1-4-4)
กราฟกและแอนิเมชั่นเพื่องานวิทยุโทรทัศน
Graphics and Animation for Television Broadcasting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกราฟกและแอนิเมชั่น หลักการออกแบบงานกราฟกทั่วไป
ประเภทและรูปแบบของงานกราฟกสําหรับวิทยุโทรทัศน การประยุกตใชโปรแกรม 2D และ 3D การ
สรางภาพเคลื่อนไหว และการสรางสรรคเทคนิคพิเศษสําหรับงานวิทยุโทรทัศน
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Basic of computer graphics and animation; principles of graphic design; various
graphic styles used in television field; 2D and 3D softwares usage; simple animation and effects
creation for television program
08-212-204

เทคโนโลยีการออกอากาศเพื่องานวิทยุโทรทัศนและและวิทยุกระจายเสียง 3(2-2-5)
Broadcasting Technology for Television and Radio Program
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พัฒนาการ และการทํางานของอุปกรณและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการออกอากาศ
เทคนิคในการใชอุปกรณและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การแกไขปญหาตางๆ เพื่อใหสามารถออกอากาศ
งานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงไดอยางมีประสิทธิภาพ
Development and working processes of equipments and technology relating to
broadcasting; modern equipments and operating techniques usage; troubleshooting to ensure
effective television and radio broadcasting
08-212-205

การคิดเชิงสรางสรรคเพื่องานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
3(3-0-6)
Creative Thinking for Television and Radio Program
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ กระบวนการคิดเชิงสรางสรรค การรวบรวม การจัด
ระเบียบขอมูลที่เกี่ยวของกับความคิด การฝกคิดนอกกรอบโดยสามารถนํามาประยุกตใชประโยชนใน
การปฏิบัติงานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงได
Definitions; importance; characteristics; processes of creative thinking; information
gathering and organize ideas relating to thinking; “think out of the box” practice; knowledge
application to television and radio broadcasting practice
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08-212-306

การตัดตอภาพและเสียงเชิงสรางสรรคเพือ่ งานวิทยุโทรทัศน
3(1-4-4)
และวิทยุกระจายเสียง
Visual-Audio Creative Editing for Television and Radio Broadcasting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พัฒนาการของงานตัดตอ เครื่องตัดตอและซอฟตแวรในการตัดตอ รูปแบบ หลักการตัด
ตอ ทิศทางการเคลื่อนไหวของภาพ ทิศทางของเสียง การปรับแตงและผสมสัญญาณภาพและเสียง การ
ฝกปฏิบัติตัดตอภาพและเสียงในเชิงสรางสรรค เพื่อใชในงานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
Development of editing; editing equipments and softwares; styles; principles of
editing; movements of image and sound; visual - audio editing and mixing; creative editing practice
for television and radio broadcasting
08-212-307

เทคนิคการประกาศทางวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
3(1-4-4)
Television and Radio Announcing Techniques
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วิธีการประกาศ การบรรยาย การพากย ทักษะและหนาที่การเปนผูประกาศ ผูบรรยาย
ในงานทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน การใชอุปกรณเกี่ยวกับเสียง โปรแกรม หองบันทึกเสียง
การควบคุมคุณภาพของเสียง
Method of announcing, narrating and dubbing; roles, responsibilities and skills of
announcers and narrators; various audio equipments, programs and sound studio usage to control the
quality of the sound
08-212-308

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องตน
3(2-2-5)
Basic Radio Program Production
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วิธีการใชอุปกรณ เครื่องมือ สถานที่ในการผลิตงานวิทยุกระจายเสียง การบันทึกเสียง
การตั ด ต อ เสี ย ง กระบวนการผลิ ต รายการวิ ท ยุ ป ระเภทต า งๆ สํ า หรั บ การออกอากาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสียง หนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรฝายตางๆ ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
ทักษะในการผลิตรายการวิทยุประเภทตางๆ
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Equipment usage in an actual radio broadcasting studio; sound recording; sound
editing; sound production processes of various types of radio programs; roles and responsibilities of
each position in radio production team; radio broadcasting production skills
08-212-309

3(2-2-5)
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน
Basic Television Program Production
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วิธีการใชอุปกรณ เครื่องมือ สถานที่ในการผลิตงานวิทยุโทรทัศน หองสตูดิโอ เทคนิค
การจัดแสงเพื่อการออกอากาศ กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน หนาที่ และความรับผิดชอบของ
บุคลากรฝายตางๆ การเตรียมการ และการผลิตรายการโทรทัศนประเภทตางๆ ทั้งในและนอกสถานที่
Equipment usage in an actual television broadcasting studio; lighting setup
techniques; production processes of various types of television broadcasting programs; roles and
responsibilities of each position; preparation and production of indoor and outdoor programs
08-212-310

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขัน้ สูง
3(1-4-4)
Advanced Radio Program Production
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 08-212-308 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การวางแผนผลิตรายการ เทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทตางๆ การ
วิเคราะหกลุมเปาหมายและตลาด การประเมินรายการ การดําเนินการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงเต็มรูป
การผลิตรายการวิทยุออนไลน
Radio program production planning; radio production techniques; targets and markets
analysis; programs evaluation; full-scale radio programs broadcasting; online radio production
08-212-311

การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนขั้นสูง
3(1-4-4)
Advanced Television Program Production
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 08-212-309 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การวางแผนผลิตรายการ เทคนิคการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนประเภทตางๆ เพื่อใช
สําหรับการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน ทั้งประเภทรายการสดที่ถายทําในสตูดิโอ และรายการที่ผาน
กระบวนการผลิตโดยมีการบันทึกเทป รวมถึงการผลิตรายการโทรทัศนระบบออนไลน
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Program planning; broadcasting television production techniques for live, taped and
online television programs
08-212-412

3(2-2-5)
สัมมนาวิชาชีพดานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
Television and Radio Broadcasting Seminar
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วิธีการวิเคราะหประเด็นปญหาเกี่ยวกับวิชาชีพดานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
ในมิติตางๆ การวางแผน การสังเคราะห และการนําไปประยุกตใชในการดําเนินการจัดสัมมนา
Analysis methods of issues focused on television and radio broadcasting in different
dimensions; planning; synthesis and application to organize actual seminar
การจัดการและการจัดผังรายการวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง 3(3-0-6)
Television – Radio Broadcasting Management and Programming
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการจัดการ การวิเคราะหกลุมเปาหมาย การเลือกรูปแบบรายการ การพิจารณา
ตนทุน การตลาด การสื่อสาร วิเคราะหปญหาทางดานเทคนิคและการวางแผนดานบุคลากร งบประมาณ
เทคนิคการวางผังรายการ การวิเคราะหผังรายการ การพัฒนารูปแบบและการวางแผนผังรายการ
Management principles; target audiences analysis; programs selection; cost,
marketing and communication consideration; technical issues analysis and human resource planning ;
budget ; program planning techniques; broadcasting program schedules analysis, format development
and broadcasting program schedules planning
08-212-413

08-212-414

โครงงานพิเศษทางวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
3(1-1-4)
Special Project of Television and Radio Broadcasting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การจัด ทําโครงงานพิ เ ศษดา นวิทยุโทรทัศน แ ละวิทยุก ระจายเสียงตามความสนใจ
การรายงานความคืบหนา การสรุปรายงานเปนรูปเลม และการนําเสนอผลงาน
Special project assignment on television and radio broadcasting projects relating to
student’s interest; work progress reporting, final report submitting and project completed presention
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2.3 กลุมวิชาชีพเลือก 15 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
08-213-301

สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีวทิ ยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
6(0-40-0)
Co-operative Education for Television and Radio Broadcasting Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 08-011-315 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การปฏิ บั ติ ง านในองค ก รด า นวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น แ ละวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง หรื อ สถาน
ประกอบการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา โดยมีระยะเวลาไปสหกิจศึกษา ไมนอยกวา 16 สัปดาห และการ
จัดทํารายงานสหกิจศึกษา
Working in television and radio broadcasting companies or other relevant
organizations relating to television and radio broadcasting for a minimum of 16 weeks including
completion of co-operative education report process
08-213-302

การฝกงานทางเทคโนโลยีวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
3(0-40-0)
Practice for Television and Radio Broadcasting Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 08-011-315 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ฝ ก ปฏิ บั ติ ง านในองค ก รด า นวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น แ ละวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง หรื อ สถาน
ประกอบการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา โดยมีระยะเวลาไปปฏิบัติงานไมนอยกวา 8 สัปดาห การจัดทํา
Apprenticeship to television and radio broadcasting companies or other relevant
organizations relating to television and radio broadcasting for a minimum of 8 weeks including
completion of report process

ฉากและอุปกรณประกอบฉากเพื่อการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน
3(1-4-4)
Set and Prop for Television Program
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิด หลักการของการออกแบบฉาก และอุปกรณประกอบฉาก การออกแบบและสื่อ
ความหมายผานวาดภาพบนกระดาษ วาดภาพดวยโปรแกรม การสรางโมเดล การจัดหาอุปกรณ
กระบวนการทํ า งาน การฝ ก ปฏิ บั ติ ส ร า งฉากพร อ มอุ ป กรณ ป ระกอบฉาก การประยุ ก ต ใ ช ใ นเชิ ง
สรางสรรคสําหรับงานโทรทัศน
08-213-303
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Concepts and principles of set design and prop making; designs and meaning
expressions through paper and computer sketches; model making; equipment providing; working
processes; practice of set building and props making; application for television production
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 และแบบสรางสรรคตาม
จิ น ตนาการ การประยุ ก ต ใ ช ใ นงานแสดงและงานวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น ใ นรู ป แบบต า งๆ ตามโจทย แ ละ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว
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
08-213-305

การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงเพื่อสังคม
3(1-4-4)
และสิ่งแวดลอม
Television - Radio Program Production for Society and Environment
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิด และบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชน การปฏิบัติงานขาวสังคมและสิ่งแวดลอมใน
เชิงสรางสรรค ตามหลักจรรยาบรรณ วิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ การวิเคราะห สภาพปญหา
สังคม และสถานการณสิ่งแวดลอมในปจจุบัน การสังเคราะหเพื่อหารูปแบบวิธีการที่เหมาะสมในการ
ผลิตรายการวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม
Concepts and roles of mass media; creative social and environmental news report
relating to domestic and international mass communication professionals ethic; analysis of current
social and environmental issues; proper styles synthesis for social and environmental television and
radio programs
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08-213-306

การผลิตละครวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
3(1-4-4)
Television and Radio Drama Production
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายและพัฒนาการ รูปแบบของละครวิทยุ ละครโทรทัศน ศึกษาองคประกอบ
หลักการเขียนบท ศิลปะการผลิตรายการละครวิทยุ ละครโทรทัศน เทคนิคการแสดง การใชเสียง
ประกอบ และเทคนิคอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการผลิตละครวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง การฝก
ปฏิบัติผลิตรายการละครวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
Definitions and development; types of television and radio drama; formats and
principles of drama script writing; the art of television and radio drama production; acting techniques,
sound effects and other techniques necessary for production of television and radio drama;
production of television and radio drama
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
08-213-308

การผลิตรายการขาวสําหรับวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
3(1-4-4)
News Program Production for Television and Radio Broadcasting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการและเทคนิคการผลิตรายการขาวสําหรับวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
การสืบคนขาว การเขียนขาวประเภทตางๆ การรายงานขาว การบรรณาธิกรณขาว การประเมินคาของ
ขาว กระบวนการผลิตขาว การฝกปฏิบัติในการเขียนขาว การผลิตรายการขาว และการรายงานขาว
สําหรับวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงในรูปแบบตางๆ
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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
08-213-309

การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงเชิงวัฒนธรรม
3(1-4-4)
Cultural Program Production for Television and Radio Broadcasting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เทคนิค วิธีการ และกระบวนการผลิตรายการสารคดีเชิงวัฒนธรรม เกี่ยวกับภูมิหลังทาง
สังคม วัฒนธรรม และอัตลักษณ ในสังคมระดับตางๆ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่มีผลตอการรับรู
ทัศนคติ พฤติกรรม คานิยมของบุคคลและสังคม ที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน กระบวนการ
สื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางบุคคลและสังคมตางวัฒนธรรม
Techniques, methods and production processes of cultural documentary program
relating to social, cultural backgrounds and identities of various societies; impact of cultural exchange
on perception, attitude, behavior and value of an individual and the society; communication
procesess that create closer relationship and better understanding among people and different cultures
08-213-310

เทคนิคการแสดงเพื่อการออกอากาศ
3(1-4-4)
Broadcast Performance Techniques
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เทคนิควิธีดําเนินการแสดงเพื่อการออกอากาศทางวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
การฝกทักษะดานน้ําเสียง กริยาทาทาง บุคลิกภาพ ในการจัดรายการประเภทตางๆ
Techniques of broadcast performance; practice of various voice tone usage, posture
and personality forms for television programs
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08-213-311

การกํากับเวที
3(2-2-5)
Stage Directing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : บทบาท หนาที่ และแนวคิด วิธีการทํางานของผูกํากับเวที ความคิดสรางสรรคในงาน
กํากับเวที การตีความจากรายการและเทคนิคตางๆ ที่เกี่ยวของ
Roles, responsibilities and concepts; working processes of stage director; creative
thinking in stage directing; interpretation of programs and other related techniques
08-213-312

3(1-4-4)
การผลิตภาพยนตร
Film Production
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พัฒนาการและประเภทของภาพยนตร ลักษณะ แนวคิดและทฤษฎี กระบวนการใน
การผลิตภาพยนตร และการผลิตชิ้นงานภาพยนตรที่สมบูรณ
Development and genres of film; characteristics; concepts and theories; film
production and completion of film making
08-213-313

3(2-2-5)
การประยุกตงานดนตรีและงานเสียงเพื่องานวิทยุโทรทัศน
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 appropriate for various styles and contents of television and radio broadcasting
programs
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08-213-314

การผลิตรายการสารคดี
3(1-4-4)
Documentary Program Production
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมาย ประเภท กระบวนการผลิตรายการสารคดี เทคนิคการผลิตรายการสารคดี
การวิเคราะหปญหาและแนวทางการแกปญหา การหาแหลงเงินทุน และการฝกปฏิบัติผลิตรายการสารคดี
Definitions and types; processes of documentary program production; techniques of
documentary programs making; problems analysis and solutions; fund searching; documentary
programs production
08-113-315

3(2-2-5)
เทคนิคการนําเสนอ
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; a field trip to media presentation workshop if appropriate
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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08-213-317

เทคนิคการแปลและการรายงานขาวตางประเทศทางวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
และวิทยุกระจายเสียง
International News Translation and Reporting Techniques for Broadcasting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เทคนิคการแปลขาว การรายงานขาวตางประเทศ จากสํานักขาวตางประเทศ และสื่อ
ประเภทตางๆ หลักการแปลขาวจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย การสื่อสารใหไดใจความที่ถูกตองและ
เหมาะสมตามลักษณะและคุณคาของความเปนขาว การฝกอานและรายงานขาวเปนภาษาตางประเทศ
News translation techniques; reporting of international news received from
international news agencies; principles used in translating English news into Thai; correct and proper
messages relating to news value; practice of news reading and reporting in English
08-213-318

3(3-0-6)
การรูเทาทันสื่อ
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 and application in daily use
08-213-319

เทคนิคการสื่อสารทางภาพและเสียง
3(2-2-5)
Visual and Audio Communications Techniques
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิ ด การสื่ อ สารผ า นสื่ อ ภาพและเสี ย ง เทคนิ ค การสื่ อ สารข อ มู ล การวิ เ คราะห
ความสัมพันธขององคประกอบในสื่อกับสาร อิทธิพลของสื่อภาพและสื่อเสียงที่สงผลตอการรับรูของ
ผูรับสาร การฝกปฏิบัติการใชสื่อภาพและสื่อเสียงในการสื่อความหมาย
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Visual and audio communication concepts; communication techniques; analysis of
relationship between media and messages; influence of images and sounds on audiences’ perceptions;
practice of visual and audio media communication
08-213-320

3(2-2-5)
การเขียนและการรายงานขาวในสถานการณปจจุบัน
News Writing and Reporting for Current Affairs
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมาย ประเภท บทบาทและความสํ า คั ญ ของข า วและสถานการณ ป จ จุ บั น
แนวโนมในอนาคต การวิเคราะหประเด็นขาว การประเมินคุณคาแหลงขาว เทคนิคการสืบคนและ
รวบรวมขอมูล โครงสรางและรูปแบบการเขียนขาวเพื่อการรายงานขาวทางหนังสือพิมพ วิทยุโทรทัศน
และวิทยุกระจายเสียง วิธีการรายงานขาวในรูปแบบตางๆ คุณสมบัติและความรับผิดชอบของผูสื่อขาวที่
มีตอการรายงานขาว
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
08-213-321

3(3-0-6)
วิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงนานาชาติ
International Television and Radio Broadcasting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการทํางานขององคการแพรภาพกระจายเสียงและสํานักขาวในภูมิภาคอาเซียน
และนานาชาติ การวิ เ คราะหป ระเด็น ปญหาด า นสื่อสารมวลชนที่เ กี่ย วของ ความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ท างวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น แ ละวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งที่ มี ผ ลกระทบต อ การสื่ อ สารระหว า งประเทศ
กฎระเบียบดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Working principle of ASEAN and international broadcasting organization and news
agencies; analysis of related mass communication issues; changes in television and radio broadcasting
which affect to international communication; television and radio broadcasting regulations
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08-112-312

การบริหารภาวะวิกฤติและประเด็นขาว
3 (3-0-6)
Crisis and Issues Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดและทฤษฎี การจัดการภาวะวิกฤติดานการสื่อสาร กลยุทธและกลวิธีการแกไข
สถานการณความขัดแยง การจัดการกับประเด็นขาวในสถานการณตางๆ
Concepts and theories; crisis communication management; strategies and tactics for
conflict solving; news issues management for various situations
08-113-304

3(3-0-6)
การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
Communication for Social Change
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสัมพันธระหวางการสื่อสารกับสังคม ปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
การวางแผนและการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในดานตางๆ
Relationship between communication and society; factors affecting to social
changes; planning and communication for social changes in various aspects
บุคลิกภาพในงานสื่อสารมวลชน
3(2-2-5)
Personality for Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสําคัญ การเสริมสรางบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม เทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธ
และการปรับตัวเขาสังคม เพื่อการวางตัวตามบทบาทหนาที่ของนักสื่อสารมวลชนไดอยางเหมาะสม
Importance of personality; good personality building; social etiquettes; human
relations techniques, adjustment to society; appropriate roles as mass media persons
08-113-311

56
08-313-303

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการประยุกตใช
3(2-2-5)
Multimedia Technology and Applications
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมาย องคประกอบ ขอบเขต คุณคาของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แนวคิด หลักการ
และการวางแผนในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย เพื่อประยุกตใชในงานตางๆ
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;
application of computer graphic knowledge for computer graphic work
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

คุณ
วุฒิ
ค.อ.ม.

1

นางดารณี ธัญญสิริ
3-1206-00361-22-9

อาจารย

2

นางนิศากร ไพบูลยสิน
3-5299-00241-25-8

อาจารย

3

นางสาวกรรณิการ โตะมีนา
3-9499-00015-69-6

อาจารย

4

นางสาวเณริศา ชัยศุภมงคลลาภ
3-1201-00076-50-9

อาจารย

5

นายทิติพงษ สุทธิรัตน
3-7205-00450-96-8

อาจารย

สาขาวิชา/
วิชาเอก
เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา

จากสถาบัน การศึกษา
พ.ศ.

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนคร
เหนือ พ.ศ.2548
ศม. ประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.2541
ศศ.บ. นิเทศศาสตร
วิทยาลัยครูสวนสุนนั ทา
พ.ศ.2536
นศ.ม. นิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พัฒนาการ
พ.ศ.2536
ศศ.บ. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ.2528
นศ.ม. นิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พัฒนาการ
พ.ศ.2549
รป.ม. รัฐประศาสน
สถาบันบัณฑิตพัฒน ศาสตร
บริหารศาสตร พ.ศ.2548
นศ.บ. นิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(สื่อสารมวลชน) พ.ศ.2530
นศ.ม นิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พัฒนาการ
พ.ศ.2553
ว.บ. วิทยุ -โทรทัศน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ.2545
ว.ม. การจัดการการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สื่อสารภาครัฐ
พ.ศ.2550
และเอกชน
ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช พ.ศ.2548
วิชาชีพครู
บธ.บ. ภาษาอังกฤษ
สถาบันเทคโนโลยี
ธุรกิจ
ราชมงคล พ.ศ.2543

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

2

3

4

5

6

7

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

นายสุคี ศิริวงศพากร
3-7798-00047-92-0

นายอรรถการ สัตยพาณิชย
3-1201-01879-84-0

นางอัญชุลี วงษบุญงาม
3-3002-00198-99-0

นายเพชร สายเสน
xxxxxxxxxxxxx

นายพงศกฤษฎิ์ พละเลิศ
3-7298-00030-98-9

นายณัฐภณ สุเมธอธิคม
3-1013-00600-02-4

ตําแหนง
วิชาการ

คุณ
วุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน การศึกษา
พ.ศ.

รศ.

ว.ม.

สื่อสารมวลชน

ศศ.บ.

สื่อสารมวลชน

นศ.ม.
กศ.บ.

นิเทศศาสตร
ธุรกิจ
พลศึกษา

นศ.ม.

สื่อสารมวลชน

นศ.บ.

การโฆษณา

ศศ.บ.
นศ.ม.

บรรณารักษ
ศาสตร
สื่อสารมวลชน

ศศ.บ.

นิเทศศาสตร

กศ.ม.

เทคโนโลยี
ทางการศึกษา

กศ.บ

ชีววิทยา

ศศ.ม.

นิเทศศาสตร

ศศ.บ.

นิเทศศาสตร

กศ.ม.

เทคโนโลยี
การศึกษา

ค.บ.

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ.2541
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ.2528
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
พ.ศ.2539
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒประสานมิตร
พ.ศ.2522
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2542
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช พ.ศ.2549
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ.2533
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พ.ศ.2543
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
พ.ศ.2540
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒประสานมิตร พ.ศ.
2532
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒบางแสน พ.ศ.2525
มหาวิทยาลัยแมโจ
พ.ศ.2545
สถาบันราชภัฏเชียงใหม
พ.ศ.2540
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒประสานมิตร พ.ศ.
2551
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ.2538

ผศ.

อาจารย

อาจารย

อาจารย

อาจารย

อาจารย

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

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นางสรัณยา มังคละคุปต
3-1002-00512-90-4

ตําแหนง
วิชาการ

คุณ
วุฒิ

อาจารย

นศ.ม.
บธ.บ.

9

นายชาญ เดชอัศวนง
3-1015-02048-95-1

อาจารย

บธ.ม.
ศศ.บ.

10

นางวิชชพร เทียบจัตุรัส
3-1006-00358-45-7

อาจารย

วท.ม.

วท.บ.
11

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

นศ.ม.
นศ.บ.

12

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

ว.ม.
ศศ.บ.

13

นางนุจรี บุรีรัตน
3-3208-00138-45-9

อาจารย

วท.ม.
วท.บ.

14

นางสาวฉันทนา ปาปดถา
3-4504-00163-58-7

อาจารย

ค.อ.ม.

ค.บ.
15

นายปติพงศ พิมพพิเศษ
1-4101-00008-31-8

อาจารย

DMD.

วท.บ.

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน การศึกษา
พ.ศ.

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
นิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 10
10
10
10
พ.ศ.2539
ธุรกิจ
เลขานุการ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
พ.ศ.2534
สื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
10
10
10
10
สวนดุสิต พ.ศ.2550
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ.2534
Business
Utah State University
10
10
10
10
Information
(USA) พ.ศ.2539
System and
Education
จุลชีววิทยา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2533
นิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 10
10
10
10
(สารสนเทศ)
พ.ศ.2552
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
พ.ศ.2547
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
10
10
10
10
พ.ศ.2549
นิเทศศาสตร
สถาบันราชภัฏพระนคร
พ.ศ.2544
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสยาม
10
10
10
10
สารสนเทศ
พ.ศ.2549
วิทยาการ
สถาบันราชภัฎ
คอมพิวเตอร
พระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2543
เทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยี
10
10
10
10
คอมพิวเตอร
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
พ.ศ.2549
คอมพิวเตอร
สถาบันราชภัฎธนบุรี
ศึกษา
พ.ศ.2547
Digital Media
University of Newcastle, 10
10
10
10
Australia
พ.ศ.2553
วิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
พระจอมเกลาธนบุรี
ประยุกต –
พ.ศ.2546
มัลติมีเดีย

60
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

คุณ
วุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

ศศ.ม.

เทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน
สื่อสารมวลชน

16

นายกวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์
3-1006-00831-15-2

อาจารย

17

นางสาวจารุณี สุวรรณรัศมี
3-9599-00012-03-4

อาจารย

18

นางสาวดุริยางค คมขํา
3-8606-00024-74-9

อาจารย

19

นางสาวสุพินดา สุวรรณศรี
3-1005-01376-12-1

อาจารย

20

นายฐิติพงศ ศิริรัตนอัสดร
3-1014-03251-78-2

อาจารย

21

นางสาวอภิญญพัทร
กุสิยารังสิทธิ์
3-1021-00937-81-6

อาจารย

22

นายสมพัฒน สุทธยาคม
3-1006-00173-71-6

อาจารย

จากสถาบัน การศึกษา
พ.ศ.

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ.2552
ศศ.บ.
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ.2549
อส.บ. เทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยี
ไฟฟา
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
อุตสาหกรรม
พ.ศ.2545
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
ว.ม. การจัดการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การสื่อสารภาครัฐ พ.ศ.2548
และเอกชน
นศ.บ. วารสารสนเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2542
ศศ.ม. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ.2551
นศ.บ. การประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ.2545
Master Photography
Western Michigan
of Arts
University
ศศ.บ. สื่อสารมวลชน พ.ศ. 2530
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ.2526

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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3.2.2 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ที่
1

2

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นายสุธี พลพงษ
3-1005-02933-50-3

นายธีรพงษ ประทุมศิริ
3-1016-00441-18-5

ตําแหนง
วิชาการ

คุณ
วุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน การศึกษา
พ.ศ.

รศ.

นศ.ม

สื่อสารมวลชน

ค.อ.บ.

ไฟฟาสื่อสาร

วศ.ม.

นิวเคลียร
เทคโนโลยี
ไฟฟาสื่อสาร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2533
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยาเขต
เทเวศร
พ.ศ.2524
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2540
สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล
พ.ศ.2534
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ.2548
มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ.2540

อาจารย

ค.อ.บ.

3

นางสาวจําเรียง โมนะ
3-2097-00133-83-7

-

ว.ม.
ศศ.บ.

บริหาร
สื่อสารมวลชน
เทคโนโลยี
ทางการศึกษา

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
10
10
10
10

10

10

10

10

10

10

10

10

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในงานอาชีพจริงกอนจบการศึกษา จึงกําหนดให
นักศึกษาเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณสหกิจศึกษา
(1) รู แ ละเข า ใจกระบวนการทํ า งานภายในองค ก รด า นเทคโนโลยี ก ารโทรทั ศ น แ ละ
วิทยุกระจายเสียง และสื่อสารมวลชน
(2) สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับงานดานเทคโนโลยีการโทรทัศน
และวิทยุกระจายเสียงและสื่อสารมวลชน
(3) สามารถปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ ผู อื่ น ภายในองค ก รด า นเทคโนโลยี ก ารโทรทั ศ น แ ละ
วิทยุกระจายเสียง และสื่อสารมวลชน
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
การทํ า โครงงานหรื อ งานวิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษา ต อ งเป น การบู ร ณาการความรู วิ ช าชี พ เพื่ อ การ
แกปญหาหรือประยุกตใชความรูใหเกิดประโยชนเปนรูปธรรม ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
โครงงาน กําหนดใหมีการศึกษา ทดลอง/เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลและทํารายงานตามแบบที่กําหนด สง
รายงานและ/หรือผลงานตามเวลาที่กําหนด
5.1 คําอธิบายโดยยอ
ศึ ก ษาและจั ด ทํ า โครงงานพิ เ ศษด า นวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น แ ละวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งตามความสนใจ
รายงานความกาวหนา สรุปรายงานเปนรูปเลม และนําเสนอผลงานที่สมบูรณตอผูเชี่ยวชาญ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
(1) รูและเขาใจเกี่ยวกับงานดานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
(2) สามารถประมวลองค ค วามรู ต า งๆ เกี่ ย วกั บ วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น แ ละวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งมา
ประยุกตใชในการทําโครงงานเชิงสรางสรรคได
(3) สามารถจัดลําดับการทํางานไดอยางเปนระบบ ทํางานตามขั้นตอน ตั้งแตขั้นการวางแผน
จนถึงขั้นการนําเสนอ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถทํางานเปนทีม ปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นได
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
นัก ศึกษาตองนําเสนอโครงงานต ออาจารยที่ปรึกษา ดํา เนินการตามแผนงานที่ไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารย ที่ปรึกษาโครงงาน และจัดรายงานตามแบบที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
กําหนด
5.6 กระบวนการประเมินผล
นัก ศึ ก ษาต องนํ าเสนอผลการดํ า เนิ น การโครงงานตอ อาจารย ที่ปรึ ก ษาหรือ คณะกรรมการ
ประเมินโครงงาน รูปแบบและเกณฑการประเมินเปนตามที่คณะกรรมการกําหนดตามหลักการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
สามารถวางแผนและปฏิบัติ

มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ
มีภาวะผูนําและความรับผิดชอบ

มีความคิดสรางสรรค

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
การศึกษาในแตละรายวิชา กําหนดใหนักศึกษาวางแผนและปฏิบัติ
เพื่ อผลิ ตชิ้ นงาน เป นการสร างให นั ก ศึ กษามี คุ ณสมบั ติ ด านการ
วางแผน การปฏิบัติ และการติดตอสื่อสารและทํางานรวมกับผูอื่นได
มีการใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการและผลกระทบจากงานดาน
เทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงที่มีตอสังคมโดยรวม
รวมถึงกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวของดวย
- การทํารายงานและโครงการมีสวนชวยใหนักศึกษามีภาวะความ
เปนผูนําและผูตามในเวลาเดียวกัน
- การกําหนดภาระงาน อาทิ โครงการตางๆ การศึกษาเฉพาะบุคคล
การทําโครงงาน เปนตน ใหสงตามกําหนดชวงเวลา เพื่อฝกให
นักศึกษามีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง
- การแสดงและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน เปนการ
สงเสริมความมั่นใจและการแสดงความกลาหาญของนักศึกษา
สงเสริมใหนักศึกษาไดใชความคิดสรางสรรค การคิดนอกกรอบ
ในการทํางานดานตางๆ ที่เกี่ยวกับวิทยุโทรทัศนโดยมุงหวังที่จะ
ผลิตผลงานที่มีความโดดเดน มีเอกลักษณ ตอบโจทยสังคมและ
สรางกระแสในตลาดได

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
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
นักศึกษาตองมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคม
ไดอยางราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม นอกจากนั้น อาจารยผูสอนในแตละวิชาตองพยายาม
สอดแทรกประเด็นดานคุณธรรมและจริยธรรมไปพรอมกับเนื้อหาความรูตางๆ
ทั้งนี้ นักศึกษาและอาจารยผูสอนตองมีคุณสมบัติดานคุณธรรมและจริยธรรมอยางนอย
5 ขอ ดังนี้
(1) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละและความซื่อสัตยสุจริต
(2) มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลาและมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(4) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ ตัดสินใจและแกปญหา
ในภาวะขัดแยงตางๆ ได
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนน
การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่
ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบ
หรือการลอกผลงานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยอง
นักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ ฯลฯ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการรวมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรปริมาณการทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนําผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอยอดองคความรู
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นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง มีคุณธรรม
จริยธรรม ความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพื่อใชประกอบอาชีพ และ
ชวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่สําคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
(2) สามารถอธิ บ ายและวิ เ คราะห ก รณี ศึ ก ษา ป ญ หาต า งๆ เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ก าร
โทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงอยางเขาใจและเหมาะสม
(3) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับสภาพการณและประโยชนของงานเทคโนโลยีการ
โทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
(4) สร า งประสบการณ ใ นการพั ฒ นาชิ้ น งานและวางแผนงานเพื่ อ พั ฒ นางานด า น
เทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
(5) สามารถบู รณาการความรู และความเข าใจเกี่ ยวกั บเทคโนโลยี การโทรทั ศน และ
วิทยุกระจายเสียงใหเขากับอาชีพการงานหรือโครงการตางๆ
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางแนวคิดและทฤษฎีให
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจในปจจุบัน โดยการเรียนรูในแตละรายวิชา อาจารยผูสอนถายทอด
เนื้อหาตางๆ โดยใชการสอน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การศึกษาจากกรณีศึกษา และการทํารายงาน
หรือโครงการตางๆ นอกจากนี้ มีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน และเชิญผูเชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณตรงในงานดานเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงมาเปนวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆ คือ
(1) การทดสอบยอย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานทีน่ กั ศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัน้ เรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
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2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบค น ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห
ปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
นักศึกษาตองสามารถนําความรูและประสบการณจากการเรียนไปประยุกตใชไดจริงในสาขา
วิชาชีพ ดังนั้น นักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม อาจารยผูสอนมี
การมุงเนนใหนักศึกษารูจักคิดวิเคราะหในเชิงเหตุผล ตระหนักถึงที่มาและแนวทางในการแกไขปญหาตางๆ
โดยนักศึกษาสามารถคิดไดอยางเปนระบบและชัดเจน ดังนั้นมาตรฐานดานทักษะทางปญญาตองครอบคลุม
สิ่งตอไปนี้
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินผล เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะเพื่องานดานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
ไดอยางเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา
(1) การใชกรณีศึกษาดานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
(2) การอภิปรายกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
(3) การวางแผนและดําเนินโครงการ
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการ
นําเสนอรายงานและโครงการในชั้นเรียน เปนตน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ความรู ความเข า ใจในงานด า นการสื่ อ สารด า นวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น แ ละ
วิทยุกระจายเสียงกระบวนการทํางานจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝายในองคกรแตละแหง
นักศึกษาจําเปนตองมีความรับผิดชอบในการทํางานทั้งในฐานะผูนําและผูตาม รวมทั้งมีความสัมพันธที่
ดีตอทุกคนที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดการพัฒนางานและสรางความสําเร็จใหเกิดขึ้นแกโครงการอยางมี
ประสิทธิภาพ อาจารยตองสอดแทรกความสําคัญในเรื่องของความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ คุณสมบัติดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบสามารถวัดไดจากการ
ทํางานโครงการตางๆ และกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย ดังนั้นมาตรฐานดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
(1) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณ
ตางๆ ทั้งในลักษณะบทบาทของผูนํา หรือผูตาม
(2) สามารถใชความรูดานเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงมาประยุกตใช
ในประเด็นทางสังคมอยางเหมาะสม
(3) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(4) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณตางๆ อยางชัดเจน
(5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
2.4.2 กลยุ ทธการสอนที่ใ ช พัฒ นาการเรีย นรูทัก ษะความสั มพัน ธ ร ะหว างบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดรายงาน โครงการและกิจกรรมที่ทํางานเปนกลุม มีการคนควา
หาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมปี ระสบการณ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทั กษะความสั มพั นธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมิ น ผลจากพฤติ ก รรมการแสดงออกของนั ก ศึ ก ษาในการนํ า เสนอรายงานและ
โครงการตางๆ และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ รวมถึงความครบถวน
ความชัดเจนของขอมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู ดานทักษะการวิ เคราะหเชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอ
รายงาน
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(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็ บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนตอการทํางานดานการวิเคราะหตัวเลขและสถิติ
ตางๆ ในขอมูล
(2) รวบรวมประเด็นในการแกไขปญหาตางๆ โดยการใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร
หรือสถิติในการแกไขปญหา
(3) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมทั้งเลือกใช
รูปแบบของสื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอยางเหมาะสม
การวั ดมาตรฐานนี้ อาจทํ าได ในระหว างการสอน โดยให นั กศึ กษาแก ป ญหา วิ เคราะห
ประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ
ตอนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และ
สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตใชตัวเลข การ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิธีการสื่อสารหรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ
ตางๆ การอภิปรายกรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
2.6 ดานทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสยั
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมมี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถนําเนื้อหาจากทฤษฎีสูการปฏิบัติได
(2) สามารถนําความคิดสรางสรรคมาใชในการผลิตชิ้นงาน
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(3) สามารถนําความรูทางวิชาการและวิชาชีพมาประยุกตใชในการผลิตชิ้นงานรูปแบบ
ตางๆ ได
2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงโดยใชความรูจากวิชา
ตางๆ ที่ไดศึกษามา การวิเคราะหเพื่อแกปญหา เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย ดังนี้
(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 (ตามที่ระบุใน
หมวดที่ 4 ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม
นําสูผลการเรียนรูบางเรื่องก็ได ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
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ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนําผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอยอดองคความรู
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญ
 หา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพือ่ การศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนาํ และผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธกี ารทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปลความหมาย
รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

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

คุณธรรม จริยธรรม

1 2 3
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5 1 2
   
   
   
   
   
   
   
   
   

3











4










1










2










3











ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

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

คุณธรรม จริยธรรม

1
การอานภาษาอังกฤษ 1

การฟงภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม

การสนทนาภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
ภาษาจีนเบื้องตน

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

การแปลภาษาจีนเปนไทย 1

การแปลภาษาจีนเปนไทย 2


2










3










4










5










ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

1










2










3










4










1










2










3











ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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
02-002-101

อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
จิตวิทยาทั่วไป
ไทยศึกษา
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
คณิตศาสตรพื้นฐาน
สถิติเบื้องตน
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน

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

รายวิชา

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

สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
พลศึกษา
ลีลาศ
กีฬาประเภททีม
กีฬาประเภทบุคคล
นันทนาการ
นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ทักษะทาง
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ปญญา
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 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
เทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
(2) สามารถอธิบายและวิเคราะหกรณีศึกษา ปญหาตางๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการโทรทัศนและ
วิทยุกระจายเสียงอยางเขาใจและเหมาะสม
(3) มี ค วามรู แ ละความเข า ใจเกี่ ย วกั บ สภาพการณ แ ละประโยชน ข องงานเทคโนโลยี ก าร
โทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
(4) สรางประสบการณในการพัฒนาชิ้นงานและวางแผนงานเพื่อพัฒนางานดานเทคโนโลยี
การโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
(5) สามารถบู ร ณาการความรู แ ละความเข า ใจเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ก ารโทรทั ศ น แ ละ
วิทยุกระจายเสียงใหเขากับอาชีพการงานหรือโครงการตางๆ
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินผล เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะเพื่องานดานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงไดอยาง
เหมาะสม
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ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตางๆ ทั้ง
ในลักษณะบทบาทของผูนํา หรือผูตาม
(2) สามารถใชความรูดานเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงมาประยุกตใชใน
ประเด็นทางสังคมอยางเหมาะสม
(3) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(4) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณตางๆ อยางชัดเจน
(5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
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

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3 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

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3 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
08-212-201 การเขียนและวิเคราะห
บทวิทยุกระจายเสียง
08-212-202 การเขียนและวิเคราะห
บทวิทยุโทรทัศน
08-212-203 กราฟกและแอนิเมชั่น
เพื่องานวิทยุโทรทัศน

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3

4

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ปญญา
5

1

2

3

4

1

2

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3 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

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3 4 5 1

2

3

4

6. ทักษะพิสัย

1

2

3

                         
08-212-204 เทคโนโลยีการ
ออกอากาศเพือ่
งานวิทยุโทรทัศน
และวิทยุกระจายเสียง
08-212-205 การคิดเชิงสรางสรรค                       
เพื่องานวิทยุโทรทัศน
และวิทยุกระจายเสียง
08-212-306 การตัดตอภาพและเสียง                          
เชิงสรางสรรคเพื่องาน
วิทยุโทรทัศนและ
วิทยุกระจายเสียง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

08-212-307 เทคนิคการประกาศทาง
วิทยุโทรทัศนและ
วิทยุกระจายเสียง
08-212-308 การผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง
เบื้องตน
08-212-309 การผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศนเบื้องตน
08-212-310 การผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
08-212-311 การผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศนขั้นสูง

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3

4

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ปญญา
5

1

2

3

4

1

2

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3 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

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3 4 5 1

2

3

4

6. ทักษะพิสัย

1

2

3

                         
08-212-412 สัมมนาวิชาชีพดาน
วิทยุโทรทัศนและ
วิทยุกระจายเสียง
08-212-413 การจัดการและการจัด                       
ผังรายการวิทยุ
โทรทัศนและ
วิทยุกระจายเสียง
08-212-414 โครงงานพิเศษทางวิทยุ                          
โทรทัศนและ
วิทยุกระจายเสียง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

08-213-301 สหกิจศึกษาทาง
เทคโนโลยีวิทยุ
โทรทัศนและ
วิทยุกระจายเสียง
08-213-302 การฝกงานทาง
เทคโนโลยีวิทยุ
โทรทัศนและ
วิทยุกระจายเสียง
08-213-303 ฉากและอุปกรณ
ประกอบฉากเพื่อการ
ผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศน

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3

4

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ปญญา
5

1

2

3

4

1

2

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3 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

08-213-304 เทคนิคการออกแบบ
เครื่องแตงกายและ
แตงหนาผูแ สดงเพื่อ
การออกอากาศ
08-213-305 การผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศนและ
วิทยุกระจายเสียงเพื่อ
สังคมและสิ่งแวดลอม
08-213-306 การผลิตละครวิทยุ
โทรทัศนและ
วิทยุกระจายเสียง

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3

4

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ปญญา
5

1

2

3

4

1

2

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3 4 5 1

2

3

4

6. ทักษะพิสัย

1

2

3

                         

                         

                         

86

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

08-213-307 การบรรยายและการ
พากยเสียงสําหรับงาน
วิทยุโทรทัศนและ
วิทยุกระจายเสียง
08-213-308 การผลิตรายการขาว
สําหรับวิทยุโทรทัศน
และวิทยุกระจายเสียง
08-213-309 การผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศนและ
วิทยุกระจายเสียง
เชิงวัฒนธรรม

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3

4

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ปญญา
5

1

2

3

4

1

2

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3 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

08-213-310 เทคนิคการแสดงเพื่อ
การออกอากาศ
08-213-311 การกํากับเวที
08-213-312 การผลิตภาพยนตร
08-213-313 การประยุกตงานดนตรี
และงานเสียงเพื่องาน
วิทยุโทรทัศนและ
วิทยุกระจายเสียง
08-213-314 การผลิตรายการสารคดี
08-113-315 เทคนิคการนําเสนอ

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3

4

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ปญญา
5

1

2

3

4

1

2

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3 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

  
08-213-316 การสรางสรรคงาน
ภาพยนตรและวิดีทัศน
เชิงทดลอง
  
08-213-317 เทคนิคการแปลและ
การรายงานขาว
ตางประเทศทางวิทยุ
โทรทัศนและ
วิทยุกระจายเสียง
08-213-318 การรูเทาทันสื่อ
  
08-213-319 เทคนิคการสื่อสารทาง   
ภาพและเสียง

4

5

2. ความรู
1

2

3

4

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ปญญา
5

1

2

3

4

1

2

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3 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

08-213-320 การเขียนและการ
รายงานขาวใน
สถานการณปจ จุบัน
08-213-321 วิทยุโทรทัศนและ
วิทยุกระจายเสียง
นานาชาติ
08-112-312 การบริหารภาวะวิกฤต
และประเด็นขาว
08-113-304 การสื่อสารเพือ่ การ
เปลี่ยนแปลงสังคม
08-113-311 บุคลิกภาพในงาน
สื่อสารมวลชน

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3

4

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ปญญา
5

1

2

3

4

1

2

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3 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

08-313-303 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

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3 4 5 1

2

3

4

6. ทักษะพิสัย

1

2

3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน(เกรด)
การวั ดผลและการสํ า เร็ จ การศึก ษาเปน ไปตามขอ บังคั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
พระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุ ณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไป
ดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบ
โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกํ า หนดกลวิ ธี การทวนสอบมาตรฐานผลการเรีย นรู หลั ง จากนั ก ศึ ก ษาสํา เร็ จ การศึก ษา
ต อ งดํ า เนิ น การอย า งต อ เนื่ อ ง ควรเน น การทํ า วิ จั ย สั ม ฤทธิ ผ ลของการประกอบอาชี พ ของบั ณ ฑิ ต
ความพึงพอใจของสถานประกอบการฯลฯ พรอมทั้งนําผลการวิจั ย มาใชในการปรั บปรุง กระบวน
การเรียนการสอนและบูรณาการหลักสูตรแบบครบวงจร
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
การวิจั ย อย างต อเนื่อง โดยผ านการทํ าวิจั ยสายตรงในสาขาวิ ช าเปน อัน ดับแรก การสนับสนุ น ดา น
การศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/ หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
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2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส งเสริ ม อาจารย ใ ห มี ก ารเพิ่ มพูน ความรู และสร า งเสริ ม ประสบการณวิ ชาชีพ ทางดา น
เทคโนโลยี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น แ ละวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งกั บ องค ก รทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน รวมทั้ ง ในระดั บ
นานาชาติ
(2) จั ด อบรมและสั ม มนาวิ ช าการทางด า นสื่ อ สารมวลชนทั้ ง ในและนอกประเทศ รวมทั้ ง
สงเสริมใหอาจารยสรางเครือขายองคความรูกับองคกรวิชาชีพตางๆ
(3) จัดฝกอบรมและสัมมนาวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
ใหกับอาจารยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางดานวิชาการ
(4) จัดทําแผนการประเมินอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ โดยเชิญวิทยากรภายนอกมารวม
โครงการ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) จัดโครงการบริการสังคมเพื่อถายทอดความรูและทักษะวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีวิทยุ
โทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงใหกับชุมชนทองถิ่น หรือกลุมคนผูดอยโอกาสทางสังคม
(2) หามาตรการและแรงจูงใจเพื่อใหอาจารยประจําทําผลงานทางวิชาการ
(3) สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย และผลิตตําราเรียน พรอมทั้งมุงสรางองคความรู
ทางดานเทคโนโลยีวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงในรูปแบบตางๆ
(4) แสวงหาแหลงทุนวิจัยจากองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน
(5) จัดทําศูนยผลิตตํารา หนังสือ ตลอดจนสื่อสารสนเทศ เพื่อสรางและรวมรวมเครือขายองค
ความรูทางดานเทคโนโลยีวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงและเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร ใหมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัยเปนประธานกรรมการ 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
ใหสอดคลอง
บัณฑิต (เทคโนโลยีการ
กับบริบทสังคม
โทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง)
ที่เปลี่ยนแปลง 2. จัดทําแผนการพัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้น-ระยะยาว
3. กําหนดคุณสมบัติและคุณวุฒิ
อาจารยผูสอน
4. จัดอบรมและสัมมนาอาจารย
ผูสอนใหมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
5. จัดอบรมสัมมนาและดูงาน
ในประเทศและตางประเทศ

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

การประเมินผล
คณะกรรมการหลักสูตรรวมพิจารณา
เนื้อหา รายวิชาพรอมกับเชิญผูทรงคุณวุฒิ
มาปรับปรุงแกไข
จํานวนวิชาเรียนที่ผานกระบวนการ
ปรับปรุงหลักสูตรมาอยางตอเนื่อง
จํานวนอาจารยประจําและอาจารยพเิ ศษที่
ผานการประเมินจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
ระดับผลการเรียนของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
สํารวจความพึงพอใจของผูเรียน
มีปริมาณผลงานอาจารยที่เปนหนังสือ
ตํารา สื่อการสอน ฯลฯ มากขึ้น
สรุปผลการดําเนินงาน

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ใช เ งิ น งบประมาณประจํ า ป ทั้ ง งบประมาณแผ น ดิ น และเงิ น รายได เ พื่ อ ใช เ ป น ค า ใช จ า ย
ในการบริหารและจัดการหลักสูตร เชน คาจัดซื้อตําราเรียน สื่อการสอน คาจางบุคลากรสายสนับสนุน
วัสดุและครุภัณฑคอมพิวเตอร ฯลฯ รวมทั้งการจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูดวยตนเอง
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ใชทรัพยากรเดิมจากสํานักวิทยบริการที่ใหบริการหองสมุด ซึ่งมีตํารา และฐานขอมูลการสืบคน
ขอมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัยไวคอยใหบริการแกนักศึกษาอยางพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
จั ด ทํ า แผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งครุ ภั ณ ฑ แ ละวั ส ดุ ที่ ใ ช ใ นการเรี ย นการสอน ระบุ จํ า นวนและ
ความตองการใหชัดเจน เชน ระบุรายชื่อหนังสือ ตํารา และสื่ออิเล็กทรอนิกสใหกับสํานักวิทยบริการ
เพื่อดําเนินการจัดซื้อและจัดจางดวยเงินงบประมาณ นอกจากนี้ยังจัดใหมีหองสมุดคณะฯ เพื่อรองรับ
ความตองการหนังสือหรือตําราเรียนที่มีลักษณะเฉพาะทาง (Specification) ใหกับนักศึกษา
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
จั ด ให มี สื่ อ การ 1. จัดตั้งศูนยมัลติมีเดีย พรอมกับจัด 1. รวบรวมสถิติการใหบริการเครื่องมือ
เรียนการสอนที่
เจาหนาทีด่ ูแลใหบริการสื่อการเรียน
และสื่อการสอน
เพี ย งพอและมี
การสอน
2. ตรวจสอบความพึงพอใจของ
ประสิทธิภาพ 2. ปรับระบบโครงสรางพื้นฐาน
ผูใชบริการ
ทางดานการสือ่ สารขอมูลแบบไรสาย 3. จํานวนนักศึกษามีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น
ใหเพียงพอตอการใชงาน
3. จัดซื้อครุภัณฑการเรียนการสอน
เพิ่มเติม
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
ระบุความตองการที่แทจริง พรอมทั้งมีการทดสอบความสามารถโดยยึดกฎและระเบียบของ
มหาวิทยาลัยในการบรรจุสอบอาจารยใหม เนนผูจบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และสาขาที่
เกี่ยวของเทานั้น
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร
มีการประชุมหารืออาจารยและผูบริหารหลักสูตรอยางตอเนื่อง ทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการเพื่อรวมวางแผนและปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและผูเรียน
ใหมีคุณภาพเทียบเทาสากลตอไป
3.3 การแตงตัง้ คณาจารยพิเศษ
แสวงหาผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณตรงเพื่อเชิญมาเปนอาจารยพิเศษ ซึ่งมีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโทขึ้นไป รวมทั้งติดตอผูมีชื่อเสียงทางดานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงมาเปน
วิทยากรรับเชิญบรรยายความรูใ หกับนักศึกษา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีความรูความสามารถเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
และมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการสื่อสารเปนอยางดี
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบตั ิงาน
บุคลากรควรมีความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตรอยางชัดเจน สามารถใหขอมูลแกผูมาใช
บริการไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ ใชเครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยาง
มีประสิทธิภาพ บุคลากรจําเปนตองไดรับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มความรูใหตนเองอยางตอเนื่อง
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5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนักศึกษา
คณะฯ มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา และเจาหนาที่ฝายวิชาการขึ้นมากํากับและดูแลความ
เรียบรอย โดยเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําเรื่องเกี่ยวกับการเรียน การใหบริการคําแนะนําตางๆ ที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษาทั้งเรื่องเกี่ยวกับการเรียน และผลประโยชนตางๆ ที่นักศึกษาพึงจะไดรับ
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณี นั ก ศึ ก ษามี ข อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใด สามารถยื่ น คํ า ร อ งขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนขอดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในรายวิชานั้นได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/ หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ในสวนของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน พบวาบัณฑิตที่จบการศึกษาในสาขาเทคโนโลยี
การโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงยังเปนที่ตองการ โดยเฉพาะการที่สื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุ
โทรทัศนนั้นเปนแหลงขอมูลขาวสารที่สําคัญของสังคม เปนชองทางสําคัญที่สามารถพัฒนาสังคมใน
ดานตางๆ ไมวาจะเปนการศึกษา ธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม ฯลฯ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
จึงใหความสําคัญกับสื่อมวลชนทั้ง 2 แขนงเสมอมา ในฐานะของชองทางการสื่อสารที่มีอิ ทธิพลตอ
มวลชนผูรับสารและสรางผลกระทบในวงกวางใหกับสังคม อีกทั้งการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีทําใหเกิด
สื่อทั้งสองแตกสาขาออกไปอีกมาก ทั้งวิทยุออนไลน วิทยุชุมชน โทรทัศนระบบเคเบิล ฯลฯ ทั้งในระดับ
ภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ ผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในสาขานี้จึงเปนที่ตองการเปนอยางมาก ดังนั้น
บัณฑิตที่ สําเร็ จการศึ กษาทางด านเทคโนโลยีการโทรทั ศนและวิทยุกระจายเสียงจึงมีแนวโน มการมี
งานทําสูง
ขณะเดียวกันทางคณะฯ ก็มีแผนงานเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการ
ตลอดจนเจ า ของธุ ร กิ จ เพื่ อ สํ า รวจความพึ ง พอใจที่ ไ ด รั บ จากบั ณ ฑิ ต ทั้ ง นี้ เ พื่ อ จะได ใ ช เ ป น ข อ มู ล
ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
(ใหทําเครื่องหมาย x ลงในชองที่มีการดําเนินกิจกรรม)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน
x
x
x
x
x
การประชุมเพือ่ วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
x
x
x
x
x
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี)
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
x
x
x
x
x
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
ใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
x
x
x
x
x
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
x
x
x
x
x
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล x
x
x
x
x
การเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยาง
นอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา
_
7. มีการพัฒนา/ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
x
x
x
x
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู 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 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ
รวมทั้งมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
- รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินในระดับตางๆ
- วิเคราะหหลักสูตรตามแนวทาง SWOT โดยฝายวิชาการและวิจัย
- เสนอแผนการปรับปรุงแกไข
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เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2552
ภาคผนวก ข ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ค ประวัตแิ ละผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
ภาคผนวก ง คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก

