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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           คณะวิทยาการจัดการ   

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป  

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย       :     หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
ภาษาอังกฤษ   :     Bachelor of Communication Arts Program in  
                           Digital Communication Arts 

                                    
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย) :     นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ดิจิทัล) 
ชื่อย่อ   (ไทย)    :     นศ.บ. (นิเทศศาสตร์ดิจิทัล) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :     Bachelor of Communication Arts  
                           (Digital Communication Arts)  

       ชื่อย่อ (อังกฤษ)   :     B.Com.Arts. (Digital Communication Arts) 
 

3.  วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร 
- 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
   

ไม่น้อยกว่า 130  หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
5.1  รูปแบบ   

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ. 2552 
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5.2  ประเภทของหลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ (ภาคผนวก ซ ข้อ 5.2.1) รูปแบบการจัดการศึกษา 

เชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work-Integrated Learning : WIL) ประเภทสลับการเรียนกับการ
ท างานต่อเนื่องตลอดหลักสูตร "แซนวิชแบบหนา" (Thick Sandwich Course) ประเภทการฝึกเฉพาะ
ต า แ ห น่ ง  ( Practicum) ป ร ะ เ ภ ท พ นั ก ง า น ฝึ ก หั ด ใ ห ม่  ( New Traineeship) ห รื อ ป ร ะ เ ภ ท 
สหกิจศึกษา (Cooperative Education)  

5.3  ภาษาที่ใช้    
5.3.1  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  
5.3.2  เอกสารและต าราในวิชาของหลักสูตรเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.4  การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้

เป็นอย่างดี  
5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   

เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
การ เรี ยนรู้ กับการท างาน (Work-Integrated Learning : WIL) โดยความร่ วมมือกับสถาน
ประกอบการ หมายถึง  ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานภาคธุรกิจ 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต ภาคบริการ ชุมชน (ภาคผนวก ฒ) ส าหรับอาจารย์ที่มาจากสถาน
ประกอบและสอนร่วมกับอาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย น าเสนอตามรายละเอียด (ภาคผนวก ด)** 

5.5.1  กรมประชาสัมพันธ์ ส านักนายกรัฐมนตรี 
5.5.1.1  หน่วยงานภายในกรมประชาสัมพันธ์ ได้แก่  

1)  ส านักข่าวประชาสัมพันธ์  
 2)  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  
 3)  สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT  

5.5.1.2  หน่วยงานเครือข่ายส่วนภูมิภาค สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ได้แก่  
1)  ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด  
2)  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  
3)  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  
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5.5.2  บริษัท  เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ด าเนินธุรกิจสื่อภาพยนตร์ ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจสถานบันเทิง ธุรกิจสื่อออนไลน์

และสื่อโซเซียล  
5.5.3  ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และสังกัดส่วนภูมิภาค 

ขอนแก่นและเชียงใหม่ ด าเนินธุรกิจ ศิลปะการแสดง แฟชั่น งานฝีมือและหัตถกรรม การออกแบบ 
การพิมพ์ การกระจายเสียง การโฆษณา ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ 

5.5.4  บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ในสังกัดและเครือข่ายส่วนภูมิภาค ด าเนินกิจการ
โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง ส านักข่าวไทย 

5.5.5  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในสังกัดและเครือข่ายส่วนภูมิภาค ด าเนินกิจการด้านสื่อ
สาธารณะ 

*5.5.6  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเจมส์ เคเบิลทีวี  เน็คเวิร์ค  จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัด
มหาสารคามด าเนินธุรกิจ สื่อภาพนิ่ง งานถ่ายภาพ อินโฟกราฟิก ถ่ายภาพข่าวและรายการ เสียงและ
เทคนิค CG  คลิป เพจ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น ฯลฯ (ภาคผนวก ฌ) (ภาคผนวก ณ) 

*5.5.7  บริษัท บิ๊กทีม จ ากัด (ส านักงานใหญ่) ด าเนินธุรกิจ สื่อโฆษณาและรับผลิตรายการ
โทรทัศน์ให้กับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี (ช่อง 9) 
(ภาคผนวก ฌ) (ภาคผนวก ณ) 

หมายเหตุ : * 1.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 หน้า 28 ระบุว่า องค์กรภายนอกที่ตกลงร่วมผลิต ต้องเป็น
หน่วยงานราชการระดับกรม หรือเทียบเท่า หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือ
บริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ได้อยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี โดย
ต้องแสดงศักยภาพและความพร้อมในการร่วมผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกล่าว 

**2.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หน้า 7 (ภาคผนวก ซ) ระบุว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หากเป็นบุคลากร
ที่มาจากหน่วยงานภายนอก เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับ
หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจ าเป็นบุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้น
คุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเที ยบเท่า และมี
ประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยบุคลากรที่มาจากหน่วยงาน
ภายนอกต้องแสดงประวัติย่อที่บ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ  

5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
 



4 

มคอ. 2 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

นิเทศศาสตร์ พ.ศ. 2558 ก าหนดเปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
  คณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
       ครั้งที ่3 / 2563  วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 
  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม             
       ครั้งที่ 4 / 2563  วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563  
  สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม   
       ครั้งที ่5 / 2563  วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม  
       ครั้งที ่5 / 2563 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ภายในปี พ.ศ. 2566 
 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล สามารถ

ประกอบอาชีพในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ได้หลากหลาย ได้แก่  
8.1  ด้านภาพนิ่ง เช่น ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ บรรณาธิการ นักวิจารณ์ นักเขียน นักออกแบบ 

นักวางแผนรณรงค์ นักประชาสัมพันธ์  
8.2  ด้านเสียงและภาพเคลื่อนไหว เช่น ผู้ประกาศข่าวและรายการ พิธีกร ช่างภาพ ผู้ก ากับ  

นักตัดต่อภาพ ผู้ควบคุมเสียงและเทคนิค ผู้ควบคุมรายการ ผู้ผลิตรายการ นักแสดง นักจัดรายการ 
8.3  ด้านสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อดิจิทัลมีเดีย เช่น นักออกแบบและจัดองค์ประกอบเว็บไซต์ 

หรือแอพพลิเคชั่น (UI / UX or Digital Designer) นักออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ นักสร้างสรรค์ข้อมูล 
(Content Creator) นักสร้างสรรค์สื่อ นักสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบคลิปวีดิโอส่งผ่านช่องยูทูบ 
(Youtuber) นักสร้างเว็บไซต์เฉพาะด้าน (Website Blogger) นักข่าวออนไลน์ (Online Reporter) 
พิธีกรรีวิวสินค้า (Reviewer) นักประชาสัมพันธ์บนแฟนเพจเฟซบุ๊ก (Fan page Facebook PR)  
ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ (PR Consultant) นักออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน นักรีวิวสินค้าท้องถิ่น
ผ่านแพลตฟอร์มวิดีโอ (Vloger for Community) นักโปรโมทสินค้าชุมชน  

8.4  ธุรกิจส่วนตัว เช่น ตัวแทนผลิตสื่อ (Agency) ผู้จัดการงานกิจกรรมต่าง ๆ (Organizer)  
ธุรกิจสื่อออนไลน์ ธุรกิจบันเทิง และงานพิเศษ (Freelance)  

8.5  ครูและอาจารย์ในสถาบันการศึกษา 
8.6  นักวิชาการ  
8.7  เจ้าหน้าที่สายงานที่เก่ียวข้องกับนิเทศศาสตร์ 
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9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 

ที ่ เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ / ความ

เชี่ยวชาญ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ.ศ. 

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย์ 
 

นางสาวปฤฐฎาง  จันทร์บุญเรือง 
     
 

ปร.ด. 
นศ.ม. 
บธ.บ. 

สื่อสารมวลชน 
นิเทศศาสตรพัฒนาการ 
การประชาสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2553 
2537 
2527 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

นายประยุทธ  วรรณอุดม  
  
 

นศ.ด. 
นศ.ม. 
อ.บ. 

นิเทศศาสตร์ 
สื่อสารมวลชน 
ภาษาไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2549 
2540 
2538 

3  x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นางสาวอัญญาภัสสร ชลพัชร์สิทธิกุล นศ.ม. 
ศศ.บ. 

วารสารสนเทศ 
ภาษาไทย  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2548 
2544 

4  x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นางณัฐฐิญา พัวรุ่งโรจน์ ปร.ด. 
นศ.ม. 
ศศ.บ. 

นิเทศศาสตร์  
นิเทศศาสตร์ 
นิเทศศาสตร์  
(ประชาสัมพันธ์)  

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบนัราชภัฏเลย 

2561 
2551 
2547 

5 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นางสาวพิชญา  ขุนศรี     ศล.ม. 
ศล.บ. 

 

ศิลปะการออกแบบ 
มีเดียอาร์ต 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

2560 
2557 
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ที ่ เลขประจ า 
ตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ / ความเชีย่วชาญ 
 

ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มาจากสถาน

ประกอบการ) 

คุณวุฒิ 
 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

ต าแหน่งงาน จ านวนปขีอง 
ประสบการณ์ 

ท างานด้านสื่อใน
หน่วยงาน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่า 
6 ป ี

ความเชี่ยวชาญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต าแหน่งงานด้านสื่อ 

สถาบัน ปี 
พ.ศ. 

6  x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
การ
ประชาสมัพันธ์ 
สังกัดกรม
ประชาสมัพันธ์ 

- ผู้ช่วย
ประชาสมัพันธ์ 
จังหวัดเลย จังหวดั
หนองบัวล าภูและ
จังหวัดอุดรธานี 
สังกัดกรม
ประชาสมัพันธ์ 
จ านวน 16 ปี 
- ผู้อ านวยการ
สถานี
วิทยุกระจายเสียง 
จังหวัดเลย จังหวดั
มหาสารคามและ
จังหวัดขอนแก่น 
สังกัดกรม
ประชาสมัพันธ์ 
 

เชี่ยวชาญด้าน
วิทยุกระจายเสียง 
ด้านวิทยุโทรทัศน์ 
และด้านการ
ประชาสมัพันธ์  

นายพรพิทักษ์  แม้นศิร*ิ   ศศ.ม. 
ศศ.บ. 
ร.บ. 

ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา 
ภาษาไทย 
รัฐศาสตร ์

สถาบันราชภฏัเลย 
วิทยาลัยครเูลย 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2546 
2530 
2548 

มคอ. 2 
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ที ่ เลขประจ า 
ตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ / ความเชีย่วชาญ ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มาจากสถาน

ประกอบการ) 

คุณวุฒิ 
 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

ต าแหน่งงาน จ านวนปขีอง 
ประสบการณ์ 

ท างานด้านสื่อใน
หน่วยงาน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่า 
6 ป ี

ความเชี่ยวชาญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต าแหน่งงานด้านสื่อ 

สถาบัน ปี 
พ.ศ. 

   จ านวน 8 ป ี
- ประชาสัมพันธ์
จังหวัดปทุมธานี
และจังหวัด
ขอนแก่น สังกัด
กรมประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 3 ป ี
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านการ
ประชาสมัพันธ์ 
สังกัดกรม
ประชาสมัพันธ์ 
จ านวน 3 ปี 

      

มคอ. 2 
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* หมายเหตุ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หน้า 6 ระบุว่า หากเป็นบุคลากร
ที่มาจากหน่วยงานภายนอก เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจ าเ ป็นบุคลากรที่มาจาก
หน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงาน
แห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยบุคลากรที่มาจากหน่วยงานภายนอกต้องแสดงประวัติย่อท่ีบ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ ในภาคผนวก (ภาคผนวก ซ) 

ที ่ เลขประจ า 
ตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ / ความเชี่ยวชาญ ชื่อ-สกุล  
(บุคคลท่ีมาจากสถาน

ประกอบการ) 

คุณวุฒิ 
 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

ต าแหน่งงาน จ านวนปีของ 
ประสบการณ์ 

ท างานด้านสื่อใน
หน่วยงานแห่งนั้น 
ไม่น้อยกว่า 6 ปี 

ความเชี่ยวชาญ 
ที่สัมพันธ์กับ 

ต าแหน่งงานด้านสื่อ 

สถาบัน ปี 
พ.ศ. 

7  x-xxxx-xxxxx-xx-x นักจัดการ
ความรู้อาวุโส 
(สื่อสาร
ประชาสมัพันธ์) 
สังกัดส านักงาน
ส่งเสริม
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
(องค์การ
มหาชน) 

- นักจัดการความรู้
อาวุโส (สื่อสาร
ประชาสมัพันธ์) 
สงักัดส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
(องค์การมหาชน)  
จ านวน 3 ป ี
- ผู้เชี่ยวชาญด้าน
สื่อดิจิทัล มลูนิธิ
ส่งเสริมสุขภาพไทย
จ านวน 3 ป ี
- Freelance 
Project Manager 
ด้านสื่อ จ านวน 2 ปี 
- หัวหน้าแผนก
การตลาด ทรู วิชั่นส์ 
กรู๊ป จ านวน 2 ปี
  

- เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการงาน
ประชาสัมพันธ ์
- เชี่ยวชาญด้านการ
จัดท าแคมเปญสื่อสาร
การตลาด 
- เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการช่องทางการ
สื่อสารออฟไลน์และ
ออนไลน์ 
- เชี่ยวชาญด้าน 
Production คลิป 
สปอตโฆษณา ป้าย
โฆษณาออนไลน์ 
- เชี่ยวชาญด้านการ
ผลิต Content ใน
รูปแบบดิจิทัล  
- เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบไอคอน  
อินโฟกราฟิก 
ภาพลักษณ์องค์กร 

นางสาวชัชชญา*  
ธนพลชาญกิจ 

M.Com  
 

ร.บ. 
 

Technology Master of 
Commerce (Marketing) 
สาขาบริหารรัฐกจิ 
 
 

Swineburne University, 
Australia 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

2555 
 

2549 
 

มคอ. 2 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
10.1  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
10.2  จัดการเรียนการสอนภาคปกติในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสลับกับการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

ด้านภาพนิ่ง ด้านเสียงและภาพเคลื่อนไหว และด้านสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อดิจิทัลมีเดีย ณ หน่วยงาน
ภายในกรมประชาสัมพันธ์ ส านักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานเครือข่ายส่วนภูมิภาค สังกัดกรม
ประชาสัมพันธ์ บริษัท  เมเจอร์ซีนี เพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และสังกัดส่วนภูมิภาค ขอนแก่นและเชียงใหม่ บริษัท อสมท จ ากัด 
(มหาชน) ในสังกัดและเครือข่ายส่วนภูมิภาค สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในสังกัดและเครือข่ายส่วน
ภูมิภาค ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเจมส์ เคเบิลทีวี เน็คเวิร์ค จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมหาสารคาม เลขที่ 
72 / 10 ชั้น 1 อาคารเดอะรูม ต าบลกาฬสินธุ์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  และบริษัท  
บิ๊กทีม จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เลขที่ 3 / 134 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพ ฯ 
(ภาคผนวก ณ) 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

จากวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐ ผ่าน Thailand 4.0 ที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
แบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้านนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยกลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้
สูงเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง ซึ่งจะส่งผลให้
เพ่ิมรายได้ รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 82 ก ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อ 
4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ข้อ 4.3.1 มีการ
ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
อุดมศึกษามีแนวทางหนึ่ง คือ “การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ”  
มีการสะท้อนความคิด / ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ การ
หล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้าง
รายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต และนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ยุทธศาสตร์ที่  5 ต้องมีการพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
(Workforce) สร้างคน สร้างงาน สร้างความเข้มแข็งจากภายใน บุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัลมี
คุณภาพและปริมาณเพียงพอ เกิดการจ้างงานใหม่ อาชีพใหม่ ธุรกิจใหม่ จากการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัล ซึ่งประเทศไทยยังมีความขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงที่จะไปตอบสนอง
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างเพียงพอ ดังนั้น การจัดการศึกษาในยุคนี้ ต้องปรับปรุง
ในเรื่องหลักสูตร ต ารา และบทบาทของครูผู้สอน ส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตให้กับผู้เรียนเพ่ือรับมือต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมในอนาคต ต้องสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในการประยุกต์ให้เข้าถึง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ สร้างความคิดไปสู่สิ่งใหม่ ๆ สิ่งที่ท้าทาย (พาสนา  จุลรัตน์, 2561) 
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ในส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
มี เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน  (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้ งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศท่ีให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม
ของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ซึ่งนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น มอบจุดเน้นเชิงนโยบายแนวทางด าเนินงานและโครงการส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลิต
ก าลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัดการศึกษาทวิภาคีอีก
รูปแบบหนึ่ง โดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน "ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน" โดย
มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งจากการคาดการณ์การใช้
แรงงานในโลกอนาคตของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2560 ปรากฏว่ามีความต้องการแรงงานดิจิทัลเพ่ิม
ในลักษณะก้าวกระโดด จากจ านวน 4,104 คน ในปี 2565 และเพ่ิมเป็น 8,291 คน ในปี 2570 เท่ากับ
ว่ามีความต้องการเพ่ิมเป็น 4 เท่า ภายในระยะเวลา 10 ปี (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 
2559 : 8) อีกทั้งเป็นการเพ่ิมสมรรถนะให้เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ รวมทั้ง
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดพัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี ท า
การบูรณาการศาสตร์หลากหลายศาสตร์ หรือสาขาวิชาเพ่ือสามารถสร้างทักษะ สมรรถนะเร่งด่วนแก่
บัณฑิต หรือก าลังคนภาคผลิตให้มีความสามารถและศักยภาพตอบโจทย์ภาคการผลิตที่เป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยสนับสนุนผ่านโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และ
ก าลังคนเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย  โดยใช้ Work-Integrated 
Learning : WIL อย่างเข้มข้นด้วยการปฏิบัติงานจริง อย่างน้อยร้อยละ 50 ของเวลาเรียนตลอด
หลักสูตร 

ภาพรวมทัศนะของนักวิชาการและคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา (2560 : 1 - 
3) ที่มีการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา เนื่องจากภารกิจการศึกษาระดับอุดมศึกษา
อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผลการรวมกันในเวลาไม่ถึง 10 ปี ได้ เกิดปัญหาการบริหารจัดการ
ระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างสิ้นเชิง จนท าให้การบริหารงาน
อุดมศึกษาไม่มีความคล่องตัว การพิจารณาในเรื่องนโยบายและงบประมาณมีความล่าช้าเกินไปในยุคที่
โลกพัฒนาไปเป็นยุคดิจิทัล จึงท าให้คนอุดมศึกษาเรียกร้องรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขอ
แยกตัวออกมาได้จนส าเร็จและประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (ทีมข่าว
การศึกษา, 2562) นอกจากนั้นสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนผลิตบัณฑิตออกมาในลักษณะที่
คล้ายหรือเหมือนกันมาก ท าให้เกิดปัญหาอัตราการแข่งขันในส่วนของการรับนักศึกษาที่ ให้
ความส าคัญกับจ านวน มิได้ค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนว่ามีคุณภาพหรือไม่ ท าให้การ
ผลิตบัณฑิตในบางสาขาออกมาไม่เพียงพอ แต่บางสาขาผลิตออกมาไม่สอดคล้องกับต าแหน่งงานที่
รองรับท าให้เกิดการว่างงานเพ่ิมมากขึ้น จึงส่งผลให้รัฐบาลมีนโยบายเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาทางการศึกษา เริ่มจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ก าหนดวิสัยทัศน์ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สร้างคนไทยที่มีคุณภาพและมีการ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ท าการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (Transformation of 
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Learning) ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองและเอ้ือต่อต่อการพัฒนาทักษะ
ส าหรับศตวรรษที่ 21 ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา และเป็นไปตามแนวคิดการจัดการศึกษา
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยยึดหลักส าคัญในการศึกษาท่ีมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All 
for Education)  

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
โลกแห่งข้อมูลข่าวสารที่ไหลบ่าท่วมท้น สร้างความไม่เป็นธรรมเหลื่อมล้ าทางสังคมและ

วัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งมาจากระบบการจัดการ ระบบตัวกลาง การเชื่อมต่อ ฯลฯ ที่ส่งผลให้ผู้ที่ด้อย
โอกาสถูกปิดกั้นเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน และโอกาสทางสังคมที่จ าเป็น ซึ่งหาก
ประเทศไทยจะก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 จ าเป็นต้องเปลี่ยนจากการเจริญเติบโตแบบรากแขนงเป็นแบบ
รากแก้ว โดยยืนอยู่บนล าแข้งขององค์ความรู้ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวัฒนธรรมของตนเอง เพ่ือ
จะได้แข็งแกร่ง โดยน านวัตกรรมทางการสื่อสารในยุคดิจิทัลที่สร้าง Platform เชื่อมต่อสิ่งใหม่ ๆ ตัด
ข้ามระบบตัวกลางต่าง ๆ ที่เป็นกลไกผูกขาดอ านาจ เปิดทางเลือกใหม่ ๆ ในการเรียนรู้ และออกแบบ
นวัตกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย รวดเร็ว และเชื่อมต่อพลังทางสังคมอันกว้างใหญ่
ไพศาล เชื่อมต่อย่อโลกให้เล็กลง การสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เป็นสังคมที่สื่อ
และเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ สังคม และส่งผลต่อวิธี คิดของมนุษย์ ทัศนคติ
แทบทุกด้านเปลี่ยนแปลงไป เป็นยุคที่ทุกคนร่วมเข้ามามีบทบาทก าหนดทิศทางของทุกสิ่ง อันเป็นผล
มาจากการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตในช่วงศตวรรษที่ 21 ที่กระแสความคิดเป็น
กระแสแห่งการวิพากษ์และการตั้งค าถามต่อปรากฏการณ์ รวมถึงเป็นสั งคมแห่งข้อมูลที่ไม่จ ากัดที่
ส่งผลต่อการติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูลเพ่ือการศึกษา การท าธุรกิจ หรือแม้แต่กิจกรรมประจ าวัน 
ข้อมูลข่าวสารถูกแลกเปลี่ยนไปทั่วทิศทาง ดึงผู้คนในกลุ่มต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เข้ามาจัดสรร
ทรัพยากรให้เกิดความหลากหลายผสมผสานทั้งแนวคิด กระบวนการในการท างาน รวมถึงการข้าม
วัฒนธรรม (Cross Culture) เน้นและให้ความส าคัญกับการสื่อสารในพ้ืนที่สาธารณะและการสื่อสาร
กับคนรอบข้างผ่านโลกเสมือน ซึ่งต่างจากสังคมแบบเดิมที่ให้ความส าคัญกับเรื่องเล่าเล็ก ๆ  

ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตในครั้งนี้  จึงต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลง
ด้านสังคมและวัฒนธรรมที่กล่าวในยุคการสื่อสารดิจิทัลเป็นเครือข่ายไร้พรมแดน เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาสร้างสรรค์งานวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ มีการถ่ายทอดข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกที่ถูกทางไปสู่สังคม 
รวมถึงการรักษาวัฒนธรรมให้คงอยู่ควบคู่กับการพัฒนาการสื่อสารในรูปแบบใหม่ ๆ มาปรับใช้ให้เข้า
กับวิถีชีวิตสังคมไทยให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ต้องไม่ลืมภารกิจการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับท้องถิ่น
ร่วมกับบุคลากรและองค์กรสื่อในพ้ืนที่ สนับสนุนต่อยอดสร้างศักยภาพนักศึกษานิเทศศาสตร์ โดย
หล่อหลอมความรู้ ทักษะและประสบการณ์จริง ให้ถึงพร้อมจนสามารถเข้าถึงคนร่วมสมัยในยุคดิจิทัล
อย่างเท่าทัน 
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12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 
ของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
ปรากฏการณ์สื่อโลกยักษ์ใหญ่เก่าแก่อย่าง “วอลสตรีต เจอนัล” ปรับลดพนักงานเพ่ือลด

ค่าใช้จ่าย" "เดลิเมล์ แอนด์ เจอเนอรัล ทรัสต์...ลดพนักงาน 400 อัตรา" “ไทม์อิงค์....เจ้าของนิตยสาร
ไทม์ ประกาศลดพนักงาน 300 ต าแหน่ง" "Little Things..สื่อแนวไลฟ์สไตล์ ..สื่อกลุ่มโซเซียลมีเดีย...
ประกาศปิดตัว..เพราะเปลี่ยนอัลกอริทึ่ม (Algorithm) ใหม่ของ Facebook ท าให้คอนเทนต์จากเพจ
ข่าวลดบทบาทลงจากหน้า feed" ป่วน..สื่อไทย !!!...สถาบันการศึกษา พนักงานสื่อ เด็กนิเทศศาสตร์
จบใหม่และที่ก าลังเรียนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยอีกหลายหมื่นหวั่นวิตกต่อปรากฏการณ์เกี่ยวกับสื่อที่
เกิดขึ้น "เรียนนิเทศศาสตร์แล้วตกงาน" "เด็กนิเทศศาสตร์ถูกแย่งงาน หมดที่ยืน" “สื่อเก่าทยอยปิด
ตัว…อวสานคนท าสื่อยุคดั้งเดิม" "คืนช่องทีวีดิจิทัล คนทีวีสูญพันธุ์" (สิริลักษณ์  เล่า, 2561) 

เสียงสะท้อนตามข่าวส่งสัญญาณอันตราย "วิกฤติสื่อ" ที่เกิดขึ้นส่งผลสะเทือนธุรกิจสื่อ 
ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2559 ต่อเนื่องถึงปีปัจจุบัน สื่อเก่าทยอยปิดตัวไปแล้วเรื่อย ๆ 
ด้วยเหตุผลที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของโลกแห่งดิจิทัลและโซเซียลมีเดีย "เดี๋ยวนี้คนที่จะท า
สื่อไม่จ าเป็นต้องเรียนนิเทศศาสตร์ ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้ว ระบบการศึกษามันก็เปลี่ยนไปหมด แค่
มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียว ก็ท ารายการออกมาได้ดีแล้ว เพราะฉะนั้นนิเทศศาสตร์ต้องเปลี่ยน
หลักสูตร ต้องออกไปลุยงานนอกห้องเรียนมากกว่าเรียนทฤษฎี" "เมื่อสื่อเปลี่ยน การจัดการเรียนการ
สอนด้านนิเทศศาสตร์ต้องเปลี่ยน ตัวอาจารย์และเด็กนิเทศศาสตร์จะต้องปรับตัว" (ด ารง  พุฒตาล, 
2561) "ดิจิทัลจะเข้ามาอยู่ในทุกหลักสูตร" มากขึ้น นักศึกษาต้องเรียนรู้ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 
ต้องใช้เสียงเป็น อยู่หน้ากล้องได้ ตัดต่อเป็น ท างานฟิล์มเป็น "การสอนเด็กนิเทศต้องสอนให้เขาค้นหา
ตัวเองให้เจอว่าเขาอยากเป็นนักเล่าเรื่องแบบไหน" "อุตสาหกรรมสื่อต้องการอะไรใหม่ ๆ นวัตกรรม
ใหม่ ๆ ต้องการคนที่ท าอะไรใหม่ ๆ ต้องสอนนักศึกษามีความกล้าที่จะสื่อสารตามเทคนิคในแบบของ
ตัวเอง ต้องรู้จักวิธีการสร้าง Content (Content Creator) ที่แตกต่างและน่าสนใจ ท าอย่างไรให้คน
หันมาสนใจผลงานของเรา" นักศึกษาต้องมีทักษะและท างานได้อย่างหลากหลาย มีความรู้รอบด้าน
เหมือนเป็ด แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความถนัด หรือมีความสามารถเฉพาะด้านที่ไม่เหมือนกับคนอ่ืน  
(สกุลศรี  ศรีสารคาม, 2561) 

ฉะนั้น จากเหตุผลที่กล่าว "หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต" ต้องปรับให้ทันกับยุคดิจิทัล 
ตามให้ทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต้องปรับตัวตลอดเวลา ตลาดงานไม่ต้องการ
คนที่รู้เฉพาะด้าน แต่ต้องการคนที่รู้ครอบคลุม (สิริลักษณ์  เล่า, 2561) สามารถประยุกต์เข้ากับโลก 
Social Media ท าให้เด็กที่จบนิเทศศาสตร์มีคุณภาพเบ็ดเสร็จในตัวเอง “เด็กนิเทศเดี๋ยวนี้ต้องเป็น....
สายพันธุ์ใหม่....ต้องมีความเป็นไฮบริดจ์ คือ เป็นลูกผสมทั้งในเรื่องของทักษะ การใช้สื่อ การท างานได้
หลากหลาย จบมาแล้วสามารถไปท างานอะไรก็ได้ มีโอกาสในตลาดแรงงาน รอบรู้แบบ 360 องศา 
เมื่อเก่งบวกโอกาส ท าให้เด็กมีความโดดเด่นไม่แพ้ใคร” (มานินทร์  เจริญลาภ, 2560)  

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตอบสนองภารกิจ
หลักที่ส าคัญ คือ เป็นแหล่งศึกษาของนักเรียนในท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้
ความสามารถ มีความพร้อมด้านทักษะอาชีพและประสบการณ์จริง ตลอดจนมีคุณลักษณะสอดรับตรง
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กับความต้องการของตลาดแรงงาน หากแต่สถานการณ์ที่เผชิญในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความผันผวน
ในวงการสื่อที่ต้านการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของโลกแห่งดิจิทัลไม่ไหวท าให้ปิดกิจการและเลย์เอาท์
คนท าสื่อครั้งแล้วครั้งเล่า ส่วนสื่อที่ยังอยู่ก็ปรับตัวด้วยการลดต้นทุน ลดบุคลากรสายสื่อรุ่นเก่าและหา
คนรุ่นใหม่ที่สามารถผลิต Content เพ่ือน าเสนอแพลตฟอร์มใหม่ ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม  
ยูทูบ เพจ ฯลฯ นอกจากนั้นคนทั่วไปก็สามารถท าตัวเป็นนักข่าวรายงานผ่านโซเซียลมีเดียต่าง ๆ ซึ่ง
สวนทางกับเด็กนิเทศศาสตร์จบใหม่ที่ยังคงมีเพ่ิมขึ้นและเสี่ยงที่จะหางานได้ยาก ยิ่งเจอภาวะที่
มหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน ยังแข่งกันผลิตบัณฑิตทางนิเทศศาสตร์ที่ไม่มีความต่าง มิได้ค านึงถึงคุณภาพที่
ควรจะเป็น เพียงมุ่งให้ความส าคัญกับจ านวนของผู้มาเรียน ก็ยิ่งเร่งปัญหาการว่างงาน ทั้ง ๆ ที่เป็น
พันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา แต่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ มาตรฐาน
วิชาชีพ คุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานค่อนข้างต่ า (พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู และคณะ, 2560 : 3 - 
4) จึงน ามาของการขาดศักยภาพการแข่งขันของคนในประเทศเพ่ิมมากข้ึน  

เมื่อพิจารณาจุดเน้นการจัดการศึกษาทวิภาคีของกระทรวงศึกษาธิการที่กล่าว สอดรับกับ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) กล่าวถึง แนวทางการแก้ปัญหา
คุณภาพอุดมศึกษาท าได้ด้วยการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work-
integrated Learning : WIL) ซึ่งเป็นการผสมกลมกลืนระหว่างประสบการณ์ท างานทางวิชาชีพนอก
ห้องเรียนกับการเรียนในห้องเรียน (Kramer, M. and Usher, A., 2011 : 1) เปรียบเหมือนสะพาน
เชื่อมโยงระหว่างการศึกษาในปัจจุบันของนักศึกษากับวิชาชีพในอนาคต เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ประยุกต์ใช้และผสมผสานความรู้ทางทฤษฎีที่ได้จากการเรียนกับประสบการณ์การฝึกปฏิบัติในสถาน
ประกอบการที่อยู่ในโลกแห่งความจริง (Real World) (Martin, A. and Hughes, H., 2009 : 8) ก่อ
เป็นจุดร่วมและหลอมรวมกันระหว่างกระบวนการเรียนรู้ทางทฤษฎี (Formal Learning) (อลงกต  
ยะไวทย์ (2558) กับกระบวนการฝึกปฏิบัติด้วยการท างานที่มีประสิทธิภาพ (Productive Work) เป็น
ระบบหนึ่งของการสร้างความรู้จากแหล่งความรู้หลาย ๆ แหล่ง (Cooper, L., Orrell, J. and 
Bowden, M., 2010) ท าให้นักศึกษามีโอกาสประยุกต์ความรู้ ทักษะการท างาน และทักษะเฉพาะที่
สัมพันธ์กับวิชาชีพ ได้รู้จักชีวิตที่แท้จริงของการท างาน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2554) 
โดยเรียนรู้ ท าจริง ผลิตจริงจากสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ท าให้สอดรับทั้งหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอนและการวิจัยและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและสังคมองค์รวม (ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา, 2550) 

จากความเป็นมาและประเด็นปัญหาทั้งหมดที่กล่าว สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
ในรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-Integrated Learning : WIL) เป็น
หลักสูตร "ปฏิบัติการ" โดยยึดโยงกับเหตุผลบริบทเชิงพ้ืนที่ด้านระยะทางระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลยกับสถานประกอบการด้านองค์กรสื่อและแผนกสื่อในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ส่วน
ใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและในจังหวัดใหญ่ ๆ ดังนั้นสาขาวิชา ฯ จึงเลือกกลุ่มบูรณาการ
ระหว่างการเรียนตลอดหลักสูตร ประเภทการเรียนสลับกับการท างาน (Sandwich Course) ประเภท
แซนวิชแบบหนา (Thick Sandwich Course) เป็นการเรียนภาคการศึกษาปกติ (Academic Term) 
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ในสถานศึกษาสลับกับภาคการท างาน (Work Term) ในสภาพจริงอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้จากชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ในการท างานและน าประสบการณ์จากการ
ท างานกลับมาเป็นประเด็นการเรียนการสอนในชั้นเรียน ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มบูรณา
การระหว่างการเรียนตลอดหลักสูตร ประเภทการบรรจุให้ท างาน  หรือการฝึกเฉพาะต าแหน่ง 
(Practicum) ที่เน้นให้ผู้เรียนท างาน หรือฝึกงานเฉพาะต าแหน่งในสภาพจริงหลังจากที่เรียนใน
สถานศึกษาไปแล้วระยะหนึ่ง โดยผู้เรียนสามารถเรียนรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับงานควบคู่ไปด้วย 
(เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน , 2561 : 31 ; 127) และมีการใช้เครื่องมือในการจัด
แผนการเรียนแบบ Modular System ส่วนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บังคับให้เรียนวิชา
เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-Cooperative Education) 1 (90) ก่อนจึงจะสามารถเลือกฝึกงานกลุ่ม
บูรณาการก่อนส าเร็จ ประเภทพนักงานฝึกหัดใหม่ หรือพนักงานฝึกงาน (New Traineeship) ในชื่อ
วิชาการฝึกงานนักนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่ 6 (540) ซึ่งมองในแง่ผลดีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานท าเร็ว
ขึ้นหลังจากจะส าเร็จการศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ไปปฏิบัติจริงในสภาพการท างาน
ปัจจุบันขององค์กรสื่อ และแผนกสื่อในองค์กรรัฐ องค์กรเอกชน ที่พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
ดิจิทัล ท าให้นักศึกษาได้ปรับตัว ปรับกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีวุฒิภาวะ บุคลิกลักษณะที่
เพียบพร้อมก่อนส าเร็จการศึกษาและออกไปท างานจริง หรือเลือกเรียนกลุ่มบูรณาการระหว่างการ
เรียนตลอดหลักสูตร สหกิจศึกษา (Cooperative Education) จ านวน 6 หน่วยกิต (เครือข่าย
พัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน, 2561 : 98 - 103 ; 135 - 138) เป็นระบบการเรียนการสอน หรือ
การจัดรายวิชาที่ให้ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่ผู้เรียนโดยอาศัยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ภายนอกสถานศึกษาด้วยการท างานจริงเต็มเวลา มีทั้งสลับภาคการศึกษากับภาคการท างาน และ
แบบท างานต่อเนื่องระยะยาว  

นอกจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กล่าว น ามาประกอบในการพัฒนาหลักสูตร ทางสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ยังท าการส ารวจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วมีภาวะการมีงานท าย้อนหลัง 3 ปี 
ตั้งแต่ ปี 2559 - 2561 จ านวนบัณฑิตมีงานท าทั้งหมด 61 คน โดยประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 20 
คน คิดเป็น 32.77 % ท างานในหน่วยงานราชการ จ านวน 6 คน คิดเป็น 9.84 % ท างานใน
บริษัทเอกชน จ านวน 30 คน คิดเป็น 49.18 % เกณฑ์ทหาร จ านวน 1 คน คิดเป็น 1.6 % และ
ว่างงาน จ านวน 4 คน คิดเป็น 6.55 % 

รวมทั้งค านึงถึงความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผู้ปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้อ านวยการโรงเรียน ครูฝ่ายวิชาการ หรือครูแนะแนว 
จาก 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดขอนแก่น 
และจังหวัดเลย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพสื่อ สถานประกอบการที่ใช้บัณฑิต บัณฑิต/ศิษย์เก่า 
อาจารย์ และนักศึกษานิเทศศาสตร์ปัจจุบัน จึงท าการวิจัยเรื่องแนวทางพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพ่ือเพ่ิม
เหตุผลในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้เรียนและนายจ้าง ซึ่งผลการวิจัยพบว่า นักเรียน 
จ านวนทั้งหมด 473 คน (เห็นด้วย จ านวน 438 คน 92.6 %) ผู้ปกครองจ านวนทั้งหมด 473 คน (เห็น
ด้วย จ านวน 452 คน 95.60 %) และผู้อ านวยการโรงเรียน ครูฝ่ายวิชาการ หรือครูแนะแนว เห็น
ด้วยทั้งหมดจ านวน 46 คน 100.00 % กับการปรับเปลี่ยนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตให้เป็นใน
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รูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-Integrated Learning : WIL) เพ่ือให้
สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในยุคสังคมดิจิทัล นอกจากนั้น ควรปรับเปลี่ยน
กระบวนการเรียนการสอนแบบเดิม (เน้นเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 90 %) มาเป็นรูปแบบใหม่ 
(เน้นการเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 50 % และออกฝึกท างานจริงในองค์กรสื่อ 50 %) พบว่า 
นักเรียนเห็นด้วย จ านวน 468 คน 98.90 % ผู้ปกครองเห็นด้วย จ านวน 443 คน 97.70 % และ
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูฝ่ายวิชาการ หรือครูแนะแนว เห็นด้วยทั้งหมดจ านวน 46 คน 100.00 % 

ความต้องการหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ของนักเรียนสอดรับกับความต้องการของ
ผู้ปกครอง ต่อรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) พบว่า ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยนักเรียนมีค่าเฉลี่ยมาก ( X = 4.19, S.D. = 0.20) ผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยมาก (X  = 4.20, 
S.D. = 0.21) ข้อที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ต้องการเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  4 เทอม (50 %) : 
ออกฝึกท างานจริงในองค์กรสื่อ 4 เทอม (50 %) ( X = 4.62, S.D. = 0.55) ผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด ( X = 4.58, S.D. = 0.56) รองลงมา คือ เลือกรูปแบบการเรียนประเภทแซนวิชแบบหนา (Thick 
Sandwich Course) เพราะจัดแผนการเรียนภาคการศึกษาสลับกับภาคการท างานจริง ท าให้ลด
ค่าใช้จ่ายและไม่ต้องเดินทางบ่อย ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกับองค์กรสื่อที่ฝึกงานจริง 
นักเรียนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.55, S.D. = 0.55) ผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X = 4.55, S.D. = 
0.55) และมีจ านวนหน่วยกิต 130 หน่วยกิต (เรียน 87 หน่วยกิต + ฝึกท างานจริง 43 หน่วยกิต 

นักเรียนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X =  4. 52 ,S.D. = 0.58) ผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด  ) X =  4 .53 ,S.D. 
= 0.55) 

ส่วนความต้องการแนะน านักเรียนให้เรียนในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ของ
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูฝ่ายวิชาการ หรือครูแนะแนว ต่อรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างาน (WIL) พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.33, S.D. = 0.50) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ แนะน าให้นักเรียนเลือกเรียน เพราะมีค่าเทอมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในราคาที่เหมาะสม 
เนื่องจากผู้เรียนได้เริ่มต้นฝึกท างานจริงในองค์กรสื่อตั้งแต่เรียน เท่ากับเพ่ิมโอกาสทุก ๆ ด้านในชีวิตที่
เหนือกว่าคนอ่ืน ( X = 4.59, S.D. = 0.50) รองลงมา คือ ท าให้ผู้เรียนเมื่อส าเร็จการศึกษา หางานท า
ได้ง่าย เนื่องจากผ่านการฝึกท างานจริงในองค์กรสื่อ ก่อให้เกิดทักษะ ได้ความช านาญ ปรับตัว ปรับ
การคิดอย่างสร้างสรรค์ มีวุฒิภาวะ บุคลิกลักษณะที่เพียบพร้อม สอดคล้องกับความต้องการของ 
ผู้ว่าจ้าง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.56, S.D. = 0.50) และเลือกวิชาการฝึกงานจริงก่อนส าเร็จ
การศึกษาประเภท "พนักงานฝึกงาน (New Traineeship)" เป็นการเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพ 
ที่พร้อมในการท างานได้ทันที (Work Ready) มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X = 4.52, S.D. = 0.50)  

ความคิดเห็นและการรับรู้เกี่ยวกับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ในรูปแบบการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-Integrated Learning : WIL) ของผู้ใช้บัณฑิต 
พบว่า เห็นด้วยจ านวน 96 คน จากจ านวนทั้งหมด 100 คน คิดเป็น 96.00 % ที่บัณฑิตควรมีศักยภาพ 
สามารถบูรณาการใช้สื่อทุกรูปแบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเห็นด้วยตามนโยบาย สกอ. และ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ที่ทันต่อความต้อการของตลาด 
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แรงงานที่ปรับเปลี่ยนตามยุคเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัจที่มี
อิทธิพลต่อความคิดและทัศนคติของคนในสังคมและเห็นด้วยทั้งหมด 100 คน 100.00 % ที่
ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนแบบเดิม (เน้นเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 90 %) มาเป็น
การเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 50% และออกฝึกท างานจริงในองค์กรสื่อ 50 % เนื่องจากท าให้
ผู้เรียนได้ประสบการณ์จริง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตามสถานการณ์จริง พัฒนาฝีมือของตัวนักศึกษา
จนน ามาปรับใช้ในการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนสามารถปรับตัวเตรียมความพร้อมในการ 
ปูพ้ืนฐานหลักสูตรให้ฝึกปฏิบัติจริง และต่อยอดในสายอาชีพได้ในที่สุด นอกจากนั้นยังเห็นด้วยกับ
รูปแบบและแนวทางของหลักสูตรที่พัฒนาจนท าให้บัณฑิตมีศักยภาพ สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ ประกอบด้วย 1) หลักสูตรที่ร่วมมือ (MOU) โดยฝึกงานจริงกับองค์กรสื่อที่บ่ม
เพาะทักษะ ประสบการณ์ ให้กับผู้เรียน ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต จ านวน 70 คน 19.33 % 
2) เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนระหว่างผู้สอน ผู้เรียน และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรสื่อจนส าเร็จการศึกษา 
จ านวน 64 คน 17.67 % 3) เรียนรายวิชาเสร็จในแต่ละเทอม แล้วน าไปประยุกต์กับการท างานจริงใน
องค์กรสื่อทันที จ านวน 62 คน 17.13 % 4) เพ่ิมทักษะและประสบการณ์ จนท าให้ผู้เรียนหารายได้
พิเศษระหว่างเรียน และ / หรือ เข้าประกวด / แข่งขันผลงานอย่างต่อเนื่อง จ านวน 55 คน 15.20 % 
5) สามารถฝึกผู้เรียนให้มีความรู้และปฏิบัติงานได้จริง ไม่ตกเป็นภาระขององค์กรสื่อที่รับช่วงต่อยอด
การฝึกท างาน จ านวน 60 คน 16.59 % และ 6) สนับสนุนให้มีอาชีพได้หลายด้าน อาทิ รับราชการ 
องค์กรสื่อ Freelance ท างานระบบออนไลน์ ฯลฯ รวมทั้งเมื่อส าเร็จการศึกษามีงานท าทันที จ านวน 
52 คน 14.08 % 

ส าหรับความต้องการคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตรบัณฑิต ในรูปแบบ
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-Integrated Learning : WIL) ของผู้ใช้
บัณฑิต พบว่า ระดับความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
( X = 4.46, S.D. = 0.49) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีความมุ่งมั่นที่จะท างานที่มีความยากและท้า
ทายเพ่ือพิสูจน์ศักยภาพของตนเอง  (WIL : ปี 2) และมีส านึกและภาคภูมิใจในความเป็นมืออาชีพของ
ตนเอง ที่จะก่อให้ลูกค้าพอใจ อันจะน ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าขององค์กร (WIL : ปี4) ( X = 4.53, 
S.D. = 0.50) รองลงมา คือ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด บัณฑิตมีความเข้าใจและปฏิบัติตนได้อย่างสมดุลและ
เป็นกลาง ไม่ตกเป็นเครื่องมือที่สร้างความเสื่อมเสียต่อ กฎระเบียบ จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์ (WIL : 2) ( X = 4.52, S.D. = 0.47) และมีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบ อดทน ปกป้องสิทธิของตนเองและผู้อ่ืนอย่างเข้มแข็ง มี
ค่าเฉลี่ยมาก ( X = 4.49, S.D. = 0.52)  

สมรรถนะด้านความรู้ของบัณฑิต พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
( X = 4.49, S.D. = 0.50) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ บัณฑิตมีความเข้าใจขีดความสามารถของตนเอง 
และพร้อมถ่ายทอดความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ในตัวให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่ฝึกงาน และ
ภายนอกองค์กร เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานใหม่ขององค์กรนั้น (WIL : ปี 4) ( X = 4.56, S.D. = 0.49) 
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รองลงมา คือ สามารถสร้างสรรค์ หรือคิดค้นแนวทางที่เป็นความรู้ใหม่ อันเกิดจากการท างานด้วย
ตนเอง  (WIL : ปี 4) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.54, S.D. = 0.49) และสามารถปรับแปลงความรู้ 
เชิงวิชาการไปสู่การน าไปใช้ในการท างานจริง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.53, S.D. = 0.42)  

สมรรถนะด้านทักษะทางปัญญาของบัณฑิต พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.49, S.D. = 0.54) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สามารถจัดระบบฐานข้อมูลเชิงดิจิทัล
รองรับการใช้งาน (WIL : ปี 4) ( X = 4.55, S.D. = 0.36) รองลงมา คือ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และเป็นระบบและสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ถูกต้องและเชื่อถือได้  มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.53, S.D. = 0.50) และสามารถออกแบบและเสนอความคิดแก่องค์กรเพ่ือ
แก้ปัญหาและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (WIL : ปี 4) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.52, S.D.  
= 0.41) 

 สมรรถนะด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของบัณฑิต 
พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.48, S.D. = 0.29) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
เข้าใจสาเหตุความขัดแย้งที่เกิดและขจัดความขัดแย้งที่มี เพ่ือให้งานลุล่วงได้ตามเป้าหมาย (WIL : ปี 
3) ( X = 4.53, S.D. = 0.38) รองลงมา คือ มีสัมพันธภาพที่ดีกับทุกฝ่ายอันเอ้ือต่อประสิทธิผลของงาน 
(WIL : ปี 4) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.52, S.D. = 0.42) และสามารถยกระดับการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น ทั้งบทบาทผู้น า หรือผู้ร่วมทีม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.51, S.D. = 0.27) 

สมรรถนะด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของบัณฑิต พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.46, S.D. = 0.44) ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สามารถออกแบบและสร้างผลงานบน Platform ของการสื่อสารยุคใหม่ (WIL 
: ปี 3) ( X = 4.54, S.D. = 0.49) รองลงมา คือ มีทักษะในการใช้ภาษาและตัวเลข มาน าเสนอผลงาน
ทั้งหมดที่ได้ท าขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีที่สร้างความพลิกผันด้วยความเป็นมืออาชีพ (WIL : ปี 4) มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.53, S.D. = 0.39) และสามารถจัดระบบฐานข้อมูลเชิงดิจิทัลรองรับการ 
ใช้งาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.51, S.D. = 0.53) 

ในส่วนความคิดเห็นและการรับรู้เกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรนิเทศ 
ศาสตรบัณฑิต ส าหรับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-Integrated 
Learning : WIL) ของผู้ที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพสื่อ บัณฑิต/ศิษย์เก่า อาจารย์ และนักศึกษา พบว่า 
1) ในยุคสังคมดิจิทัล หลักสูตรต้องปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  โดย
มหาวิทยาลัยควรที่จะสนับสนุนอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนทางนิเทศศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้และเพ่ิม
ทักษะให้กับนักศึกษา เพ่ือให้มีรูปแบบที่ทันสมัยพร้อมรับมือกับยุคใหม่และตื่นตัวกับยุคเทคโนโลยีใน
อนาคตอยู่เสมอ ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย ท าให้นักศึกษามีการปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และนักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงท าให้มี
ประสบการณ์ในการท างานสื่อและกราฟิก จะท าให้นักศึกษามีศักยภาพในการท างานให้มีคุณภาพ 
จ านวน 89 คน จาก 100 คน 89.00 % และ 2) ควรปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนแบบเดิม 
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(เน้นเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 90%) มาเป็นรูปแบบใหม่ที่เน้นการเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย 50 % และออกฝึกท างานจริงในองค์กรสื่อ 50 % เนื่องจาก การลงมือปฏิบัติจริงฝึกงานในองค์กร 
หน่วยงาน ท าให้นักศึกษาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการท างาน ได้
เรียนรู้แก้ไขสถานการณ์จริง ซึ่งจะถือเป็นการพัฒนาในด้าน ทักษะ และจะเป็นการพัฒนาด้านระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลาและต้องเตรียมพร้อมออกสู่ตลาดงาน หลังจากที่เรียนจบแล้วต้องมีประสบการณ์  
หรือความรู้ไปใช้ได้จริงเพ่ือนักศึกษามีความช านาญมากขึ้น จ านวน 83 คน จากจ านวน 100 คน 
83.00 % 

ความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work- 
Integrated Learning : WIL) ของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ของผู้ที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพสื่อ 
บัณฑิต/ศิษย์เก่า อาจารย์ และนักศึกษา จ านวน 100 คน พบว่า 1) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
รูปแบบใหม่ (WIL) เกิดจากการพัฒนาและความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสาขาวิชานิเทศศาสตร์และ
องค์กรสื่อที่เป็นแหล่งบ่มเพาะทักษะ ประสบการณ์ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต เห็นด้วย 
จ านวน 94 คน 94.00 % เนื่องจากท าให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการท างานมากข้ึน ได้ฝึกทักษะ
เพ่ิมมากขึ้น ได้เรียนรู้จากการท างานแบบใหม่ มีความรู้ความสามารถตรงกับตลาดแรงงาน 2) เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนเกิดการบูรณาการความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อย่างต่อเนื่องในระหว่างศึกษา มี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สอน ผู้เรียน และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรสื่อจนส าเร็จการศึกษา 
จ านวน 96 คน 96.00 % เนื่องจากเป็นการเพ่ิมประสบการณ์และเสริมทักษะตนเองให้มีความรอบรู้
มากขึ้น ปรับเปลี่ยนและแก้ไขสถานการณ์รอบด้าน 3) เลือกรูปแบบการเรียนประเภทแซนวิชแบบ
หนา (Thick Sandwich Course) เน้นการเรียนภาคการศึกษาปกติในสถานศึกษาสลับกับภาคการ
ท างานจริงในองค์กรสื่ออย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร เพ่ือให้สอดรับบริบทเชิงพ้ืนที่ด้านระยะทาง ท า
ให้ผู้เรียนลดค่าใช้จ่ายและไม่ต้องเดินทางบ่อย ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกับองค์กรสื่อที่
ฝึกงานจริง จ านวน 88 คน 88.00 % เนื่องจาก นักศึกษาจะได้มีประสิทธิภาพในการท างาน ได้ฝึก
ทักษะและได้ความรู้ในขณะที่ก าลังศึกษาอยู่ ท าให้นักศึกษามีคุณภาพและใช้ความรู้ให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดก่อนจะส าเร็จการศึกษาเพ่ือไปท างานจริง การฝึกงานกับองค์กรสื่ออย่างต่อเนื่องท าให้ผู้เรียนมี
ประสบการณ์มีความพัฒนาและจะสามารถน าเอาความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ ใช้ในการ
ท างานในภายภาคหน้าต่อไป 4) เลือกรูปแบบการฝึกงานประเภทฝึกเฉพาะต าแหน่ง (Practicum) 
ผู้เรียนสามารถเรียนรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับงานควบคู่กันไป เน้นเรียนเสร็จในแต่ละเทอมก็น า
ความรู้ไปปรับใช้ฝึกงานที่สอดคล้องกับต าแหน่งงานในองค์กรสื่อตามสภาพจริงในเทอมต่อไปทันที  
จ านวน 93 คน 93.00 % เนื่องจากการเรียนไปด้วยฝึกงานไปด้วยจะช่วยให้มีประสบการณ์มากขึ้น มี
ความต่อเนื่องของการเรียนและจะได้มีความทันกับโลกปัจจุบัน และการฝึกเฉพาะต าแหน่งในแต่ละ
เทอม จะช่วยทบทวนบทเรียนและฝึกประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พอเรียนเสร็จก็จะ
น าไปใช้ได้จริง ผู้เรียนจะได้เข้าใจเข้าถึงเพ่ือที่จะได้ตรงกับสายงาน 5) ใช้เครื่องมือ มอดูล (Modular 
System) มาจัดแผนการเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนเนื้อหาแล้วน าไปประยุกต์ใช้ทันทีกับการฝึกท างาน
จริงให้จบไปในครั้งเดียวจ านวน 89 คน 89.00 % เนื่องจากได้ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ ได้ความ
เป็นมืออาชีพ ได้ท างานหลายด้าน สามารถน าเอาความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในด้านการ
ท างาน การเรียน ผลงาน ท าให้นักศึกษามีประสิทธิภาพในการท างาน และมีประสบการณ์ในการ
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ท างานที่มากขึ้น 6) ก าหนดให้ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 เป็นมอดูลที่ 1 (Module : 1) รายวิชาปฏิบัติงาน
จริงในองค์กรสื่อเกี่ยวกับกราฟิกในงานนิเทศศาสตร์ หลังจากเรียนรู้และฝึกนอกห้องเรียนรายวิชา
ภาพนิ่ง ในปีที่ 1 ทั้ง 2 ภาคเรียนและปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 91 คน 91.00 % เนื่องจากเรียนรู้
แล้วน าไปใช้ได้จริงในตอนฝึกงาน งานกราฟิก ต้องมีการปฏิบัติงานจริงอยู่เสมอเพ่ือฝึกฝีมือของตนเอง
ก่อนท างานจริงในอนาคต เป็นการน าความรู้ทางทฤษฎีมาใช้กับการปฏิบัติเพ่ิมทักษะและประยุกต์ใช้ 
7) ก าหนดให้ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 เป็นมอดูลที่ 2 (Module : 2) รายวิชาปฏิบัติงานจริงในองค์กรสื่อ
เกี่ยวกับปฏิบัติการเสียงและภาพเคลื่อนไหว หลังจากเรียนรู้และฝึกนอกห้องเรียนรายวิชาเสียงและ
ภาพเคลื่อนไหว ในปีที่ 2 และปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 93 คน 93.00 % เนื่องจากเรียนไปสามารถ
ใช้ได้จริงและลงมือปฏิบัติงาน ในยุค 4.0 ต้องเรียนรู้การท างานด้านเสียงและภาพเคลื่อนไหวเพ่ือ
จัดท าสื่อ Social ซึ่งเป็นหนึ่งในช่องทางของการประชาสัมพันธ์ จะเป็นการฝึกทบทวนเพ่ือน าความรู้
เก่ามาต่อยอดกับความรู้ใหม่ และควรให้มีทุกปีเพราะนักศึกษาจะได้เพ่ิมพูนเรื่องทักษะในด้านนี้และ
จะท าให้สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ ได้ 8) ก าหนดให้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เป็นมอดูลที่ 3  
(Module : 3) รายวิชาปฏิบัติงานจริงในองค์กรสื่อเกี่ยวกับปฏิบัติการสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อดิจิทัล
มีเดีย หลังจากเรียนรู้และฝึกนอกห้องเรียนรายวิชาภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งสื่อ
ปฏิสัมพันธ์และสื่อดิจิทัลมีเดีย ในปีที่ 1 ทั้ง 2 ภาคเรียน และในปีที่ 2 และปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
90 คน 90.00 % เนื่องจากเพ่ิมพูนประสบการณ์และได้ใช้สิ่งที่เคยเรียนในปี 1 ปี 2 และปี 3 สื่อดจิทิัล
จ าเป็นที่สุดในยุคปัจจุบัน จ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้มีความสามารถ เรียนและฝึกนอก
ห้องเรียน เป็นการเรียนรู้และต่อยอดจากความรู้ที่มีก่อนหน้าด้วยการฝึกฝน 9) เลือกการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในเทอมสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษาประเภท พนักงานฝึกงาน (New 
Traineeship) เป็นการเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพที่พร้อมในการท างานได้ทันที (Work Ready) 
หรือเลือกเรียนกลุ่มสหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการเรียนการสอน หรือการ
จัดรายวิชาที่ให้ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่ผู้เรียนโดยอาศัยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ภายนอกสถานศึกษาด้วยการท างานจริงเต็มเวลา โดยนักศึกษาที่เลือกฝึกเป็นพนักงานฝึกงาน หรือ
เลือกวิชาสหกิจศึกษาต้องผ่านการเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (Pre-Cooperative Education) 
1 (90) ก่อนจึงจะสามารถเลือกได้ จ านวน 86 คน 86.00 % เนื่องจากน าเอาความรู้และประสบการณ์
มาปรับใช้ในการท างาน การเรียน ผลงาน และการใช้ชีวิตประจ าวัน มีการเตรียมความพร้อมก่อน
ฝึกงานจริง ส าเร็จไปจะได้พร้อมท างาน จะได้รู้ทฤษฎีก่อน จะได้ใช้ความสามารถทั้งหมดที่เรียนมาจน
ครบ นักศึกษาจะได้หาที่ท างานได้ง่าย จะได้มีประสบการณ์ ไม่ต้องฝึกใหม่ และจะได้มีคนรับเข้า
ท างานยิ่งถ้าฝึกเสร็จเริ่มท างานได้ยิ่งดี 10) จัดการเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 4 เทอม / 2 ปี  
(50 % : 87 หน่วยกิต) : ออกฝึกท างานจริง 3 เทอม และฝึกประสบการณ์ 1 เทอม ในองค์กรสื่อ รวม 
4 เทอม / 2 ปี (50 % : 43 หน่วยกิต) จ านวน 82 คน 82.00 % เนื่องจากเป็นการฝึกหาประสบการณ์
ที่ดีเพราะเรียน 2 ปี และฝึกท างาน 2 ปี จะท าให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับหลักสูตรและฝึกฝน 
มีการลงพื้นที่เชิงท างานจริงจะได้ท างานเป็น ได้เห็นถึงคุณภาพในการฝึกการท างานจริง ประหยัดเวลา
เรียน การเรียนในหลักสูตรจะท าให้มีประสบการณ์มากขึ้น ได้ฝึกในที่ต่าง ๆ ได้มีประสบการณ์ทั้งใน
และนอกห้องเรียน 11) สนับสนุนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษา หางานท าได้ง่าย เนื่องจากผ่านการฝึก
ท างานจริงในองค์กรสื่อ ก่อให้เกิดทักษะ ได้ความช านาญ มีวุฒิภาวะ บุคลิกลักษณะที่เพียบพร้อม 
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สอดคล้องกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง จ านวน 96 คน 96.00 % เนื่องจากได้ฝึกประสบการณ์เร็วขึ้น
มากขึ้นยิ่งมีประสบการณ์มากกว่าคนอ่ืน ๆ ถ้ามีประสบการณ์และเคยลงพ้ืนที่และปฏิบัติงานจริงจะ
ได้เปรียบและมีความพร้อมในการท างาน เพราะมีทักษะในการท างานแล้ว สถานประกอบการจะ
พิจารณาผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานเป็นกรณีพิเศษ จึงท าให้หางานท าได้ง่ายและเป็นที่ต้องการ
ของผู้จ้าง องค์กรต้องการผู้ที่จบใหม่สามารถท างานได้จริง 12) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถประกอบ
อาชีพได้หลายด้านมากกว่าสาขาวิชาอ่ืน ๆ อาทิ รับราชการ พนักงานองค์กรสื่อ ท าธุรกิจส่วนตัว 
ท างานอยู่กับบ้านด้วยระบบออนไลน์ ฯลฯ จ านวน 95 คน 95.00 % เนื่องจากได้น าประสบการณ์ 
ความรู้ ทักษะในการท างานมาปรับใช้ในการท างาน ได้ประกอบอาชีพตรงกับสิ่งที่เรียน หรือที่ตนเอง
ชอบ เป็นการเพ่ิมโอกาสให้ตัวเอง ควรให้ฝึกหลาย ๆ องค์กร มีความหลากหลายทางอาชีพ มีโอกาสใน
หลาย ๆ ด้านและจะได้ใช้ความสามารถได้อย่างเหมาะสมและมีทางเลือกมากขึ้น สร้างรายได้ เลี้ยงดู
ตัวเองและครอบครัวได้ 13) สนับสนุนผู้เรียนสร้างรายได้ระหว่างเรียน เนื่องจากได้เรียนรู้ควบคู่กับ
การฝึกท างานจริงในองค์กรสื่อ จึงเกิดความเชื่อมั่น สามารถน าประสบการณ์ ทักษะ ความช านาญ ไป
ประยุกต์ใช้กับการท างานพิเศษ (Freelance) นอกเหนือจากเวลาเรียน จ านวน 97 คน 97.00 % 
เนื่องจากปรับใช้ในการท างาน มีการท างานระหว่างเรียนจะได้แบ่งเบาภาระครอบครัวและประหยัด
ค่าใช้จ่าย การมีงานเสริมนักศึกษาจะได้รายได้และประสบการณ์จริง เพราะเด็กมีความสามารถอาจ
ประกอบอาชีพระหว่างเรียนได้ จะได้สามารถท างานแข่งกับผู้อ่ืน ฝึกความรับผิดชอบ แยะแยะแบ่ง
เวลาเป็น 14) สนับสนุนผู้เรียนให้มีผลงานที่โดดเด่น จนสามารถชนะการแข่งขัน / ประกวด เป็นที่
ยอมรับ สร้างชื่อเสียง โดยน าศักยภาพที่สะสมจากการฝึกท างานจริงในองค์กรสื่อมาใช้อย่างเป็น
รูปธรรม จ านวน 95 คน 95.00 % เนื่องจากนักศึกษากล้าแสดงออก ได้โชว์ผลงานความภาคภูมิใจ 
พร้อมลงแข่งขัน รวมทั้งมีผลงานในการท างาน หรือสมัครงาน เพ่ือที่จะได้พัฒนาศักยภาพจาก
ประสบการณ์จริง อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักศึกษา สร้างสรรค์ผลงานให้กับองค์กรได้ดี   
15) เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา อาทิ ทุนท างาน ทุนจากหน่วยงานภายนอก กย
ศ. และ กรอ. ฯลฯ เนื่องจากมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์จริงในการท างาน จ านวน 99 คน 
99.00 % เนื่องจากเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนที่ยากจนจะได้มีทุนเรียนและจะได้เป็นแรงบัลดาลใจในการ
พัฒนาผลงานอยู่เสมอ จะได้มีก าลังใจ พัฒนาทักษะและงานของตนเองอยู่เรื่อย ๆ ท าให้นักศึกษามี
โอกาสเท่าเทียมด้านการศึกษามากขึ้น ได้เป็นตัวอย่างให้กับผู้คน ที่ส าคัญเป็นการลดค่าใช้จ่ายและ
ขยายโอกาสให้ผู้ที่สนใจอยากเรียนเพ่ิมขึ้นโดยทางเลือกข้างต้น และ 16) ผู้เรียนจ่ายค่าเทอมและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในราคาที่เหมาะสม เนื่องจากผู้เรียนได้เริ่มต้นฝึกท างานจริงในองค์กรสื่อตั้งแต่เรียน 
เท่ากับเพ่ิมโอกาสทุก ๆ ด้านในชีวิตที่เหนือกว่าคนอ่ืน จ านวน 90 คน 90.00 % เนื่องจากมีโอกาสใน
ทุก ๆ ด้าน ยิ่งเรียนยิ่งเกิดความรู้ ประกอบกับได้สลับกับการฝึกงานจริงก็ยิ่งพร้อมจนโดดเด่นกว่าคน
อ่ืนในเรื่องทุน การได้งานท า การหารายได้ระหว่างเรียน ตลอดจนการได้รับการยอมรับจากอาจารย์ 
องค์กรที่ไปฝึกท างานและผู้คนรอบข้าง 

ความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work- 
Integrated Learning : WIL) ของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ของผู้ที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพสื่อ 
บัณฑิต/ศิษย์เก่า อาจารย์ และนักศึกษา จ านวน 100 คน พบว่า การเตรียมการก่อนจัดการเรียนรู้  
1) สถานศึกษาต้องมีความพร้อมด้านนโยบาย หลักสูตร คณาจารย์ บุคลากร งบประมาณ สิ่งอ านวย
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ความสะดวกต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงในองค์กรสื่อ ก าหนดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและในองค์กรสื่อ  เห็นด้วย จ านวน 
97 คน 97.00 % เนื่องจาก ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกนอกห้องเรียน ดังนั้น การมีสิ่งอ านวยความสะดวก
และสามารถใช้ได้จริง อุปกรณ์พร้อม รวมทั้งมีวิธีติดตามประเมินผลที่ชัดเจน ก็จะช่วยให้การเรียนกา
สอนมีความสมบูรณ์ เอ้ือทุกสิ่งต่อการผลิตบัณฑิต 2) ก าหนดการเรียนรู้สลับกับการท างานรูปแบบ
แซนวิชแบบหนา (Thick Sandwich Course) ร่วมกับ ประเภทการฝึกเฉพาะต าแหน่ง (Practicum) 
จัดแผนการเรียนแบบ Modular System และรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เลือกประเภท
พนักงานฝึกงาน (New Traineeship) หรือรายวิชาสหกิจศึกษา (Cooperative Education) จ านวน 
90 คน 90.00 % เนื่องจาก ได้น าเอาประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้ในการท างานจริงและการเรียน ท า
ให้สามารถท างานดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น มีความมั่นใจในการท างานมากขึ้น และได้เรียนรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ แลกเปลี่ยนความคิดกันจะก่อให้เกิดศักยภาพ สามารถปรับเปลี่ยนและ
แก้ไขประสบการณ์ตามจริงในยุคปัจจุบัน 3) ก าหนดหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 94 หน่วยกิต 
(กลุ่มวิชาแกน จ านวน 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน : เนื้อหาบังคับ จ านวน 15 หน่วยกิต เนื้อหา
เลือก จ านวน 6 หน่วยกิต วิชาทางปฏิบัติการ จ านวน 36 หน่วยกิต และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
จ านวน 7 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต จ านวน 83 คน 83.00 % เนื่องจาก 
มีการก าหนดการฝึกงานปฏิบัติเพ่ิมมากขึ้น ท าให้นักศึกษาเกิดทักษะจากการฝึกงานกับองค์กรสื่อ
อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการพัฒนาและจะสามารถน าเอาความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ใน
การท างานในภายภาคหน้าต่อไป 4) ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 5 ด้าน คือ คุณลักษณะ
บัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะด้านทักษะทางปัญญา สมรรถนะด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และสมรรถนะด้านทักษะในการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมระบุกลไกการวัดประเมินผลเพ่ือให้
บรรลุผลลัพธ์ผู้เรียนรู้ทุกด้าน จ านวน 97 คน 97.00 % เนื่องจาก ประสบการณ์จากการท างาน เกิด
การเรียนรู้จากการท างาน การประเมินศักยภาพในตัวนักศึกษา ได้เป็นไปตามเกณฑ์ ของ สกอ. เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ เป็นคุณสมบัติที่ขึ้นอยู่กับตัวของนักศึกษา นักศึกษามี
ความสามารถมากขึ้น มีความสามารถครอบคลุมทุกด้านจรรยาบรรณ 5) คณาจารย์มีความพร้อมและ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน มีทักษะในการนิเทศงาน มีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ พร้อม
ปรับตัวเป็นผู้จัดและให้ค าชี้แนะแก่ผู้เรียน กระตือรือร้นและใฝ่รู้ และมีการวัดและประเมินผลที่แสดง
ถึงความส าเร็จของผู้เรียน จ านวน 97 คน 97.00 % เนื่องจากอาจารย์ช่วยแนะแนวทางและประเมิน
การท างานให้นักศึกษาจะได้รู้คุณภาพผู้เรียนและผู้สอนพร้อมการปรับตัวเพ่ือความเข้าใจมากขึ้น 
น าพาให้นักศึกษาประสบความส าเร็จผลลัพธ์ของผู้เรียนจะมีคุณภาพมากขึ้น 6) คณาจารย์มีความรู้ 
ประสบการณ์และวิเคราะห์ภาระงานจากต าแหน่งงานและลักษณะงานที่จะให้ผู้เรียนรับผิดชอบ และมี
การวางแผนร่วมกับองค์กรสื่อเพ่ือก าหนดลักษณะงานและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
ทางนิเทศศาสตร์ จ านวน 93 คน 93.00 % เนื่องจากนักศึกษาได้ท างานตรงกับลักษณะที่เรียนและน า
ความรู้ที่เรียนมาใช้ให้เกิดผลประโยชน์ องค์กรสื่อต่าง ๆ ได้ช่วยและปรับแก้ไขหากมีข้อบกพร่องใน
การเรียนรู้ มีคุณลักษณะตรงตามการท างานของสื่อและมีประสบการณ์ท างานตรงกับวิชาชีพทาง
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นิเทศศาสตร์ 7) ผู้เรียนมีความรู้ มีสมรรถนะในการเรียนเชิงบูรณาการกับการท างาน ด้านทักษะ
ท างานในวิชาชีพและใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอ่ืน รู้และเข้าใจผลลัพธ์การเรียนรู้ รักการท างาน มีเหตุผล 
รับฟังและให้เกียรติผู้อ่ืน มีวินัย มีความรับผิดชอบ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ มุ่งม่ันในการท างานที่ได้รับ
มอบหมายได้ส าเร็จ วิเคราะห์ตนเอง ผู้เรียนเลือกองค์กรสื่อ เชิญผู้แทนองค์กรสื่อเข้ามามีส่วนร่วม 
และต้องมีการประเมินความพร้อม จ านวน 97 คน 97.00 % เนื่องจากได้ฝึกทักษะที่หลากหลาย 
มุ่งมั่นความรับผิดชอบในการสร้างชิ้นงานและฝึกงาน นักศึกษาจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และการ
ท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ท าให้นักศึกษามีวินัยในตัวเองพร้อมฝึกความอดทนและตรงต่อเวลาขณะ
ปฏิบัติงาน ส่งผลให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่หน่วยงานต้องการ 8) ก าหนดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในส่วนที่หลักสูตรคาดหวัง ผู้ใช้บัณฑิตคาดหวัง และผู้เรียนคาดหวัง ควรมีผลลัพธ์
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลที่สอดคล้องตามหน้าที่ ต าแหน่งงาน และภาระงานที่ผู้เรียนแต่ละ
บุคคลรับผิดชอบ จ านวน 91 คน 91.00 % เนื่องจากได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆจากสถานที่หรือบุคคล ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีคุณภาพเม่ือส าเร็จการศึกษา ได้ผลลัพธ์ที่เป็นไปตามความคาดหมายของ
ทั้งผู้เรียน ผู้สอนและผู้ประกอบการและสอดคล้องกับต าแหน่งงานและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  
9) องค์กรสื่อมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน โดยให้ผู้เรียนมี
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ก าหนด องค์กรสื่อจัดท ามาตรฐานวิชาชีพ มอบหมายงานที่ท้าทาย เหมาะสม
กับผู้เรียน มีความปลอดภัย จัดค่าตอบแทนตามความเหมาะสม จัดท าแผนก ากับ ดูแล และติดตาม
ความก้าวหน้าของผู้เรียน จ านวน 93 คน 93.00 % เนื่องจากผู้เรียนได้ประสบการณ์จาการท างานที่
ได้รับมอบหมายงานที่หลากหลาย เหมาะสมตามความสามารถ ความถนัดและท าให้ปรับตัวเข้าสังคม
การท างาน ได้รู้ความส าคัญแต่ละองค์กรว่าต้องการบุคลากรในด้านไหน 10) พ่ีเลี้ยงและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานและ
ความสามารถก ากับติดตามและดูแลผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
พ่ีเลี้ยงร่วม คณาจารย์และผู้เรียน จ านวน 95 คน 95.00 % เนื่องจากมีบุคคลคอยแนะแนว ดูแลใน
การฝึกประสบการณ์ คอยรายงานความคืบหน้า พฤติกรรมของนักศึกษาให้อาจารย์ทราบ  มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพ่ีเลี้ยงร่วมคณาจารย์และผู้เรียน ได้บอกเล่าปัญหาและอุปสรรค ได้เข้าใจซึ่ง
กันและกัน สามารถปรึกษาหากันได้จะได้ชี้แนวทางให้นักศึกษาและกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความ
กระตือรือร้น 

ส่วนระหว่างการจัดการเรียนรู้ 1) มีแนวทางความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับ
องค์กรสื่อ ลักษณะงานที่องค์กรสื่อมอบหมายผู้เรียนมีคุณภาพ บูรณาการความรู้หลากหลาย ค้นคว้า
หาความรู้และสร้างนิสัยการเรียนรู้ด้วยตนเอง เติมเต็มจนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ พ่ีเลี้ยงใน
องค์กรสื่อสอนงานสั้น ๆ จนเกิดความเข้าใจและสามารถพัฒนาการเรียนรู้และทักษะของผู้เรียน และ
เน้นน าความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง เห็นด้วย จ านวน 96 คน 96.00 % เนื่องจากพัฒนา
ให้นักศึกษาแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ท างานเป็น ได้ประสบการณ์จากการท างาน ได้รับ
การฝึกทักษะการท างาน ได้ท างานเป็นได้ด้วยตัวเอง พ่ีเลี้ยงเพียงแค่ชี้แนะแนวทางให้เท่านั้นเกิดการ
เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ และได้เรียนรู้การท างานภายใต้องค์กรเพ่ือเป็นแนวทางการตัดสินใจใน
อนาคตของการท างาน และ 2) มีแนวทางท าให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนด โดยเน้น
คุณธรรมจริยธรรม คณาจารย์วางแผนร่วมกับพี่เลี้ยงเพ่ือก าหนดลักษณะงานให้ผู้เรียนน าประสบการณ์
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จากการท างานในองค์กรสื่อและสถาบันการศึกษามาประยุกต์ใช้ร่วมกัน ผู้เรียนต้องมีสิทธิ์เสนอ
รูปแบบการเรียนรู้และพิสูจน์ความสามารถที่น าไปสู่ในสิ่งที่อยากเป็น ต้องมีระยะเวลาเรียนและ
ท างานที่เพียงพอ ต้องให้โอกาสลงมือท าด้วยตนเองในองค์กรสื่อผ่านชิ้นงาน แสดงความสามารถใน
การแก้ไขปญัหา เขียนรายงานตามองค์ประกอบวิชาการ ได้สะท้อนคิดเชิงวิจารณ์ประสบการณ์ที่ได้รับ
ในขณะท างานจากองค์กรสื่อ จ านวน 97 คน 97.00 % เนื่องจากสร้างโอกาสที่ดีให้กับนักศึกษาผู้เรียน
มีการเสนอแนวทางการเรียนรู้เพ่ือน าไปแก้ไขปัญหาในอนาคตและผู้เรียนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม 
รวมไปถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ส าหรับหลังการเรียนรู้ 1) ผู้เรียนต้องวิเคราะห์และสะท้อนความเห็นถึงประสบการณ์ที่
คาดหวังจากการเรียนรู้ในองค์กรสื่อกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงด้วยวิธีคิดเชิงระบบ ระบุสิ่งใดที่ท าเป็น  
ท าได้ หรือท าส าเร็จ และมีการน าเสนอผลงานและความส าเร็จที่ได้รับ เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการต่อยอด
หรือปรับวิสัยทัศน์แก่ผู้เรียนและบุคคลผู้เกี่ยวข้องในอนาคต เห็นด้วย จ านวน 97 คน 97.00 % 
เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสแก่ตัวนักศึกษาได้ต่อยอดผลงานอย่างสร้างสรรค์ ได้ฝึกทางด้านการ
วิเคราะห์และได้ผลลัพธ์ที่เห็นได้จริง ฝึกความรับผิดชอบและศักยภาพของผู้เรียน นักศึกษามีอิสระใน
การเลือกท างานตามที่ตนถนัดและหน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมตรงความคาดหวังของสื่อ 2) ก าหนดการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง เช่น ประเมินสมรรถนะ 
คุณภาพด้วยเหตุผลพ้ืนฐาน พฤติกรรมพัฒนาตนเอง การสะท้อนคิด เพ่ือให้ทราบว่าผู้เรียนมีความ
พร้อม มีทักษะการคิดขั้นสูงนอกเหนือการเรียนการสอน มีศักยภาพตามสมรรถนะที่ก าหนด และให้
คะแนนยืดหยุ่นตามระยะเวลาที่ท างาน มีแผนการติดตามและประเมินผลการท างาน มีการรายงานผล
การท างาน และมีการจัดการความรู้ที่เป็นผลจากการแก้ไข้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
จ านวน 94 คน 94.00 % เนื่องจาก นักศึกษาจะได้รู้ผลการด าเนินงานของตนเอง จนสามารถน าไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือหน้าที่การงานในภายภาคหน้า สามารถพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ มี
แนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ จะได้ใช้ชีวิตและปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ฝึกงาน และเข้าใจ
ระบบการท างานในแต่ละองค์กร หรือหน่วยงาน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความพร้อมกับตลาดงานและมี
ประสิทธิภาพในการสร้างงาน 3) มีการประเมินความคิดรวบยอดทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติของผู้เรียน 
โดยวัดการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรสื่อ วัดสมรรถนะและทักษะตามที่หลักสูตรก าหนด หรือ
เชิงเทคนิคในศาสตร์ของสาขาวิชานั้น ๆ วัดความคิดเห็นของผู้เรียนต่อเนื้อหาที่ใช้จัดการเรียนการ
สอนตลอดหลักสูตร ประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตถึงความพร้องในการท างานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา และประเมินระยะเวลาการได้งานท าของผู้ เรียน จ านวน 89 คน 89.00 % เนื่องจากการ
ประเมินช่วยท าให้ผู้เรียนพัฒนาคุณภาพ ผลงงานและทักษะ ให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริงให้นักศึกษามี
ความช านาญ 4) ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร่วมกัน โดยเทียบเคียงสมรรถนะกับเกณฑ์ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ สถานศึกษาต้องน าเสนอผลลัพธ์
จากการด าเนินงานเชิงข้อเท็จจริงโดยปราศจากการปรุงแต่งเพ่ือตรวจประเมิน จ านวน 94 คน 94.00 %
เนื่องจากนักศึกษาได้ความคิดเห็นจากผู้มีประสบการณ์หลากหลายมาปรับใช้กับงาน ให้ทุกฝ่ายได้เห็น
ทักษะของนักศึกษาในแต่ละด้าน 5) หลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนมีการเติมเต็มประสบการณ์
ให้แก่ผู้เรียนในส่วนของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่บรรลุเป้าหมายด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น จัดกิจกรรมต่อเนื่อง
เพ่ือเข้าสู่งานและอาชีพในอนาคต ทบทวนและปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความ
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ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและความคาดหวังของผู้เรียน รวบรวมผลงานของผู้เรียนที่โดดเด่น โดยส่งเข้า
ประกวด จ านวน 94 คน 94.00 % เนื่องจากได้เพ่ิมพูนประสบการณ์และพัฒนาผลงาน ปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องของตน สร้างองค์ความรู้ใหม่ตอบสนองความต้องการผู้ใช้บัณฑิตบรรลุเป้าหมายในอนาคต 
นักศึกษาได้ทบทวนในสิ่งที่ฝึกและเรียนรู้มาสร้างผลงานที่ดีขึ้นในครั้งต่อไป และ 6) มีการน าผลการ
ประเมินจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์และพ่ีเลี้ยงในองค์กรสื่อ รวมทั้งผลสรุปที่
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ในภาพรวมมาปรับปรุงวิธีและแผนการด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจนเป้าหมายของปีถัดไปให้สูงขึ้น และมีการจัดการความรู้ที่ได้รับเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินงาน จ านวน 100 คน 100.00 % เนื่องจากการประเมินความบกพร่องในการท างานท าให้เกิด
การพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนให้สูงขึ้น รู้จักปรับปรุงและพัฒนาตัวเองอย่างสม่ าเสมอ ให้
รับทราบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของตัวนักศึกษา และสะท้อนคุณภาพหลักสูตรและประเมิน
หลักสูตรเพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รุ่นต่อไป 

ทั้งนี้ ภายใต้ของการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล  
ในรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-Integrated Learning : WIL) อยู่บน
ฐานแนวทางที่เหมาะสม ทันยุคทันสมัยสอดคล้องกับยุคดิจิทัล รวมทั้งสถานการณ์ปัจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงไปของวงการสื่อและบริบทรอบด้าน และความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง อันจะเอ้ือ
ประโยชน์ต่อสถานศึกษา องค์กรสื่อ สถานประกอบการ และกิจกรรมทุกมิติในสังคม ที่มีนักศึกษาและ
บัณฑิตที่มีศักยภาพเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสต์ดิจิทัล ในรูปแบบการจัดการศึกษา 

เชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-Integrated Learning : WIL) เป็นสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษา
ที่มีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกด้าน เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นก าลัง
ส าคัญของการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ร่วมชี้น าสังคมให้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาคนใน
ทิศทางของการพัฒนาชาติ โดยเป้าหมายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีดังนี้ 

12.2.1  สถาบันต้องผลิตบัณฑิตตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐ ทีเ่ปลี่ยนจากแรงงาน
ทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง 

12.2.2  สถาบันต้องผลิตบัณฑิตตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สร้างคนไทยที่มีคุณภาพและมีการ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ท าการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (Transformation of 
Learning) และในยุทธศาสตร์ที่ 5 ต้องมีการพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
(Workforce) ส่งเสริมทักษะแห่งอนาคต สามารถประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ 
สร้างความคิดไปสู่สิ่งใหม่ ๆ 

12.2.3  สถาบันต้องผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองและเอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษ
ที่ 21 คือ “การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ” มีการสะท้อนความคิด/
ทบทวน ไตร่ตรอง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 
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12.2.4  สถาบันต้องผลิตบัณฑิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) มีเป้าหมายการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
รองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัดการศึกษาทวิภาคี "ปรับโรงงาน 
เป็นโรงเรียน" โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการท างานร่วมกับผู้อ่ืน โดยสนับสนุน
ผ่านโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยใช้ Work-Integrated Learning : WIL อย่างเข้มข้นด้วยการ
ปฏิบัติงานจริง อย่างน้อยร้อยละ 50 ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 

12.2.5  สถาบันต้องผลิตบัณฑิตตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551 - 2565) ในรูปแบบจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work-Integrated 
Learning : WIL) ซึ่งผสมระหว่างความรู้ทางทฤษฎีที่ได้จากการเรียนกับประสบการณ์การฝึกปฏิบัติใน
สถานประกอบการที่อยู่ในโลกแห่งความจริง ท าให้นักศึกษามีโอกาสประยุกต์ความรู้ ทักษะการท างาน 
และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ ท าจริง ผลิตจริง ท าให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

1.2.2.6  สถาบันต้องผลิตบัณฑิตตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา โดย 
ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการ
พัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณา
การกับการท างานและเสริมสร้างทักษะและจิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น และผลิตบัณฑิตได้ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 
4 ประการ คือ (1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง (2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง (3) มีอาชีพ มีงานท า
และ (4) มีความเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 

12.2.7  สถาบันต้องผลิตบัณฑิตตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. (2561 
- 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีเป้าประสงค์ บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม 
และความคิดสร้างสรรค์ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยมุ่งพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร และสร้าง
องค์ความรู้ที่สอดคล้องแนวทางการพัฒนาประเทศและความต้องการของตลาดแรงงาน ปรับ
กระบวนการผลิตบัณฑิตส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี คนเก่ง เสริมสร้างทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 
21 และพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ “บูรณาการความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง” 

1.2.2.8  สถาบันต้องผลิตบัณฑิตด้วยการบูรณาการงานวิจัยและมาตรฐานที่เหมาะสมทาง
วิชาชีพนิเทศศาสตร์ ด้วยแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่
ให้เหมาะสม เป็นก าลังส าคัญช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค   
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13.  ความสัมพันธ์ (ถ้าม)ี กับหลักสูตรอ่ืน ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสต์ดิจิทัล ในรูปแบบการจัดการศึกษา 

เชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-Integrated Learning : WIL) มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืน 
ดังนี้ 

13.1  กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอ่ืน 
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
13.1.2  หมวดวิชาเลือกเสรี ที่เปิดสอนให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจและต้องการเรียน 

โดยมีการเปิดรายวิชาเลือกเสรีทุกภาคเรียน  
13.2  กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่นักศึกษาจากคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอ่ืน

สามารถมาเรียนได้ 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสต์ดิจิทัล มีรายวิชาส าหรับนักศึกษา

หลักสูตรอื่นได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 
13.3  การบริหารจัดการ 

มีการบริหารหลักสูตรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร มีหน้าที่ส าคัญในการจัดการเรียนการสอนและบริหารงานด้านวิชาการให้เป็นไปตามแผนงาน 
การด าเนินงานด้านวิชาการอยู่ภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

การด าเนินงานเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร 
รวมทั้งรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาเพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
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หมวดที ่2 
 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  

 
1.  ปรัชญา  ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1  ปรัชญา 
 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มุ่งเน้นทักษะและสมรรถนะปฏิบัติงานในสภาพจริงสู่นักนิเทศ

ศาสตร์มืออาชีพ 
1.2  ความส าคัญ 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสต์ดิจิทัล ในรูปแบบการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-Integrated Learning : WIL) เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทาง
ปฏิบัติการ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและ
ทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์วิชานิเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัล โดยผ่านการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ เพ่ือให้นักศึกษาที่ส าเร็จไปมีความถึงพร้อมซึ่งการเรียนรู้จริง ท างานจริงให้กลายเป็น
บัณฑิตที่มีค่า เป็นฟันเฟืองส าคัญต่อกิจกรรมทุกมิติในสังคมและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป 

1.3  วัตถุประสงค์ 
1.3.1  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความซื่อสัตย์ ขยัน รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ เคารพใน

สิทธิของตนเองและผู้อ่ืน ภูมิใจในองค์กร ยึดในกฎระเบียบและข้อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.3.2  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถบูรณาการความรู้เชิงวิชาการ เชิงปฏิบัติการ รวมทั้ง

ทักษะการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เพ่ือน าไปใช้ในการท างานจริง และน าความรู้ทางวิจัยไปช่วย
วางแผน ปฏิบัติการ ควบคุม ประเมินผลและแก้ไขปรับปรุง ตลอดจนต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ด้านนิเทศ
ศาสตร์ 

1.3.3  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้ถึงพร้อมซึ่งองค์รวม ทั้งทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ สืบค้น
และรวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์สรุปข้อมูล รวมทั้งสามารถบูรณาการความรู้ ทักษะทางด้าน
นิเทศศาสตร์และด้านอ่ืน ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

1.3.4  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความเพียบพร้อมแห่งความเป็นผู้น า สามารถท างานเป็น
ทีม ควบคุมสถานการณ์ให้ด าเนินไปโดยปราศจากความขัดแย้ง รวมทั้งเป็นผู้ริเริ่มชี้แนะผู้คนและสังคม
ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

1.3.5  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะรอบด้าน ทั้งการสื่อสาร การใช้ตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยี เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมืออาชีพ เริ่มจากการสืบค้น รวบรวม ประมวลผลและ
แปลความหมายข้อมูล เพ่ือน ามาใช้ในการน าเสนอ การสื่อความหมาย การตัดสินใจ ตลอดจนการ
ท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 
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มคอ. 2 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดจิทิลั 
ในรู ปแบบการจั ดการศึ กษา 
เชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-
Integrated Learning : WIL) ใ ห้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และ
กรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
 

1.  พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน  
จากเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตร
ระดั บอุ ดมศึ กษา พ.ศ. 2558 
และกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา
แห่งชาติ  
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
3. เชิญผู้ ทรงคุณวุฒิ ด้ านนิ เทศ
ศาสตร์ ด้านการออกแบบและสื่อ
ดิจิทัล และด้านการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท างานมามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตร 

1.รายงานเอกสารปรับปรุงหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ดิจิทัล  
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ดิจิทัล 
3.  ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านนิเทศศาสตร์ ด้านการออกแบบ
และสื่อดิจิทัล และด้านการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการท างานที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ดิจิทัล ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานด้าน
นิเทศศาสตร์ 
 

1. ติดตามความต้องการของ
สถานประกอบการ ผู้ที่ใช้บัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสต์ดิจิทัล 
2.  ติดตามความพึงพอใจของ
บัณฑิต และนักศึกษานิเทศศาสตร ์

1.  รายงานผลการประเมินความ
ต้องการของสถานประกอบการ ผู้ที่
ใช้บัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสต์
ดิจิทัล 
2 .  ร าย ง านผล การประ เมิน 
ความพึงพอใจของบัณฑิตและ 
นักศึกษานิเทศศาสตร์ 

3. ขยายเครือข่ายความร่วมมือ 
(MOU) ไปยั งสถานประกอบการ
นอกเหนือจากที่มี เพื่อเพิ่มแหล่ง
เรียนรู้การปฏิบัติงานในสภาพจริง
ให้นักศึกษานิ เทศศาสตร์  ตาม
รูปแบบการจัดการศึกษาเชิ ง
บูรณาการกับการท างาน (Work-
Integrated Learning : WIL)  

1 .  ท าหนั ง สื อขอ เข้ า เ จ รจ า
แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาน
ประกอบการ เพื่อน าไปสู่การท า
ความร่วมมือการผลิตบัณฑิต 
ตามรูปแบบการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างาน (Work-
Integrated Learning : WIL) 
2. เชิญผู้ เชี่ยวชาญจากสถาน
ประกอบการที่ท าความร่วมมือ
การผลิตบัณฑิต รวมทั้งบัณฑิต 
ที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานในสภาพ
จริ งมาพูดคุยแลกเปลี่ ยนกับ
ตัวแทนเครือข่ายใหม่ที่ก าลังจะ
ขอความร่วมมือ 

1.  จ านวนการตอบรับความ
ร่ วมมือจาก เครือข่ าย  สถาน
ประกอบการมีการเปลี่ยนแปลง 
2. นักศึกษามีแหล่งแหล่งเรียนรู้
การปฏิบัติงานในสภาพจริง ตาม
รูปแบบการจัดการศึกษาเชิ ง
บูรณาการกับการท างาน (Work-
Integrated Learning : WIL)  
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
4.  แผนการติดตามผลการน า
หลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ใน
รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า 
เชิ งบูรณาการกับการท างาน 
( Work-Integrated Learning : 
WIL) ไปใช้ให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 
 

1.  จัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานการอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 (Thailand Qualifications 
Framework for Higher 
Education; TQF : HEd) 
2. จั ดกา ร เ รี ยนการสอน ใ ห้    
สอดคล้องกับองค์ประกอบการ  
ประกันคุณภาพการศึกษา 
3. จั ดกา ร เ รี ยนการสอน ใ ห้   
สอดคล้องกับองค์ประกอบของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประ เมิ นคุณภาพการศึ กษา  
(สมศ.) 
4.  ด าเนินการทบทวนและปรับปรุง
พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบ WIL ให้สอดรับกับความ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการ
คุณลักษณะและสมรรถนะนักศกึษา
ขององค์กรสื่อที่ใช้บัณฑิต หลังการ
ใช้หลักสูตรไประยะหนึ่ง 
5.  ด าเนินการทบทวนและปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ป ี

1.  เอกสารรายละเอียดของ
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ในรูปแบบการ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน (มคอ.2) 
2.  รายงานการประเมินตนเอง การ
ประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) 
3.  หลักฐานการประเมินจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) 
4.  หลักฐานการประเมินจากสถาน
ประกอบการที่ใช้บัณฑิต 
 

5. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ 
ทั้งความรู้ ประสบการณ์ ให้เท่า
ทันกับเทคโนโลยีและวิทยาการ
ใหม่เก่ียวกับนิเทศศาสตร์ 

1.  สนับสนุน ส่งเสริมบุคลากรให้
มีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และ
ประสบการณ์ทางวิชาการเพื่อ
น ามาใช้ปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอน 
2.  บูรณาการความรู้ด้านนิเทศ
ศาสตร์กับการเรียนการสอนและ
การวิจัย เพื่อให้บริการวิชาการ
ชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนา
ตนเองทางวิชาการ 

1.  อาจารย์ได้รับการพัฒนาใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การเข้ารับการ
อบรม การฝึกปฏิบัติ การศึกษา 
ดูงาน   
2.  อาจารย์และนักศึกษามีรายงาน
ผลการด าเนินงานด้ านบริการ
วิชาการ ด้านงานวิจัย 
3.  อาจารย์มีรายงานการพัฒนาต่อ
ยอดทางวิชาการ เช่น การศึกษาต่อ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
6.  พัฒนาบุคลากรทั้งในสถานศกึษา
และสถานประกอบการเกี่ยวกับ
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน (WIL) 

1. จั ดประชุ มระดมสมองเพื่ อ
แลกเปลี่ยนทางความคิดและวิพากษ์
การปฏิบัติงานของนักศึกษาเพื่อ
น าไปสู่การปรับปรุงการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) 

1. รายงานประชุมเกี่ยวกับผล
สะท้อนทางความคิดที่ได้จากผู้ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ก า รจั ด ก า รศึ กษา 
เชิ งบูรณาการกับการท างาน 
(WIL) 
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หมวดที ่3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  

 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
 1.1  ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น                              
2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) และตาม
รูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-Integrated Learning : WIL) เลือก
ประเภทการเรียนสลับกับการท างาน "แซนวิชแบบหนา" (Thick Sandwich Course) เป็นการเรียน
ภาคการศึกษาปกติ (Academic Term) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 1 ใน 2 ภาคการศึกษา / ปีที่ 
2 และ ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 สลับกับภาคการท างาน (Work Term) ในองค์กรสื่อ ในภาค
การศึกษาที่ 2 ปีที่ 2 (มอดูลที่ 1 : ปฏิบัติการกราฟิกในงานนิเทศศาสตร์ ) ปีที่ 3 (มอดูลที่ 2 : 
ปฏิบัติการเสียงและภาพเคลื่อนไหว) และภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 4 (มอดูลที่ 3 : ปฏิบัติการสื่อ
ปฏิสัมพันธ์และสื่อดิจิทัลมีเดีย) อย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนประเภท
การฝึกเฉพาะต าแหน่ง (Practicum) ที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกงานเฉพาะต าแหน่งในสถานประกอบการ
หลังจากที่เรียนรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับงานควบคู่กันไปในสถานศึกษาไปแล้วระยะหนึ่ง โดยมี
การใช้เครื่องมือในการจัดแผนการเรียนแบบ Modular System ซึ่งในมอดูลแต่ละหน่วยมีเนื้อหาและ 
/ หรือกลุ่มประสบการณ์จบในตัวเอง  ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ ทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้อ านวยความสะดวกให้นักศึกษาสามารถเรียนและฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยที่นักศึกษาไม่ต้องเดินทางระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกับ
สถานประกอบการ โดยออกแบบให้มีเครื่องอ านวยความสะดวก (Instrument) ในการรับและส่งงาน
ที่ได้รับมอบหมาย เช่น Video - Conference (วีดีโอคอนเฟอเรนซ์) Google Drive Share (กลูเกิ้ล
ไดร์ฟ์แชร์) Online Course (ออนไลน์คอร์ส) ส่วนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเลือกประเภท
พนักงานฝึกหัดใหม่ (New Traineeship) โดยฝีกท างานตามสภาพจริงในสถานประกอบการ ปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 2 รายวิชาฝึกงานนักนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่ จ านวนไม่น้อยกว่า 6 (540) โดยเปิดโอกาสให้
เป็น Alternative ซึ่งเป็นกระบวนการหลังจากที่นักศึกษาฝึกงานจนส าเร็จการศึกษา สามารถเลือก
ท างานได้ 2 วิธี ได้แก่ 1) บรรจุเป็นพนักงานในสถานประกอบการที่ฝึกปฏิบัติงานนั้น หรือ 2) เลือก
ท างานในสถานประกอบการอ่ืน หรือเลือกเรียนกลุ่มบูรณาการระหว่างการเรียนตลอดหลักสูตร สหกิจ
ศึกษา (Cooperative Education) (เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน, 2561 : 98 - 103) 
เป็นระบบการเรียนการสอน หรือการจัดรายวิชาที่ให้ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่ผู้เรียนโดยอาศัย
ความร่วมมือกับสถานประกอบการภายนอกสถานศึกษาด้วยการท างานจริงเต็มเวลา มีทั้งสลับภาค
การศึกษากับภาคการท างาน และแบบท างานต่อเนื่องระยะยาว โดยนักศึกษาที่จะฝึกงานนักนิเทศ
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ศาสตร์รุ่นใหม่ หรือวิชาสหกิจศึกษาต้องผ่านการเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (Pre-Cooperative 
Education) ก่อนจึงจะสามารถเลือกเรียนได้ (ภาคผนวก ฑ) 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ก าหนดให้มีระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตเทียบเคียงกัน

ได้กับการศึกษาภาคปกติ และให้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง) และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2557 (ภาคผนวก ญ) 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555 (ภาคผนวก ง)  

2. การด าเนินการหลักสูตร  
2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอนภาคปกติ  

ภาคเรียนที่ 1 เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 
ภาคเรียนที่ 2 เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม 
ภาคฤดูร้อน เดือน เมษายน – พฤษภาคม 
 

เป็นหลักสูตรโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกับสถานประกอบการ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5)  
    2.2   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   1.  ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  

2.  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการ 
จัดการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 1) 

3.  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศหรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) 
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2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1  ด้านการเรียนในสถานศึกษา 

2.3.1.1  การเรียนระดับอุดมศึกษาเป็นระบบการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ด้วย
ตนเองแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาอาจมีปัญหาเรื่องการปรับตัวทั้งเรื่องระบบการเรียน  
การเข้าสังคมและสภาพแวดล้อม 

2.3.1.2  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มีเนื้อหาวิชาที่หลากหลายซึ่งนักศึกษา
ต้องมีความพร้อมในการศึกษา จึงอาจมีปัญหาเรื่องการปรับวิธีการ หรือแนวทางในการเรียน 

2.3.1.3  นักศึกษาอาจขาดทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้จากชั้นเรียนสู่ การ
ท างานสภาพจริง ณ สถานประกอบการ 

2.3.2  ด้านการท างานในสถานประกอบการ 
2.3.2.1  นักศึกษาที่ไม่เคยมีประสบการณ์การท างานในสถานประกอบการมา

ก่อนอาจมีปัญหาการปรับตัวเข้ากับสถานที่ท างาน และอาจลาออกในช่วงแรกของการเรียน 
2.3.2.2  นักศึกษาที่ขาดทักษะกระบวนการคิดในเชิงเหตุและผล รวมทั้งขาด

ความคิดสร้างสรรค์ อาจมีปัญหาการท างานในสถานประกอบการ 
2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1  ด้านการเรียนในสถานศึกษา 
2.4.1.1 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาแรกเข้าเกี่ยวกับการ

ปรับตัวให้เข้ากับระบบการเรียนในระดับอุดมศึกษา และจัดกิจกรรมเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์  นักศึกษารุ่นพี่กับนักศึกษารุ่นน้อง  

2.4.1.2  จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติตัว การ
เตรียมความพร้อมเมื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 

2.4.1.3  จัดอบรมเสริมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ เพื่องานนิเทศศาสตร์ 
2.4.1.4  จัดกิจกรรมการก าหนดประสบการณ์วิชาชีพก่อนการศึกษา (Pre-

Course Experience) เพ่ือสร้างความความเข้าใจและแรงบันดาลใจต่ออาชีพที่นักศึกษาต้องเรียนและ
ท างานในอนาคต 

2.4.1.5  ฝึกประยุกต์ใช้ความรู้จากชั้นเรียนด้วยการท ากรณีศึกษา หรือโจทย์
จากสถานการณ์จริงในรายวิชาที่เรียนในสถานศึกษา  

2.4.2  ด้านการท างานในสถานประกอบการ 
2.4.2.1  ก าหนดให้นักศึกษาใหม่มีโอกาสเลือกสถานประกอบการที่ท าความ

ร่วมมือตามความสนใจ แล้วจัดให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การท างานก่อนเริ่มการเรียน (Pre 
Course Experience) เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสปรับตัวและท าความเข้าใจบทบาททางวิชาชีพ  

2.4.2.2  มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักศึกษาใหม่เพ่ือพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดในเชิงเหตุและผล การคิดอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งมีการจัดให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าสถานประกอบการเพ่ือให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 

2.4.2.3  จัดกิจกรรมการก าหนดประสบการณ์วิชาชีพก่อนการฝึกท างานสภาพ
จริง เพ่ือสร้างความความเข้าใจและแรงบันดาลใจต่ออาชีพที่นักศึกษาต้องเรียนและท างานในอนาคต 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

ชั้นปีที่ศึกษา จ านวนนักศึกษา/ปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปีที่ 1 50 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 2 - 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 3 - - 50 50 50 
ชั้นปีที่ 4 - - - 50 50 

รวม 50 100 150 200 200 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    50 50 

  
2.6  งบประมาณตามแผน*  

2.6.1 งบประมาณรายรับ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
 

รายละเอียด ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าบ ารุงการศึกษา  
(คนละ 8,500 บาท) 

 
340,000 

 
680,000 

 
1,020,000 

 
1,360,000 

 
1,360,000 

ค่ารายงานตัวแรกเข้า  
(คนละ 1,000 บาท) 

40,000 80,000 120,000 160,000 160,000 

ค่าประกันของเสียหาย   
(คนละ 500 บาท) 

20,000 40,000 60,000 80,000 80,000 

รวมรายรับ 400,000 800,000 1,200,000 1,600,000 1,600,000 

รวมรายรับต่อหัว 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท 
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2.6.2  งบประมาณรายจ่าย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
 

 

 

2.6.3  ประมาณการรายจ่ายต่อหัวนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
 
 

 
 

รายละเอียด ปีงบประมาณ 
2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบบุคลากร* 1,282,456 1,410,702 1,551,772 1,706,949 1,877,644 

   1.1 เงินเดือน
บุคลากร 

1,282,456 1,410,702 1,551,772 1,706,949 1,877,644 

2. งบ
ด าเนินงาน** 

121,790 175,000 197,500 257,500 268,400 

   2.1 ค่าตอบแทน 29,230 42,000 47,400 61,800 64,416 
   2.2 ค่าใช้สอย  58,459 84,000 94,800 123,600 128,832 
   2.3 ค่าวัสด ุ 34,101 49,000 55,300 72,100 75,152 
3. งบลงทุน*** 120,777 189,135 36,667 161,037 126,090 
4. งบหมวดเงิน
อุดหนุน 

- - - - - 

รวมรายจ่าย
ทั้งหมด  

1,525,023 1,754,837 1,785,939 2,125,486 2,272,134 

รายละเอียด ปีงบประมาณ 
2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบบุคลากร 1,282,456 1,410,702 1,551,772 1,706,949 1,877,644 

   รายจ่ายต่อหัว* 213,743 448,860 686,114 923,582 947,329 

2. งบด าเนินการ 211,347 289,775 317,164 398,635 426,347 
   รายจ่ายต่อหัว 211,347 289,775 317,164 398,635 426,347 
3. งบลงทนุ 120,777 189,135 36,667 161,037 126,090 
   รายจ่ายต่อหัว** 34,507 86,081 89,748 105,851 118,460 
4. งบหมวดเงิน
อุดหนุน 

- - - - - 

หน่วย : บาท 



36 
 

มคอ. 2 
 

 
 

 
 

 

2.7  ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) แบบบูรณาการเรียนกับการท างาน (Work-Integrated Learning  

: WIL) โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ (ภาคผนวก ฒ)  

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.

2552 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
(ภาคผนวก ฉ หมวด 9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด ปีงบประมาณ 
2564 2565 2566 2567 2568 

   รายจ่ายต่อหัว - - - - - 
รวมรายจ่ายต่อหัว

นักศึกษา 
459,597 

 
824,716 1,093,026 1,428,068 1,492,136 

จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

50 100 150 200 200 

รายจ่ายต่อหัว
นักศึกษา 

11,489.92 10,308.95 9,108.55 8,925.43 9,325.85 

หมายเหตุ : ประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัว 11,490 บาท / คน / ปี 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
  
 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐาน 
ไม่น้อยกว่า 

โครงสร้างหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(1) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร   
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
(3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
(4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      

30 หน่วยกิต 
 
 
 

 

30  หน่วยกิต 
10   หน่วยกิต 
6   หน่วยกิต 
6   หน่วยกิต 
8   หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  
(1) กลุ่มวิชาแกน   
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                
   -  วิชาเนื้อหาบังคับ 
   -  วิชาเนื้อหาเลือก  

 -  วิชาทางปฏิบัติการ  
 -  วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   

84 หน่วยกิต 
 

94 หน่วยกิต 
30 หน่วยกิต 

 
15 หน่วยกิต 
 6 หน่วยกิต 
36 หน่วยกิต 
7 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต 130 หน่วยกิต 
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3.1.3  รายวิชา 
 รายวิชาในกลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ (300…) ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาโดยก าหนดรหัส

วิชาและความหมายของรหัสวิชา ดังนี้  
ก าหนดให้มีรหัสวิชาเป็นตัวเลขจ านวน 7 ตัว โดยมีความหมาย  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
                     
 
 
   

โดยมีความหมายของตัวเลข ดังนี้ 
เลขตัวที่  1  2  และ  3   หมายถึง หมวดวิชาและ หมู่วิชา (300……..)  
เลขตัวที่  4     หมายถึง ระดับความยากง่าย / ชั้นปี  
เลขตัวที่  5     หมายถึง ลักษณะเนื้อหา / กลุ่มวิชา  
เลขตัวที่  6  และ  7   หมายถึง ล าดับก่อน - หลังของวิชา  
 

 โดยก าหนดความหมายของตัวเลขตามลักษณะเนื้อหา / กลุ่มย่อยของสาขาวิชา ดังนี้   
(1)  นิเทศศาสตร์          (300-1--)  
(2)  ภาษาและการสื่อสาร    (300-2--)  
(3)  ภาพนิ่ง                                (300-3--)  
(4)  เสียงและภาพเคลื่อนไหว (300-4--)     
(5)  สื่อปฏิสัมพันธ์ (300-5--)  
(6)  ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและสื่อปฏิสัมพันธ์  (300-6--)  

   (7)  วิชาทางปฏิบัติการ (300-7--) 
(8)  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   (300-8--)    
(9)  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์  
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย     (300-9--) 

  รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวนหน่วยกิต จ านวนชั่วโมง
บรรยาย จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ และจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองโดยก าหนดแยกตามหมวดวิชา ดังนี้ 

 

3 1 7 6 2 4 5 

ล าดับก่อน-หลัง 

ลักษณะเนื้อหา / กลุ่มวิชา  
ระดับความยากง่ายหรือชั้นป ี
หมวดวิชาและหมู่วิชา 
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รายวิชาในหลักสูตร 
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ไม่น้อยกว่า           30  หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร        เรียนทั้งหมด          10  หน่วยกิต 
-  วิชาบังคับ                บังคับเรียน       6  หน่วยกิต 
 

0001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
(Thai for Communication) 

2 (2-0-4) 

0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
(English for Communication) 

2 (2-0-4) 

0001104 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
(Listening and Speaking English for Daily Life 
Communication) 

2 (2-0-4) 

 

 - วิชาเลือก   ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้จ านวน  4  หน่วยกิต 
 

0001103 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า  
(Information Searching for Study) 

2 (2-0-4) 

0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
(Reading and Writing English for Daily Life Communication) 

2 (2-0-4) 

0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม 
(English for Cultural Communication) 

2 (2-0-4) 

0001107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 
(English for Communication in the Workplace) 

2 (2-0-4) 

0001108 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
(Chinese for Daily Life Communication) 

2 (2-0-4) 
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2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน       6  หน่วยกิต  
 

0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา  
(Buddhism for Development) 

2 (2-0-4) 

0002102 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน 
(Psychology for Self Development) 

2 (2-0-4) 

0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต 
(Music and Life Appreciation) 

2 (2-0-4) 

0002104 ศิลปะและการออกแบบ  
(Arts and Design) 

2 (2-0-4) 

0002105 สุนทรียภาพการแสดง 
(Art Performance Appreciation) 

2 (2-0-4) 

0002106 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต  
(Meditation for Life Development) 

2 (2-0-4) 

  

3)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน  6  หน่วยกิต 
  - วิชาบังคับ                       บังคับเรียน  2 หน่วยกิต 
 

0003107 ความเป็นพลเมืองที่ดี 
 (Smart Citizenship)  

2 (2-0-4) 

 

- วิชาเลือก โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้   4  หน่วยกิต 

0003101 ระบบสังคมไทย  
(Thai Society System) 

2 (2-0-4) 

0003102 ระบบสังคมโลก  
(Global Society System) 

2 (2-0-4) 

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน  
(Business and Daily Life)  

2 (2-0-4) 

0003104 ไทเลยศึกษา  
(Loei Study) 

2 (2-0-4) 

0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน  
(Thailand and ASEAN Community)      

2 (2-0-4)   
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0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 
 (Economy in Daily Life)      

2 (2-0-4) 

0003108 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
(Law in Daily Life) 

2 (2-0-4) 

 

4)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้     จ านวน ไม่น้อยกว่า  8  หน่วยกิต 

0004101 การคิดและการตัดสินใจ  
(Thinking and Decision Making) 

2 (2-0-4) 
 

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
(Computer Technology)  

2 (2-0-4) 

0004103 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  
(Exercise for Health) 

2 (2-0-4) 

0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต  
(Science and Technology for Quality of Life) 

2 (2-0-4) 

0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ  
(Science for Health) 

2 (2-0-4) 

0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  
(Life and Environment) 

2 (2-0-4) 

0004107 เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน                     
(Household Appliances Maintenance Techniques) 

2 (2-0-4) 

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจ าวัน 
(Raising Crops and Animals in Daily Life) 

2 (2-0-4)                  
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน                        94 หน่วยกิต  
1) กลุ่มวิชาแกน จ านวน    30  หน่วยกิต 

  
3001101 หลักนิเทศศาสตร์ 

(Principles of Communication Arts) 
3 (3-0-6) 

3001301 การออกแบบศิลปะเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 1   
(Art Design for Communication 1) 

3 (2-2-5) 

3001302 การออกแบบศิลปะเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 2  
(Art Design for Communication 2) 

3 (2-2-5) 

3001401 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อสื่อสมัยใหม่  
(Photography for New Media) 

3 (2-2-5) 

3001601 สื่อยุคใหม่  
(Media of New Age) 

3 (2-2-5) 

3002307 

 
การสื่อข่าวและเขียนข่าวในยุคใหม่  
(News Reporting and News Writing  in New Age) 

3 (2-2-5) 

3002402 

 

การถ่ายภาพเคลื่อนไหวส าหรับงานดิจิทัล 
(Cinematography for Communication Arts) 

3 (2-2-5)  

3003901 การวิจัยนิเทศศาสตร์   
(Communication Arts Research) 

3 (2-2-5)  

3001201 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์   
(English for Communication Arts) 

3 (3-0-6)  

3003501 การออกแบบอินเตอร์เฟซผ่านสื่อดิจิทัล 
(Interface Design by Digital Media) 

3 (2-2-5)  
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2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้  
2.1) วิชาเนื้อหาบังคับ จ านวน 15  หน่วยกิต 
 

3001304 การสร้างตราเพื่อการสื่อสาร  
(Brand Creation for Communication) 

3 (3-0-6) 

3002303 การออกแบบและผลิตกราฟิกเพ่ืองานสื่อภาพนิ่ง   
(Design and Graphic Production for Pictographic Media) 

3 (2-2-5) 
 

3001305 การเขียนบทและผลิตสื่อร่วมสมัย 1    
(Script Writing and Contemporary Media Production 1) 

3 (3-0-6) 

3003306 การเขียนบทและผลิตสื่อร่วมสมัย 2   
(Script Writing and Contemporary Media Production 2) 

3 (3-0-6) 

3003403 เสียงและภาพเคลื่อนไหวในยุคใหม่   
(Sound and Motion Picture in New Age) 

3 (2-2-5) 

 

2.2)  วิชาเนื้อหาเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  จ านวนไม่น้อยกว่า  
6    หน่วยกิต 

 

กลุ่มวิชาเลือกออกแบบเนื้อหาและเตรียมทักษะ 
3002102 กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์  

(Law and Ethics for Communication Arts)    
3 (3-0-6) 

3002202 ภาษาเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 
(Language for  Communication Arts) 

3 (3-0-6) 

3002203 การพูดเพ่ือการสื่อสาร 
(Speech for Communication Arts) 

3 (3-0-6) 

3003204 บุคลิกภาพในงานสื่อสาร 
(Personality for Communication) 

3 (2-2-5) 

3003205 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 
(Media and Information Literacy) 

3 (3-0-6) 

3003206 ทูตตราสินค้า 
(Brand Ambassador)    

3 (3-0-6) 

3002311 ฉากและอุปกรณ์ในการผลิตสื่อสมัยใหม่  
(Setting and Instruments for New Media Production) 

3 (3-0-6) 
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กลุ่มวิชาเลือกออกแบบเนื้อหาและเตรียมทักษะ (ตอ่) 
3003312 การวิจารณ์และการน าเสนอสื่อ    

(Media Criticism and Presentation) 
3 (3-0-6) 

3003314 วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน  
(Analysis of Current Situation) 

3 (2-2-5) 

3003315 สกู๊ปข่าว 
(News Scoop) 

3 (2-2-5) 

3003316 การสร้างสรรค์คอนเทนต์ตามแพลตฟอร์ม  
(Creation of Contents on Platforms) 

3 (2-2-5) 

3003902 สัมมนาวิชาชีพ 
(Seminar in Communication Vocation) 

3 (2-2-5) 

3003903 การศึกษาเฉพาะรายบุคคล 
(Individual Study) 

3 (2-2-5) 

กลุ่มวิชาเลือกมอดูล 1 ปฏิบัติการกราฟิกในงานนิเทศศาสตร์   
3002308 อินโฟกราฟิก* 

(Infographic) 
3 (2-2-5) 

3003309  ออกแบบไอคอนและพิกโตแกรม*  
(Icon and Pictogram Design) 

3 (2-2-5) 

3003310 การตกแต่งภาพ*  
(Retouch Picture) 

3 (2-2-5) 

3003313 อัตลักษณ์องค์กรและผลิตภัณฑ์   
(Identity of Organization and Product) 

3 (3-0-6) 

กลุ่มวิชาเลือกมอดูล 2 ปฏิบัติการเสียงและภาพเคลื่อนไหว 
3003404 รูปแบบและเทคนิคพิเศษในการผลิตงานเสียง** 

(Format and Special Technic for Sound Production) 
3 (3-0-6) 

3003405 การผลิตคลิปส าหรับสื่อสมัยใหม่** 
(Clip Production for New Media) 

3 (2-2-5) 

3003406 สื่องานอีเว้นท์และจัดที่แสดง* 
(Event Media and Making Location for Exhibition) 

3 (2-2-5) 

3003603 โมชั่นกราฟิกเพ่ือสื่อสมัยใหม่** 
(Motion Graphic for New Media) 

3 (2-2-5) 
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กลุ่มวิชาเลือกมอดูล 3 ปฏิบัติการสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อดิจิทัลมีเดีย 
3003207 แฟ้มสะสมงานและประวัติการท างาน* 

(Portfolio and Resume) 
3 (3-0-6) 

3003602 การออกแบบและผลิตสื่อเพ่ือท้องถิ่น* 
(Media Design and Production for Locality) 

3 (2-2-5) 

 

 
 

2.3) วิชาทางปฏิบัติการ  จ านวนไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต 
 

มอดูล 1 (Module 1) 
ปฏิบัติการกราฟิกในงานนิเทศศาสตร์   

 (Mission of Graphic for Communication) 
3002701 วางแผนและออกแบบงานกราฟิก (WIL)   

(Graphic Work Planning and Design) 
3 (0-6-3) 

3002702 ผลิตงานกราฟิกเพ่ือสื่อยุคใหม่ (WIL)   
(Graphic Production for Media in new Age) 

3 (0-6-3) 

3002703 ประยุกต์ใช้งานกราฟิกส าหรับสื่อดิจิทัล (WIL)   
(Applied Graphic for Digital Media) 

3 (0-6-3) 

3002704 น าเสนอผลงานกราฟิกบนแพลตฟอร์มดิจิทัล (WIL)   
(Graphic Presentation on Digital Platforms) 

3 (0-6-3) 

รวม 12 
มอดูล 2 (Module 2) 

ปฏิบัติการเสียงและภาพเคลื่อนไหว 
(Mission of Sound and Motion Picture for Communication) 

3003705 วางแผนและออกแบบสื่อเสียงและภาพเคลื่อนไหว (WIL)   
(Sound Work Planning and Design with Motion Picture) 

3 (0-6-3) 

3003706 สร้างงานเสียงและภาพเคลื่อนไหว (WIL)   
(Sound Creation and Motion Picture) 

3 (0-6-3) 

3003707 ประยุกต์ใช้งานสื่อเสียงและภาพเคลื่อนไหวร่วมกับสื่อดิจิทัล (WIL)   
(Applied Sound and Motion Picture for Digital Media)  

3 (0-6-3) 

3003708 น าเสนอผลงานเสียงและภาพเคลื่อนไหวบนแพลตฟอร์มดิจิทัล (WIL)   
(Sound and Motion Picture Presentation on Digital  Platforms) 

3 (0-6-3) 

รวม 12 

หมายเหตุ : 1.  * วิชาที่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเลือกมอดูล 1 มอดูล 2 และ มอดูล 3 
 2.  ** วิชาที่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเลือกมอดูล 2 และ มอดูล 3 
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มอดูล 3 (Module 3) 
ปฏิบัติการสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อดิจิทัลมีเดีย 

(Mission of Interactive Media and Digital Media) 
3004709 วางแผนและออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อดิจิทัลมีเดีย (WIL)   

(Planning and Design Interactive Media for Digital Media) 
3 (0-6-3) 

3004710 สร้างงานสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อดิจิทัลมีเดีย (WIL)   
(Interactive Media Work Creation for Digital Media) 

3 (0-6-3) 

3004711 ประยุกต์ใช้งานสื่อปฏิสัมพันธ์ร่วมกับสื่อดิจิทัลมีเดีย (WIL)   
(Applied Interactive Media for Digital Media) 

3 (0-6-3) 

3004712 น าเสนอผลงานสื่อปฏิสัมพันธ์ยุคใหม่บนแพลตฟอร์มดิจิทัล (WIL)   
(Interactive New Media Presentation on Digital Platforms) 

3 (0-6-3) 

รวม 12 
 

2.4) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต 
ก าหนดให้นักศึกษาเรียนกลุ่มบูรณาการก่อนส าเร็จ ประเภทพนักงานฝึกหัด

ใหม่ หรือพนักงานฝึกงาน (New Traineeship) หรือเลือกเรียนกลุ่มบูรณาการระหว่างการเรียนตลอด
หลักสูตร สหกิจศึกษา (Cooperative Education) โดยนักศึกษาต้องผ่านการเรียนรายวิชาเตรียม 
สหกิจศึกษาก่อนจึงจะสามารถเลือกเรียนฝึกงานนักนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่ หรือสหกิจศึกษาได้ 

 
บังคับเรียน 

 
3503802 เตรียมสหกิจศึกษา (WIL) 

(Pre-Cooperative Education) 
1 (90) 

   ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 

3504803 สหกิจศึกษา (WIL) 
(Cooperative Education) 

6  

 
3004801 

หรือ 
ฝึกงานนักนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่ (WIL) (Apprenticeship for New 
Generation Student of Communication Arts)  
 *Alternative 

 
6 (540) 

 
 
 
     

หมายเหตุ :   * Alternative เป็นกระบวนการหลังจากที่นักศึกษาฝึกงานจนส าเร็จการศึกษา 
สามารถเลือกท างานได้ 2 วิธี ได้แก่ 1) บรรจุเป็นพนักงานในสถานประกอบการที่ฝึกปฏิบัติงานนั้น 
หรือ 2) เลือกท างานในสถานประกอบการอ่ืน 
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต  
หมวดวิชาเลือกเสรีให้เลือกไม่น้อยว่า 6 หน่วยกิต โดยให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชา 

ใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็น
รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 

3.1.4.  แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
 

หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา   หน่วยกิต  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

xxxxxxx 
xxxxxxx 
xxxxxxx 
xxxxxxx 
xxxxxxx 

 

วิชาศึกษาท่ัวไป 
วิชาศึกษาท่ัวไป 
วิชาศึกษาท่ัวไป 
วิชาศึกษาท่ัวไป* 
วิชาศึกษาท่ัวไป* 

2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 

 
หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาแกน  
 

3001101 
3001301 
3001201 

หลักนิเทศศาสตร์   
การออกแบบศิลปะเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 1  
ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 

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

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาเนื้อหาบังคับ 

3001305  
 

การเขียนบทและผลิตสื่อร่วมสมัย 1  3 (3-0-6) 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาเนื้อหาเลือก                              

 
- 
 

 
- 

 
- 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาทางปฏิบัติการ 

 
- 
 

 
- 

 
- 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี - - - 

รวม 22 
 

  หมายเหตุ : *วิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 2 วิชา ให้นักศึกษาลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน ปีที่ 1 
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ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
 

หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา   หน่วยกิต  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

xxxxxxx 
xxxxxxx 
xxxxxxx 
xxxxxxx 
xxxxxxx 

 

วิชาศึกษาท่ัวไป 
วิชาศึกษาท่ัวไป 
วิชาศึกษาท่ัวไป 
วิชาศึกษาท่ัวไป* 
วิชาศึกษาท่ัวไป* 
 

2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 

 
หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาแกน  
 
 
 
 

3001302 
3001401 
3001601 
 

 

การออกแบบศิลปะเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 2  
การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อสื่อสมัยใหม่  
สื่อยุคใหม่  
 

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

 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาเนื้อหาบังคับ 

3001304 
 

การสร้างตราเพื่อการสื่อสาร  3 (3-0-6) 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาเนื้อหาเลือก                              

 
- 
 

 
- 

 
- 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาทางปฏิบัติการ 

 
- 
 

 
- 

 
- 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี  
- 
 

 
- 

 
- 
 

รวม 22 
  

หมายเหตุ : *วิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 2 วิชา ให้นักศึกษาลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน ปีที่ 1 
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ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
 

หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา   หน่วยกิต  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

xxxxxxx 
xxxxxxx 
xxxxxxx 

วิชาศึกษาท่ัวไป 
วิชาศึกษาท่ัวไป 
วิชาศึกษาท่ัวไป 
 

2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 

 
หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาแกน 

3002307 
3002402 
 

การสื่อข่าวและเขียนข่าวในยุคใหม่  
การถ่ายภาพเคลื่อนไหวส าหรับงานดิจิทัล 

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

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาเนื้อหาบังคับ 

3002303  
 

การออกแบบและผลิตกราฟิกเพ่ืองานสื่อ
ภาพนิ่ง  

3 (2-2-5) 
 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาเนื้อหาเลือก                              

xxxxxxx  
 

วิชาเนื้อหาเลือก  
 

3 (X-X-X) 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาทางปฏิบัติการ 

 
- 
 

 
- 

 
- 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx 
 

วิชาเลือกเสรี 3 (X-X-X) 
  

รวม 21 
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ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
 

หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา   หน่วยกิต  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป - - - 
หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาแกน  

- - - 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาเนื้อหาบังคับ 

- - - 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาเนื้อหาเลือก                              

- - - 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาทางปฏิบัติการ 
มอดูล 1 : ปฏิบัติการ
กราฟิกในงานนิเทศ
ศาสตร์    

3002701 
3002702 
3002703 

 
3002704 

 

วางแผนและออกแบบงานกราฟิก (WIL)   
ผลิตงานกราฟิกเพ่ือสื่อยุคใหม่ (WIL) 
ประยุกต์ใช้งานกราฟิกส าหรับสื่อดิจิทัล 
(WIL) 
 

น าเสนอผลงานกราฟิกบนแพลตฟอร์มดิจิทัล 
(WIL) 
 
(ปฏิบัติการและสอบ ช่วงเวลา 4 เดือน) 

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

 
3 (0-6-3) 

 

หมวดวิชาเลือกเสรี - - - 
 

รวม 12 
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ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1  
 

หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา   หน่วยกิต  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

xxxxxxx 
xxxxxxx 

 

วิชาศึกษาท่ัวไป 
วิชาศึกษาท่ัวไป 
 

2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 

 
หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาแกน  

3003901 
3003501 

 
 

การวิจัยนิเทศศาสตร์  
การออกแบบอินเตอร์เฟซผ่านสื่อดิจิทัล  
 

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

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาเนื้อหาบังคับ 

3003306 
3003403 

การเขียนบทและผลิตสื่อร่วมสมัย 2 
เสียงและภาพเคลื่อนไหวในยุคใหม่  
 

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

 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาเนื้อหาเลือก                              

xxxxxxx 
 

วิชาเนื้อหาเลือก  
  

3 (X-X-X) 
 

กลุม่วิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาทางปฏิบัติการ 

- 
 

- 
 

- 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx 
 

วิชาเลือกเสรี  3 (X-X-X) 
 

รวม 22 
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ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 
 

หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา   หน่วยกิต  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป - - - 
หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาแกน  

- - - 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาเนื้อหาบังคับ 

- - - 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาเนื้อหาเลือก                              

- - - 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาทางปฏิบัติการ 
มอดูล 2 : ปฏิบัติการ
เสียงและ
ภาพเคลื่อนไหว 

3003705 
 
 

3003706 
 
 

3003707 
 
 

 

3003708 
 

วางแผนและออกแบบสื่อเสียงและ
ภาพเคลื่อนไหว (WIL) 
 

สร้างงานเสียงและภาพเคลื่อนไหว (WIL) 
 

ประยุกต์ใช้งานสื่อเสียงและ  
 

ภาพเคลื่อนไหวร่วมกับสื่อดิจิทัล (WIL) 
 

 

น าเสนอผลงานเสียงและภาพเคลื่อนไหว 
บนแพลตฟอร์มดิจิทัล (WIL) 
 
(ปฏิบัติการและสอบ ช่วงเวลา 4 เดือน) 

3 (0-6-3) 
 

 

3 (0-6-3) 
 
 

3 (0-6-3) 
 
 
 

3 (0-6-3) 

หมวดวิชาเลือกเสรี - - - 
 

 รวม  12 
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ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 
 

หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา   หน่วยกิต  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป - 

 
- - 

 
หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาแกน  

- 
 

- - 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาเนื้อหาบังคับ 

- 
 

- - 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาเนื้อหาเลือก                              

- 
 

- - 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาทางปฏิบัติการ 
มอดูล 3 : ปฏิบัติการ
สื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อ
ดิจิทัลมีเดีย 

3004709 
 

3004710 
 

3004711 
 
 

 

3004712 

วางแผนและออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อ
ดิจิทัลมีเดีย (WIL) 
สร้างงานสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อดิจิทัลมีเดีย 
(WIL) 
ประยุกต์ใช้งานสื่อปฏิสัมพันธ์ร่วมกับสื่อ
ดิจิทัลมีเดีย (WIL) 
 

น าเสนอผลงานสื่อปฏิสัมพันธ์ยุคใหม่ 
บนแพลตฟอร์มดิจิทัล (WIL) 
 
(ปฏิบัติการและสอบ ช่วงเวลา 4 เดือน) 

3 (0-6-3) 
 

3 (0-6-3) 
 

3 (0-6-3) 
 
 

3 (0-6-3) 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

 
3503802 

บังคับเรียน  
เตรียมสหกิจศึกษา (WIL) 
 

 
1 (90) 

หมวดวิชาเลือกเสรี - 
 

- - 
 

รวม 13 
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มคอ. 2 
 

ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 
 

หมวดวิชา   รหัสวิชา  ชื่อวิชา     หน่วยกิต  
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

- 
 

- - 
 

หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาแกน  

- 
 

- - 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาเนื้อหาบังคับ 

- 
 

- - 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาเนื้อหาเลือก                              

- 
 

- - 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

 
3504803 
 
 

3004801 

เลือกเรียนจากรายวิชา 
สหกิจศึกษา (WIL) 
หรือ 
ฝึกงานนักนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่ (WIL)  
* (Alternative) 

 
6  
 

6 (540)   

หมวดวิชาเลือกเสรี - - - 

รวม 6 
 

*หมายเหตุ :  1.  Alternative เป็นกระบวนการหลังจากที่นักศึกษาฝึกงานจนส าเร็จการศึกษา สามารถเลือก
ท างานได้ 2 วิธี ได้แก่ 1) บรรจุเป็นพนักงานในสถานประกอบการที่ฝึกปฏิบัติงานนั้น หรือ 2) เลือกท างานใน
สถานประกอบการอื่น 

2.  ต าแหน่งงานที่สอดคล้องกับรายวิชาปฏิบัติการมอดูล 1 : ปฏิบัติการกราฟิกในงานนิเทศ
ศาสตร์ มอดูล 2 : ปฏิบัติการเสียงและภาพเคลื่อนไหว และ มอดูล 3 : ปฏิบัติการสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อดิจิทัล
มีเดีย ได้แก่ 

2.1  ด้านภาพนิ่ง เช่น ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ บรรณาธิการ นักวิจารณ์ นักเขียน นักออกแบบ  
นักวางแผนรณรงค์ นักประชาสัมพันธ์ 

2.2  ด้านเสียงและภาพเคลื่อนไหว เช่น ผู้ประกาศข่าวและรายการ พิธีกร ช่างภาพ  
ผู้ก ากับ นักตัดต่อภาพ ผู้ควบคุมเสียงและเทคนิค ผู้ควบคุมรายการ ผู้ผลิตรายการ นักแสดง นักจัดรายการ 

2.3  ด้านสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อดิจิทัลมีเดีย เช่น นักออกแบบและจัดองค์ประกอบเว็บไซต์ 
หรือแอพพลิเคชั่น (UI / UX or Digital Designer) นักออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ นักสร้างสรรค์ข้อมูล (Content 
Creator) นักสร้างสรรค์สื่อ นักสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบคลิปวีดิโอส่งผ่านช่องยูทูบ (Youtuber) นักสร้าง
เว็บไซต์เฉพาะด้าน (Website Blogger) นักข่าวออนไลน์ (Online Reporter) พิธีกรรีวิวสินค้า (Reviewer) นัก
ประชาสัมพันธ์บนแฟนเพจเฟซบุ๊ก (Fan page Facebook PR) ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ (PR Consultant) 
นักออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน นักรีวิวสินค้าท้องถิ่นผ่านแพลตฟอร์มวิดีโอ (Vloger for Community) นักโปรโมท 
สินค้าชุมชน 

3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา ค าอธิบายรายวิชาแสดงใน (ภาคผนวก ก) 
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3.2  ชื่อต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร* 
 

ที ่ เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ / 

ความเชี่ยวชาญ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี 
พ.ศ. 

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย์ 
(นิเทศศาสตร์) 

นางสาวปฤฐฎาง  จันทร์บุญเรือง 
     
 

ปร.ด. 
นศ.ม. 
บธ.บ. 

สื่อสารมวลชน 
นิเทศศาสตรพัฒนาการ 
ประชาสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2553 
2537 
2527 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(นิเทศศาสตร์) 

นายประยุทธ  วรรณอุดม  
  
 

นศ.ด. 
นศ.ม. 
อ.บ. 

นิเทศศาสตร์ 
สื่อสารมวลชน 
ภาษาไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2549 
2540 
2538 

3  x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นางสาวอัญญาภัสสร  
ชลพัชร์สิทธิกุล 

นศ.ม. 
ศศ.บ. 

วารสารสนเทศ 
ภาษาไทย  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2548 
2544 

4  x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นางณัฐฐิญา พัวรุ่งโรจน์ ปร.ด. 
นศ.ม. 
ศศ.บ. 

นิเทศศาสตร์  
นิเทศศาสตร์ 
นิเทศศาสตร์   

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันราชภัฏเลย 

2561 
2551 
2547 

5 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นางสาวพิชญา  ขุนศรี     ศล.ม. 
ศล.บ. 

 

ศิลปะการออกแบบ 
มีเดียอาร์ต 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

2560 
2557 

 
*หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หน้า 7 (ภาคผนวก ซ) ระบุว่า อาจารย์ผู้สอนร่วมกับอาจารย์ สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ หากเป็นบุคลากรที่มาจากหน่วยงานภายนอก เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจ าเป็นบุคลากรท่ีมา
จากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบกา รณ์การท างานในหน่วยงานแห่งน้ัน
มาแล้ว 
 
ไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยบุคลากรที่มาจากหน่วยงานภายนอกต้องแสดงประวัติย่อที่บ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญในด้านน้ัน ๆ ตามรายละเอียดท่ีน าเสนอ (ภาคผนวก ด) 

มคอ. 2 
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ที ่ เลขประจ า 
ตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ / ความเชีย่วชาญ 
 

ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มาจากสถาน

ประกอบการ) 

คุณวุฒิ 
 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

ต าแหน่งงาน จ านวนปขีอง 
ประสบการณ์ 

ท างานด้านสื่อใน
หน่วยงาน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่า 
6 ป ี

ความเชี่ยวชาญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต าแหน่งงานด้านสื่อ 

สถาบัน ปี 
พ.ศ. 

6  x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
การ
ประชาสมัพันธ์ 
สังกัดกรม
ประชาสมัพันธ์ 

- ผู้ช่วย
ประชาสมัพันธ์ 
จังหวัดเลย จังหวดั
หนองบัวล าภูและ
จังหวัดอุดรธานี 
สังกัดกรม
ประชาสมัพันธ์ 
จ านวน 16 ปี 
- ผู้อ านวยการ
สถานี
วิทยุกระจายเสียง 
จังหวัดเลย จังหวดั
มหาสารคามและ
จังหวัดขอนแก่น 
สังกัดกรม
ประชาสมัพันธ์ 
 

เชี่ยวชาญด้าน
วิทยุกระจายเสียง 
ด้านวิทยุโทรทัศน์ 
และด้านการ
ประชาสมัพันธ์  

นายพรพิทักษ์  แม้นศิร*ิ   ศศ.ม. 
ศศ.บ. 
ร.บ. 

ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา 
ภาษาไทย 
รัฐศาสตร ์

สถาบันราชภฏัเลย 
วิทยาลัยครเูลย 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2546 
2530 
2548 

มคอ. 2 
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ที ่ เลขประจ า 
ตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ / ความเชีย่วชาญ ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มาจากสถาน

ประกอบการ) 

คุณวุฒิ 
 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

ต าแหน่งงาน จ านวนปขีอง 
ประสบการณ์ 

ท างานด้านสื่อใน
หน่วยงาน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่า 
6 ป ี

ความเชี่ยวชาญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต าแหน่งงานด้านสื่อ 

สถาบัน ปี 
พ.ศ. 

   จ านวน 8 ป ี
- ประชาสัมพันธ์
จังหวัดปทุมธานี
และจังหวัด
ขอนแก่น สังกัด
กรมประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 3 ป ี
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านการ
ประชาสมัพันธ์ 
สังกัดกรม
ประชาสมัพันธ์ 
จ านวน 3 ปี 

      

มคอ. 2 
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* หมายเหตุ : อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หน้า 6 ระบุว่า หากเป็นบุคลากรที่มา
จากหน่วยงานภายนอก เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจ าเป็นบุ คลากรที่มาจาก
หน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงาน
แห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยบุคลากรที่มาจากหน่วยงานภายนอกต้องแสดงประวัติย่อท่ีบ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ ในภาคผนวก (ภาคผนวก ซ) 

ที ่ เลขประจ า 
ตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ / ความเชี่ยวชาญ ชื่อ-สกุล  
(บุคคลท่ีมาจากสถาน

ประกอบการ) 

คุณวุฒิ 
 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

ต าแหน่งงาน จ านวนปีของ 
ประสบการณ์ 

ท างานด้านสื่อใน
หน่วยงานแห่งนั้น 
ไม่น้อยกว่า 6 ปี 

ความเชี่ยวชาญ 
ที่สัมพันธ์กับ 

ต าแหน่งงานด้านสื่อ 

สถาบัน ปี 
พ.ศ. 

7  x-xxxx-xxxxx-xx-x นักจัดการ
ความรู้อาวุโส 
(สื่อสาร
ประชาสมัพันธ์) 
สังกัดส านักงาน
ส่งเสริม
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
(องค์การ
มหาชน) 

- นักจัดการความรู้
อาวุโส (สื่อสาร
ประชาสมัพันธ์) 
สงักัดส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
(องค์การมหาชน)  
จ านวน 3 ป ี
- ผู้เชี่ยวชาญด้าน
สื่อดิจิทัล มลูนิธิ
ส่งเสริมสุขภาพไทย
จ านวน 3 ป ี
- Freelance 
Project Manager 
ด้านสื่อ จ านวน 2 ปี 
- หัวหน้าแผนก
การตลาด ทรู วิชั่นส์ 
กรู๊ป จ านวน 2 ปี
  

- เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการงาน
ประชาสัมพันธ ์
- เชี่ยวชาญด้านการ
จัดท าแคมเปญสื่อสาร
การตลาด 
- เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการช่องทางการ
สื่อสารออฟไลน์และ
ออนไลน์ 
- เชี่ยวชาญด้าน 
Production คลิป 
สปอตโฆษณา ป้าย
โฆษณาออนไลน์ 
- เชี่ยวชาญด้านการ
ผลิต Content ใน
รูปแบบดิจิทัล  
- เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบไอคอน  
อินโฟกราฟิก 
ภาพลักษณ์องค์กร 

นางสาวชัชชญา*  
ธนพลชาญกิจ 

M.Com  
 

ร.บ. 
 

Technology Master of 
Commerce (Marketing) 
สาขาบริหารรัฐกจิ 
 
 

Swineburne University, 
Australia 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

2555 
 

2549 
 

มคอ. 2 
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3.2.2  อาจารย์พิเศษ 
 

ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ต าแหน่ง/สถานที่ท างาน 

1 - นายวีรยุทธ   
ล้อทองพาณิชย์ 

ศศ.บ. 

 

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค าแหง - ผู้บริหาร บริษัท วิ้งค์ วิ้งค์  
  โปรดักชั่น จ ากัด 
- โปรดิวเซอร์งานโฆษณา 

2 - นางสาวจิราดา   
มหาแสน 

นศ.ม. 
ศศ.บ. 

นิเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

อาจารย์พิเศษ 

3 - นายฐิตินันท์ แสงนาค บธ.ม. 
ศศ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
นิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันราชภัฏเลย 

อาจารย์พิเศษ / สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ปี 2562 พรรคภูมใิจไทย 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ในรูปแบบการจัดการศึกษา 

เชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-Integrated Learning : WIL) ก าหนดให้มีกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาทางปฏิบัติการ จ านวน 12 รายวิชา 36 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ประเภทพนักงานฝึกหัดใหม่ (New Traineeship) จ านวน 1 รายวิชา 6 หน่วยกิต หรือเลือก
เรียนรายวิชาสหกิจศึกษา (Cooperative Education) จ านวน 1 รายวิชา 6 หน่วยกิต โดยบังคับเรียน
วิชาเตรียมสหกิจศึกษา (Pre-Cooperative Education) จ านวน 1 รายวิชา 1 (90) เพ่ือเพ่ิมโอกาสใน
การได้งานท าเร็วขึ้นหลังจากจะส าเร็จการศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ไปปฏิบัติจริงในสภาพ
การท างานปัจจุบันของสถานประกอบการ ที่พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสดิจิทัล ท าให้เด็กได้
ปรับตัว ปรับกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีวุฒิภาวะ บุคลิกลักษณะที่เพียบพร้อมก่อนส าเร็จ
การศึกษาและออกไปท างานจริง 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ตลอดช่วงของการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนามจะมีการทวนสอบความก้าวหน้า

ของนักศึกษาในการจัดฝึกงานในสถานประกอบการเป็นระยะตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และหลัง โดยการ
เทียบเคียงกับสมรรถนะ  (Learning Benchmark) ที่ระบุในมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ภาคผนวก ฑ) 

4.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
4.1.1.1  มีความเข้าใจและปฏิบัติตนได้อย่างสมดุลและเป็นกลาง ไม่ตกเป็น

เครื่องมือที่สร้างความเสื่อมเสียต่อ กฎระเบียบ จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์ 
(WIL) 

4.1.1.2   มีความภาคภูมิใจที่ตนเองมีศักยภาพเป็นคนส าคัญ ช่วยท าให้การ
ด าเนินงานและองค์กรประสบความส าเร็จ (WIL) 

4.1.2  ด้านความรู้ 
4.1.2.1  บูรณาการศาสตร์ทางนิเทศศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จน

สามารถปรับแปลงความรู้เชิงวิชาการไปสู่การคิดค้นแนวทางอย่างสร้างสรรค์ แล้วน ามาประยุกต์ใช้กับ
การท างานจริง (WIL) 

4.1.2.2  มีการเรียนรู้ขั้นสูงสุดจนสามารถดึงเอาศักยภาพทางความคิด ความรู้ 
ความสามารถของตนเองออกมาให้มีความเป็นรูปธรรม แล้วถ่ายทอดให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่
ฝึกงาน เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานใหม่ขององค์กรนั้น อีกทั้งสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเรียนใน
ห้องเรียนมาผสานกับความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติจากหน่วยงานต่าง ๆ ไปใช้ เพ่ือพัฒนางานที่
เกี่ยวข้องกับการสื่อสารขององค์กรและภายนอกองค์กรได้อย่างมีศักยภาพสูงสุด (WIL)  

4.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
4.1.3.1  สามารถสังเคราะห์ แล้วสรุปข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การวิพากษ์และ

น าไปใช้ประโยชน์สูงสุด (WIL) 
4.1.3.2  สามารถผสมผสานความรู้ ทักษะทางด้านนิเทศศาสตร์และด้านอื่น ๆ  

ในการเสนอแนะแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (WIL) 
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4.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1.4.1  สามารถน าพาทีมท างานอย่างรอบคอบ มีแผน มีเป้าหมาย อันน าไป 

สู่การบรรลุเป้าสูงสุดในการท างาน (WIL) 
4.1.4.2  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและในกลุ่ม รวมทั้ง

สร้างสรรค์ผลงานในฐานะสื่อกลาง จนสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมได้อย่างเหมาะสม โดย
ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ (WIL) 

4.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.1.5.1 มีทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ทางด้าน 
นิเทศศาสตร์ ทัง้การน าเสนอ การตัดสินใจที่ถูกต้อง และการด าเนินงานอย่างมืออาชีพ (WIL) 

4.1.5.2  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือค้นคว้าหาข้อมูล การเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย ตลอดจนการออกแบบและการน าเสนอผลงานทางด้าน
นิเทศศาสตร์บนแพลตฟอร์มดิจิทัล (WIL)           

4.2  ช่วงเวลา  
ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาทางปฏิบัติการ จ านวน 3 ภาคการศึกษา ใน

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่ 2 (มอดูลที่ 1 : ปฏิบัติการกราฟิกในงานนิเทศศาสตร์) ปีที่ 3 (มอดูลที่ 2 : 
ปฏิบัติการเสียงและภาพเคลื่อนไหว) และภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 4 (มอดูลที่ 3 : ปฏิบัติการสื่อ
ปฏิสัมพันธ์และสื่อดิจิทัลมีเดีย) และรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บังคับเรียนวิชาเตรียม 
สหกิจศึกษา (Pre-Cooperative Education) จ านวน 1 ภาคการศึกษา ในปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
ก่อนฝึกงานประเภทพนักงานฝึกหัดใหม่ (New Traineeship) จ านวน 1 ภาคการศึกษา ในปีที่ 4 ภาค
การศึกษาที่ 2 หรือเลือกวิชาสหกิจศึกษา (Cooperative Education) จ านวน 1 ภาคการศึกษา ใน 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น                              
2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ (ภาคผนวก ง หมวด 5) และตามรูปแบบการ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-Integrated Learning : WIL) เลือกประเภทการ
เรียนสลับกับการท างาน "แซนวิชแบบหนา" (Thick Sandwich Course) เป็นการเรียนภาคการศึกษา
ปกติ (Academic Term) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 1 ใน 2 ภาคเรียน / ปีที่ 2 และ ปีที่ 3 ภาค
เรียนที่ 1 สลับกับภาคการท างาน (Work Term) ในสถานประกอบการ ในภาคเรียนที่ 2 ปีที่ 2 (มอดูล
ที่ 1 : ปฏิบัติการกราฟิกในงานนิเทศศาสตร์) ปีที่ 3 (มอดูลที่ 2 : ปฏิบัติการเสียงและภาพเคลื่อนไหว) 
และภาคเรียนที่ 1 ปีที่ 4 (มอดูลที่ 3 : ปฏิบัติการสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อดิจิทัลมีเดีย) อย่างต่อเนื่อง
ตลอดหลักสูตร ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนประเภทการฝึกเฉพาะต าแหน่ง (Practicum) ที่เน้น
ให้ผู้เรียนฝึกงานเฉพาะต าแหน่งในองค์กรสื่อหลังจากที่เรียนรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับงานควบคู่
กันไปในสถานศึกษาไปแล้วระยะหนึ่ง โดยมีการใช้เครื่องมือในการจัดแผนการเรียนแบบ Modular 
System ซึ่งในมอดูลแต่ละหน่วยมีเนื้อหาและ / หรือกลุ่มประสบการณ์จบในตัวเอง ส่วนรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ บังคับเรียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (Pre-Cooperative Education) 1 (90)  
ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ก่อนที่จะเลือกฝึกงานประเภทพนักงานฝึกหัดใหม่ (New Traineeship) โดยฝีก
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ท างานตามสภาพจริงในสถานประกอบการ ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 รายวิชาฝึกงานนักนิเทศศาสตร์รุ่น
ใหม่ จ านวนไม่น้อยกว่า 6 (540) โดยเปิดโอกาสให้เป็น Alternative ซึ่งเป็นกระบวนการหลังจากที่
นักศึกษาฝึกงานก่อนส าเร็จการศึกษา สามารถเลือกท างานได้ 2 วิธี ได้แก่ 1) บรรจุเป็นพนักงานใน
สถานประกอบการที่ฝึกปฏิบัติงานนั้น หรือ 2) เลือกท างานในสถานประกอบการอ่ืน หรือเลือกสหกิจ
ศึกษา ในวิชาสหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 (ภาคผนวก 
ฑ) 
         4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา ในรายวิชาทางปฏิบัติการ ให้ผู้เรียนได้ไปปฏิบัติจริงใน
สภาพการท างานปัจจุบันของสถานประกอบการ จ านวน 3 ภาคการศึกษา / 3 มอดูล รวม 36  
หน่วยกิต โดย 1 ภาคการศึกษา เรียนมอดูลละ 4 วิชา ๆ ละ 3 หน่วยกิต รวม 12 หน่วยกิต และ
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บังคับเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (Pre-Cooperative 
Education) จ านวน 1 ภาคการศึกษา / 1 รายวิชา จ านวน 1 (90) ก่อนเลือกฝึกงานประเภทพนักงาน
ฝึกหัดใหม่ (New Traineeship) จ านวน 1 ภาคการศึกษา / 1 รายวิชา จ านวนไม่น้อยกว่า 6 (540) 
หรือเลือกสหกิจศึกษา (Cooperative Education) จ านวน 1 ภาคการศึกษา / 1 รายวิชา จ านวน 6 
หน่วยกิต (ภาคผนวก ฑ) 

 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ            
ไม่มี      

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้            
ไม่มี      

5.3  ช่วงเวลา           
ไม่มี      

5.4  จ านวนหน่วยกิต         
ไม่มี      

5.5  การเตรียมการ            
ไม่มี     

5.6  กระบวนการประเมินผล           
  ไม่มี 
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หมวดที่ 4 
 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการขององค์กรร่วมผลิต  จึง

ก าหนดให้ทุกภาคการศึกษาตลอดหลักสูตรจะมีการวัดสมรรถนะของนักศึกษา (Competency) ตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ แต่ละแห่งที่นักศึกษาปฏิบัติงาน ด้วยกระบวนการวัดผลการ
เรียนรู้เทียบเคียงกับสมรรถนะที่ก าหนด (Learning Benchmark) ผู้ประเมินประกอบด้วยนักศึกษา
วัดตนเอง พ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าสถานประกอบการ โดยมีความ
สอดคล้องตามแนวทางกลยุทธ์การสอน หรือกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในสถานศึกษาและในสถาน
ประกอบการ ดังนี้ (ภาคผนวก ฑ)  

 
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์ กลยุทธ์หรือกิจกรรม 

ด้านที่ 1 
1. มีความถึงพร้อมในด้านศักดิ์ศรี รู้จักเคารพ 
ให้ เกียรติและเห็นคุณค่าตนเอง ฝึกปฏิบัติ 
เป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ทางด้านนิเทศศาสตร์   
2. มีความมุ่งมั่น บากบั่น ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นรอบตัว จนก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานอย่างมือ
อาชีพ 
3. มีความรักในองค์กรเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน
ใหม่ และรู้ถึงความเป็นเจ้าของงานที่ท า เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

 1.1  ในสถานศึกษา 
1.1.1  มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม โดย

ชี้ให้เห็นถึงโทษของการประพฤติผิด รวมถึงการมี
จรรยาบรรณวิชาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์   

1.1.2  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการสร้างเสริมความมั่นใจในตนเอง ความอดทน 
อดกลั่น และความเพียรพยายาม 
1.2  ในสถานประกอบการ 

ปลูกฝังความรักต่อองค์กรที่นักศึกษาปฏิบัติงาน 
โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนในการร่วมคิด ร่วมท า และชื่น
ชมความส าเร็จจากการด าเนินงานที่นักศึกษาได้รับ
มอบหมายในแต่ละปีการศึกษา 

ด้านที่ 2 
 1. สามารถปรับแปลงความรู้ เชิ งวิ ชาการ   
เชิงปฏิบัติการ และการใช้ เครื่องมือสื่ อสาร
ประเภทต่าง ๆ ที่ได้จากห้องเรียนและการเรียนรู้
ฝึกปฏิบัติจากหน่วยงานต่าง ๆ หลอมรวมน าไปสู่
ทักษะ ความเชี่ยวชาญในการท างานจริง 

1.1  ในสถานศึกษา 
1.1.1 สร้างกิจกรรมที่ท าให้นักศึกษาได้ฝึก

เรียนรู้ที่จะประยุกต์และท าความเข้าใจการน าความรู้
เชิงวิชาการจากห้องเรียนมาใช้ในการท างานจริง  

1.1.2 จ าลองสถานการณ์ และออกแบบบทบาท
สมมติให้นักศึกษาแบ่งหน้าที่กันท างานต่าง ๆ ที่ต้อง
ใช้เครื่องมือสื่อสาร ตลอดจนทักษะ ความเชี่ยวชาญ 
เสมือนในการท างานจริง 
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2. สามารถบูรณาการศาสตร์ทางนิเทศศาสตร์ 
วิจัย ร่วมกับศาสตร์อ่ืน ๆ ต่อยอดเป็นความคิด
สร้างสรรค์ แนวทาง หรือองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือ
ใช้ในการด าเนินงาน 
3 .  สามารถ เรี ยนรู้ ขั้ นสู งสุ ดจนสามารถ 
ดึงเอาศักยภาพทางความคิด ความรู้ ความสามารถ
ของตนเองออกมาให้มีความเป็นรูปธรรม แล้ว
ถ่ายทอดให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่ฝึกงาน 
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานใหม่ขององค์กรนั้น อีก
ทั้งสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเรียนใน
ห้องเรียนมาผสานกับความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้
ฝึกปฏิบัติจากหน่วยงานต่าง ๆ ไปใช้ เพ่ือพัฒนา
งานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารขององค์กรและ
ภายนอกองค์กรได้อย่างมีศักยภาพสูงสุด 

1.2  ในสถานประกอบการ  
1.2.1 ฝึกให้นักศึกษาออกแบบการท างานที่มี

กระบวนการหลอมรวมความรู้ด้านวิชาการ และการ
วิจัยเพ่ือแก้ปัญหา หรือเพ่ือสร้างผลงานใหม่  ๆ ที่
สอดคล้องกับแนวทางการท างานในสถานประกอบการ 

1.2.2 ก าหนดหน้าที่การท างาน ให้นักศึกษาต้อง
รับผิดชอบเป็นหลักอย่างน้อย จ านวน 2 หน้าที่ ใน
สถานประกอบการ เพ่ือแสดงการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนางาน 

 

ด้านที่ 3 
 1. มีทักษะเกี่ยวกับการรวบรวม วิเคราะห์และ
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร เพ่ือน าไปใช้
ในการท างานสภาพจริงอย่างเต็มศักยภาพ 
 2. มีทักษะในการจัดการข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การ
ออกแบบให้สอดรับกับการป้องกันและการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงในทุกมิติ 

1.1  ในสถานศึกษา 
1.1.1 ก าหนดให้นักศึกษาไปรวบรวมข้อมูล

ระดับปฐมภูมิที่มาจากสถานประกอบการแล้วจัด
หมวดหมู่เพ่ือน ามาเตรียมการวิเคราะห์ 

1.1.2 ให้นักศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสร้าง
ข้อมูลระดับทุติยภูมิที่เกี่ยวกับทรัพยากร ปัจจัยการ
สื่อสารในสถานประกอบการ   
1.2  ในสถานประกอบการ  

1.2.1 ให้นักศึกษาน าข้อมูลที่ผ่านการจัดเตรียม
ในสถานศึกษาไปใช้ท างานจริงในสถานประกอบการ 
เช่น ออกแบบเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึน 

1.2.2 ให้นักศึกษาวางแผนการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นแล้วในสถานประกอบการ โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
แก้ ไขสถานการณ์ที่ ไม่ดี  หรือเป็นปัญหานั้น ให้
คลี่คลาย 
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ด้านที่ 4 
 1. มีการปรับเปลี่ยนวิถีและเตรียมพร้อมกับการ
ท างานท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย 
เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ทั้งต่อองค์กรและ
สังคม 
2. มีความเป็นผู้น าทีม สามารถควบคุมอารมณ์

และการแสดงออกได้อย่างสมดุล มีสัมพันธภาพ
ที่ดี ก่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  
 3. มีความมุ่งมั่นใส่ใจที่จะแสดงพฤติกรรม

เกี่ยวกับสื่อด้วยการมีสามัญส านึก เพ่ือช่วย
ปลูกฝังค่านิยมดี ๆ ชี้น าให้สังคมด าเนินไปอย่าง
ถูกที่ถูกทาง ไม่ก่อให้เกิดการละเมิดกฎเกณฑ์ที่
วางไว้โดยชอบธรรม 

1.1  ในสถานศึกษา 
เน้นการเรียนการสอนที่ต้องใช้กลุ่มความร่วมมือ 

(Cooperative Learning) ที่นักศึกษาต้องรับบทบาท 
การเป็นทั้งผู้น าและผู้ตาม เพ่ือฝึกการเผชิญต่อการแก้ 
 ปัญหา จนท าให้กลุ่มบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
1.2  ในสถานประกอบการ 

1.2.1  จัดให้นักศึกษาได้ปรับเปลี่ยนต าแหน่ง
งานจากระดับที่ไม่มีทักษะจนถึงระดับที่ต้องมีภาวะ
ผู้น า เช่น หัวหน้างาน หรือผู้ช่วยหัวหน้างาน  

1.2.2  จัดให้นักศึกษาออกแบบและลงมือท า
ชิ้นงานของตนเองเริ่มจากคิดค้นเนื้อหาสื่อเพ่ือน าไปสู่
การสร้างสรรค์ให้เป็นสื่อในรูปแบบที่นักศึกษาถนัด 
เพ่ือผลิตให้เป็นเครื่องมือที่ใช้กระตุ้นสามัญส านึก 
ปลูกฝังค่านิยมที่ดีแก่สังคม  

 ด้านที่ 5 
 1. สามารถสร้างสรรค์และน าเสนอผลงาน
ทางด้านนิเทศศาสตร์ด้วยทักษะการใช้ภาษา 
ผสมผสานตัวเลข แล้วอาศัยเทคโนโลยีที่สร้าง
ความพลิกผันรูปแบบการสื่อสารให้โลดแล่นไป
ตามแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ ได้รับความนิยมใน
ปัจจุบัน 
 2. มีแรงขับจากการแข่งขันในตลาดแรงงาน
เป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้ การปรับตัว รวมทั้ง
การท างานให้ก้าวไปสู่เป้าหมายตามมาตรฐาน 
ที่องค์กรต้องการ 

1.1  ในสถานศึกษา 
1 .1 .1  ให้นั กศึกษา ตั้ งกลุ่ มกับ เ พ่ือนต่ า ง

สาขาวิชา และเป็นแกนน าเพ่ือร่วมกันรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่เป็นตัวเลข ข้อมูลภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว
และเนื้อหาอ่ืน ๆ แล้วน ามาสร้างสรรค์เป็นสื่อเพ่ือ
สร้างประโยชน์ในระดับคณะ หรือระดับมหาวิทยาลัย 
โดยผลิตให้สามารถเผยแพร่ได้หลายรูปแบบตาม
แพลตฟอร์มที่เหมาะสมและน่าสนใจ  

1.1.2 สร้างแรงจูงใจให้แก่นักศึกษาด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย เช่น  การให้ผลย้อนกลับทันทีจาก
อาจารย์ผู้ สอน  การให้ค าชมเชย  ให้รางวัล เมื่ อ
นักศึกษาสามารถท างานได้บรรลุเป้าหมาย 
1.2  ในสถานประกอบการ 

จัดให้มีระบบการให้รางวัลและค าชมเชยแก่
นักศึกษาที่มีผลงานถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้จนบรรลุตาม
เป้าหมาย 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 2.1.1.1 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่

อย่างตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม                                              
2.1.1.2  มีความขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบ และอดทน ไม่ย่อท้อต่องานหนัก

และความยากล าบาก สามารถแก้ปัญหาอย่างมีสติ เพ่ือความส าเร็จในหน้าที่การงานและการด าเนิน
ชีวิต   

2.1.1.3  รู้จักปกป้องสิทธิของตนเองและผู้อ่ืนอย่างเข้มแข็ง ช่วยให้สังคมเกิด
ความเท่าเทียมกันและสงบสุข  

2.1.1.4  มีความเข้าใจและปฏิบัติตนได้อย่างสมดุลและเป็นกลาง ไม่ตกเป็น
เครื่องมือที่สร้างความเสื่อมเสียต่อ กฎระเบียบ จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านนิเทศ
ศาสตร์ (WIL) 

2.1.1.5  มีความภาคภูมิใจที่ตนเองมีศักยภาพเป็นคนส าคัญ ช่วยท าให้การ
ด าเนินงานและองค์กรประสบความส าเร็จ (WIL) 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.2.1  กลยุทธ์การสอนในสถานศึกษา  

 1)  ใช้กระบวนการการสะท้อนความคิด (Reflective Thinking) 
เพ่ือตรวจสอบกันและกัน ระหว่างเพ่ือนและตนเองที่มีต่อกิจกรรมระหว่างเรียน เช่น  ความคิดเรื่อง
การเสียสละ การตรงต่อเวลา ฯลฯ 

2)  การระดมสมอง (Brain Storming) เพ่ือเรียนรู้องค์ประกอบ
ด้านการกระท าที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในชีวิต 

3)  สร้างการเรียนรู้ด้วยจิตบริการ (Learning to Serve) ในสาขาวิชา
และในคณะ 

 2.1.2.2  กลยุทธ์การสอนในสถานประกอบการ  
1)  สร้างการเรียนรู้ด้วยจิตบริการ (Learning to Serve) ในองค์กร 

สถานประกอบการ  
2)  การฝึกแสดงออกทางพฤติกรรม และการบันทึกพฤติกรรมที่ดี

และไม่ดีของตนเองในแต่ละวันเพื่อปรับปรุงแก้ไข  
3)  การเรียนรู้ด้วยทักษะการสื่อสาร (Learning to Communicate) 

ระหว่างนักศึกษากับบุคลากรในสถานประกอบการ    
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2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
2.1.3.1  ประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

1)  การประเมินโดยเพื่อน (Peer Assessment) ในระหว่างภาค
เรียนที่เรียนและท ากิจกรรมด้วยกัน  

2)  การสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารย์  
3)  บันทึกการเข้าชั้นเรียน / การเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ฐานฝึก

ปฏิบัติการ 
 2.1.3.2  ประเมินผลการเรียนรู้ในสถานประกอบการ  

1)  การประเมินกระบวนการท างานในองค์กรและสถานประกอบการ
โดยพ่ีเลี้ยง หรือผู้ควบคุมดูแล 

2)  การประเมินจากกการสะท้อนผลการท างานร่วมกัน ระหว่าง 
นักศึกษา อาจารย์ในสถานศึกษาและผู้ควบคุมในสถานประกอบการ 

  2.2  ความรู้ 
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.2.1.1  มีความรู้และความเข้าใจศาสตร์ทางนิเทศศาสตร์ ตลอดจนการใช้
เครื่องมือสื่อสารได้อย่างกว้างขวางและทันต่อยุคสมัยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างไม่หยุดนิ่ง 

2.2.1.2  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน การวางแผน ปฏิบัติการ 
การควบคุม ประเมินผลและปรับปรุงการด าเนินงานให้ถูกต้อง 

2.2.1.3  มีความรู้ศาสตร์ทางการวิจัย เพ่ือน ามาเป็นเครื่องมือในการ
แก้ปัญหา และต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ด้านนิเทศศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม  

2.2.1.4  บูรณาการศาสตร์ทางนิเทศศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง จน
สามารถปรับแปลงความรู้เชิงวิชาการไปสู่การคิดค้นแนวทางอย่างสร้างสรรค์ แล้วน ามาประยุกต์ใช้กับ
การท างานจริง (WIL) 

2.2.1.5  มีการเรียนรู้ขั้นสูงสุดจนสามารถดึงเอาศักยภาพทางความคิด 
ความรู้ ความสามารถของตนเองออกมาให้มีความเป็นรูปธรรม แล้วถ่ายทอดให้เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรที่ฝึกงาน เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานใหม่ขององค์กรนั้น อีกทั้งสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการ
เรียนในห้องเรียนมาผสานกับความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติจากหน่วยงานต่าง ๆ ไปใช้ เพ่ือ
พัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารขององค์กรและภายนอกองค์กรได้อย่างมีศักยภาพสูงสุด (WIL) 

 
 
 
 
 
       



68 
 

มคอ. 2 
 

2.2.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
2.2.2.1  กลยุทธ์การสอนในสถานศึกษา 

1)  การบรรยาย/การอภิปราย/การสอนแบบสัมมนา (Seminar) 
2)  การสอนแบบโปรแกรม (Programmed Instruction) 
3)  การเรียนแบบออนไลน์ผ่าน Google Classroom   
4)  การเรียนรู้ด้วยการสืบค้น (Learning to Search)  
5)  การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-based 

Instruction) 
2.2.2.2  กลยุทธ์การสอนในสถานประกอบการ  

1)  การออกภาคสนาม  
2)  การสาธิต (Demonstration)   
3)  การสอนโดยใช้ปัญหาที่พบในสถานประกอบการเป็นฐาน 

(Problem-Based Instruction) เพ่ือน าไปสู่การคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยแนวทางการวิจัย 
2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

2.2.3.1  ประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
1)  การสอบปากเปล่า การสอบข้อเขียน 
2)  การสอบย่อย การสอบทักษะ 
3)  การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 
4)  การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ (Independent Study) 

 2.2.3.2  ประเมินผลการเรียนรู้ในสถานประกอบการ 
1)  การใช้สถานการณ์จริง เพ่ือให้นักศึกษาแสดงความสามารถใน

การใช้ความรู้แก้ปัญหาและด าเนินการตามขั้นตอนที่ได้เรียนในสถานประกอบการ  
2)  การประเมินการวิพากษ์จากผู้ดูแลของสถานประกอบการ 
3)  การน าเสนอผลงานโดยนักศึกษา ให้บุคลากรและอาจารย์ได้

รับทราบร่วมกัน  
4)  การสรุปบทเรียนที่ถอดประสบการณ์จากนักศึกษาในระหว่าง

เรียนในสถานประกอบการ 
 

2.3  ทักษะทางปัญญา 
2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

2.3.1.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ เพ่ือให้มีเหตุและผล
ประกอบการตัดสินใจให้ถูกต้อง เหมาะสมและสอดคล้อง  

2.3.1.2  สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
จะช่วยให้เกิดความคิดความเข้าใจที่ถูกต้องและกว้างขวาง เชื่อถือได้  

2.3.1.3  สามารถสังเคราะห์ แล้วสรุปข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การวิพากษ์และ
น าไปใช้ประโยชน์สูงสุด (WIL) 
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2.3.1.4  สามารถผสมผสานความรู้  ทักษะทางด้านนิ เทศศาสตร์และ 
ด้านอื่น ๆ ในการเสนอแนะแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคต (WIL) 

2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 2.3.2.1  กลยุทธ์การสอนในสถานศึกษา 

1)  การฝึกให้คิดและแสดงความเห็นอย่างมีระบบโดยใช้
กรณีศึกษา (Case) 

2)  การเรียนรู้ด้วยการตั้งค าถาม (Learning to Question) จาก
การเรียนแต่ละภาคเรียน  

3)  การเรียนรู้ด้วยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Learning to 
Construct) 

4)  การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ (Independent Study) 
2.3.2.2  กลยุทธ์การสอนในสถานประกอบการ  

1)  การใช้สถานการณ์จริง เพ่ือให้นักศึกษาประมวลความรู้
ทั้งหมดมาวิเคราะห์เหตุการณ์และแก้ปัญหา  

2)  การใช้กรณีศึกษา (Case) เพ่ือเรียนรู้ในสถานการณ์จริง   
3)  การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based 

Instruction)  
4)  การเรียนรู้ด้วยการสืบค้น (Learning to Search)  
5)  การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning) 

2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.3.1  ประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษา  

1)  การสอบปากเปล่า การสอบข้อเขียน 
2)  สอบย่อย การสอบทักษะ การสังเกตพฤติกรรม 
3)  การประเมินรายงาน/ชิ้นงาน  
4)  การประเมินแฟ้มพัฒนางาน/อนุทิน (Diary, Journal) 

Performance Testing 
5)  การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 

2.3.3.2  ประเมินผลการเรียนรู้ในสถานประกอบการ  
1)  การประเมินแบบ 360 องศา ทั้งเอกสาร การปฏิบัติงาน 

ความรู้และความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
2)  การประเมินผลงาน 
3)  การประเมินแฟ้มพัฒนางาน (Performance Testing) 
4)  การประเมินจากกการสะท้อนผลการท างานร่วมกัน 
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2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถ 

ในการรับผิดชอบ 
2.4.1.1  สามารถยกระดับการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งบทบาทผู้น า หรือผู้ร่วม

ทีมอย่างมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างราบรื่น  

2.4.1.2  สามารถขจัดความขัดแย้งได้ทันท่วงที ก่อให้การด าเนินงานลุล่วง
ส าเร็จด้วยดี 

2.4.1.3  สามารถน าพาทีมท างานอย่างรอบคอบ มีแผน มีเป้าหมาย อัน
น าไปสู่การบรรลุเป้าสูงสุดในการท างาน (WIL) 

2.4.1.4  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและในกลุ่ม รวมทั้ง
สร้างสรรค์ผลงานในฐานะสื่อกลาง จนสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมได้อย่างเหมาะสม โดย
ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ (WIL) 

2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์  
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.4.2.1  กลยุทธ์การสอนในสถานศึกษา  
1)  การบรรยาย / การอภิปราย / การสอนแบบสัมมนา 

(Seminar)  
2)  การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing)  
3)  การใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation)   
4)  การเรียนรู้ด้วยทักษะการสื่อสาร (Learning to 

Communicate   
 2.4.2.2  กลยุทธ์การสอนในสถานประกอบการ  

1)  การเรียนรู้ด้วยทักษะการสื่อสาร (Learning to 
Communicate   

2)  การเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ (Job Shadow) ในหน่วยงานที่
นักศึกษายึดถือเป็นแบบอย่าง  

3)  การฝึกงาน กิจกรรม การฝึกแสดงออกทางพฤติกรรมที่พบใน
สถานประกอบการ 

 

4)  การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning) การ
ท างานร่วมกับคนอ่ืน 
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2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

2.4.3.1  ประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษา  
1)  การประเมินโดยเพื่อน (Peer Assessment)  
2)  การเข้าชั้นเรียน/การเข้าร่วมกิจกรรม 
3)  การประเมินกระบวนการท างาน/บทบาทในการท ากิจกรรม  
4)  การประเมินผลงานที่ถอดจากประสบการณ์นักศึกษา 

2.4.3.2  ประเมินผลการเรียนรู้ในสถานประกอบการ  
1)  การประเมินแฟ้มพัฒนางาน เพื่อดูความรับผิดชอบ 
2)  การประเมินจากกการสะท้อนผลการท างานร่วมกันเพ่ือ 

ดูความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
3)  การสังเกตพฤติกรรม  
4)  การประเมินกระบวนการท างาน 

2.5  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1.1  มีทักษะและความช านาญการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมา

ส่งเสริมการท างานทางด้านนิเทศศาสตร์ การอธิบาย และการสื่อความหมายท าความเข้าใจค าสั่ง หรือ
งานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

2.5.1.2  มีทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ทางด้าน
นิเทศศาสตร์ ทั้งการน าเสนอ การตัดสินใจที่ถูกต้อง และการด าเนินงานอย่างมืออาชีพ (WIL) 

2.5.1.3  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือค้นคว้าหาข้อมูล การเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย ตลอดจนการออกแบบและการน าเสนอผลงานทางด้าน
นิเทศศาสตร์บนแพลตฟอร์มดิจิทัล (WIL) 

2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์  
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.5.2.1  กลยุทธ์การสอนในสถานศึกษา 
1)  การบรรยาย / การอภิปราย 
2)  การใช้กรณีศึกษา (Case) 
3)  การฝึกแสดงออกทางพฤติกรรม   
4)  การเรียนรู้ด้วยทักษะการสื่อสาร (Learning to 

Communicate)   
 2.5.2.2  กลยุทธ์การสอนในสถานประกอบการ  

1)  การฝึกแสดงออกทางพฤติกรรม   
2)  การเรียนรู้ด้วยทักษะการสื่อสาร (Learning to 

Communicate)   
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2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.5.3.1  ประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
1)  การสอบทักษะ 
2)  การสังเกตพฤติกรรม  
3)  การประเมินกระบวนการท างาน 
4)  การประเมินผลงานที่ถอดประสบการณ์จากนักศึกษา  
5)  การประเมินบทบาทในการท ากิจกรรม  
6)  การประเมินรายงาน / ชิ้นงาน  
7)  การน าเสนอปากเปล่า 

 2.5.3.2  ประเมินผลการเรียนรู้ในสถานประกอบการ  
1)  การประเมินแฟ้มพัฒนา 
2)  การประเมินการวิพากษ์ / การน าเสนอผลงาน  
3)  การสังเกตพฤติกรรม  
4)  การประเมินกระบวนการท างาน/บทบาทในการท ากิจกรรม 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ได้แสดงความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาใน

หลักสูตรโดยระบุเป็นความรับผิดชอบหลัก หรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่น าไปสู่ผลการ
เรียนรู้บางเรื่อง ซึ่งในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ได้กระจายความ
รับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 2 ส่วน ได้แก่ 

3.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
3.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
 

3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
3.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้ 
 

ที ่ มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียด/ตัวชี้วัด 
1 คุณธรรม จริยธรรม 1.1 ตรงต่อเวลา 

1.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
1.3 มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน 

2 ความรู้ 2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
2.2 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิต 
2.3 สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3 ทักษะทางปัญญา 3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
3.2 สามารถสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
3.3 สามารถประเมินค่า หรือคุณคา่ 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
5.2 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  
5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3.1.2  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

3.1.2.1  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1)   ตรงต่อเวลา - ท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอนเรื่องการเข้าเรียน 
- ท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอนเรื่องของเวลาส่งงาน 
- สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมตรงต่อ
เวลาในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้า
เรียน 
- ประเมินจากพฤติกรรมในการส่ง
งาน 
 

(2) มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต 

- มอบหมายงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
- จัดกิจกรรมที่ส่ งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรมทั้งภายนอกและภายในห้องเรียน
อย่างต่อเนื่อง 
- สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการเรียนการสอนทุก
รายวิชา 

- ประเมินจากชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย 
เช่น รายงาน การอ้างอิง และการสอบ 
- ประเมินจากความซื่อสัตย์ต่อข้อตกลง
ของนักศึกษาในชั้นเรียน โดยประเมิน
จากการสังเกต 

(3) มีสัมมาคารวะ  
อ่อนน้อมถ่อมตน 

- ปลูกฝังให้ตระหนักในคุณค่าของการ
ปฏิบัติตนอย่างสุภาพและอ่อนน้อม 
วาจาสุภาพไพเราะ มีระเบียบวินัย 
ประพฤติตนให้ถูกกาลเทศะ โดยใช้กรณี
การสาธิตและกรณีจ าลอง 
- มอบหมายงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

- สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 
- การน าเสนอผลงาน 

3.1.2.2  ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
(1) มีความรู้ ความ
เข้าใจในเนื้อหาวิชาที่
ศึกษา 

- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการบรรยาย 
อภิปราย ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 
- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการสาธิต 
ทดลองและฝึกปฏิบัติในเนื้อหารายวิชา 
 

- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 
- ทดสอบวัดความรู้ในรายวิชาทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
 - ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการศึกษา 

ดูงานนอกสถานที่ 
 

(2) สามารถน าความรู้
ไปใช้ในการด ารงชีวิต 

- ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
เนื้อหาวิชาโดยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning) 
หรือ เรียกย่อว่า PBL 

- ประเมินตามหลักเกณฑ์ของ PBL 

(3) สามารถพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

- มีการแนะน าวิธีการเรียนรู้/การสืบค้น
ข้อมูลด้วยตนเอง และให้ฝึกปฏิบัติใน
ทุกรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย 
ที่แสดงถึงการคิด/วิเคราะห์ การหา
ความรู้เพ่ิมเติม โดยอาศัยข้อมูล/หลัก
ความรู้ จากแหล่ งที่ น่ าเชื่ อถื อมา
ประกอบได้อย่างเหมาะสมและมี
จรรยาบรรณในการอ้างอิง 
- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

3.1.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) สามารถคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
แนวคิดทฤษฎีทักษะทางปัญญา 
- น าเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพงานที่ ได้รับ
มอบหมาย 
- ประเมินจากการอภิปราย
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 

(2)  สามารถสังเคราะห์
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

- ฝึกปฏิบัติทักษะการสังเคราะห์โดยใช้
วิธีการกรณีศึกษา 
- สาธิต ทดลองและฝึกปฏิบัติในเนื้อหา
รายวิชา 

- ประเมินจากการอภิปราย
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 
- ทดสอบวัดทักษะในเนื้อหาวิชา 

(3)  สามารถประเมินค่า 
หรือคุณค่า 

- ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ประเมินค่าโดยใช้วิธีจ าแนกคุณภาพ
งาน 
- ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ประเมินค่าโดยใช้วิธีการน าเสนอผลงาน 

- ประเมินจากคุณภาพงาน 
- ประเมินจากการมีส่วนร่วม 
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3.1.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

- มอบหมายกจิกรรมกลุ่ม 
- สอดแทรกความรู้ความเข้าใจในความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนการ
สอนทุกรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- สังเกตพฤติกรรม 

(2)  มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ผู้ อ่ืน และ
สังคม 

- มอบหมายกิจกรรมกลุ่มโดยใช้
กระบวนการ Project Based 
Learning (PBL) 

- ประเมินจากคุณภาพของงานตาม
เกณฑ์ของ Project Based Learning 
(PBL) 
- สังเกตพฤติกรรม 

3.1.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) สามารถวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

- สอดแทรกทักษะการคิ ดวิ เคราะห์ 
เชิงตัวเลขในรายวิชาต่าง ๆ 
- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบ 

(2)  สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

- สอดแทรกทักษะการใช้ภาษาในการ
สื่อสารในรายวิชาต่าง ๆ 
- มอบหมายกิจกรรมกลุ่มและน าเสนอ 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบ 
- การน าเสนอ 

(3) มีทักษะในการ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สอดแทรกทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในรายวิชาต่าง ๆ 
- มอบหมายกิจกรรมกลุ่มและน าเสนอ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การสร้างชิ้นงานโดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบปฏิบัติ 
- การน าเสนอ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
                       
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
 0001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร               

0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                

0001103 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า                

0001104 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน                   

0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน                   

0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม                 

0001107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ                 

0001108 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน                   

 
 
 
 

 ความรับผิดชอบหลัก  ◌ ความรับผิดชอบรอง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา               

0002102 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน               

0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต               

0002104 ศิลปะและการออกแบบ               

0002105 สุนทรียภาพการแสดง               

0002106 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต               

 
 
 
 
 
 

 ความรับผิดชอบหลัก  ◌ ความรับผิดชอบรอง 

มคอ. 2 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0003101 ระบบสังคมไทย                

0003102 ระบบสังคมโลก                 

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน                

0003104 ไทเลยศึกษา                

0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน               

0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน                

0003107 ความเป็นพลเมืองที่ดี               

0003108 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน               

 
 
 

 ความรับผิดชอบหลัก  ◌ ความรับผิดชอบรอง 

มคอ. 2 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
       
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0004101 การคิดและการตัดสินใจ               

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน                

0004103 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ               

0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต               

0004105 วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ               

0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม               

0004107 เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน               

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจ าวัน               

 ความรับผิดชอบหลัก  ◌ ความรับผิดชอบรอง 

มคอ. 2 
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ* 
3.2.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

3.2.1.1  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่
อย่างตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม                                              

3.2.1.2  มีความขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบ และอดทน ไม่ย่อท้อต่องานหนัก
และความยากล าบาก สามารถแก้ปัญหาอย่างมีสติ เพ่ือความส าเร็จในหน้าที่การงานและการด าเนิน
ชีวิต   

3.2.1.3  รู้จักปกป้องสิทธิของตนเองและผู้อ่ืนอย่างเข้มแข็ง ช่วยให้สังคมเกิด
ความเท่าเทียมกันและสงบสุข  

3.2.1.4  มีความเข้าใจและปฏิบัติตนได้อย่างสมดุลและเป็นกลาง ไม่ตกเป็น
เครื่องมือที่สร้างความเสื่อมเสียต่อ กฎระเบียบ จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านนิเทศ
ศาสตร์ (WIL) 

3.2.1.5  มีความภาคภูมิใจที่ตนเองมีศักยภาพเป็นคนส าคัญ ช่วยท าให้การ
ด าเนินงานและองค์กรประสบความส าเร็จ (WIL) 

3.2.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
3.2.2.1  มีความรู้และความเข้าใจศาสตร์ทางนิเทศศาสตร์ ตลอดจนการใช้

เครื่องมือสื่อสารได้อย่างกว้างขวางและทันต่อยุคสมัยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างไม่หยุดนิ่ง 
3.2.2.2  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน การวางแผน ปฏิบัติการ 

การควบคุม ประเมินผลและปรับปรุงการด าเนินงานให้ถูกต้อง 
3.2.2.3  มีความรู้ศาสตร์ทางการวิจัย เพ่ือน ามาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา 

และต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ด้านนิเทศศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม  
3.2.2.4  บูรณาการศาสตร์ทางนิเทศศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จน

สามารถปรับแปลงความรู้เชิงวิชาการไปสู่การคิดค้นแนวทางอย่างสร้างสรรค์ แล้วน ามาประยุกต์ใช้กับ
การท างานจริง (WIL) 

3.2.2.5  มีการเรียนรู้ขั้นสูงสุดจนสามารถดึงเอาศักยภาพทางความคิด ความรู้ 
ความสามารถของตนเองออกมาให้มีความเป็นรูปธรรม แล้วถ่ายทอดให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่
ฝึกงาน เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานใหม่ขององค์กรนั้น อีกทั้งสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเรียนใน
ห้องเรียนมาผสานกับความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติจากหน่วยงานต่าง ๆ ไปใช้ เพ่ือพัฒนางานที่
เกี่ยวข้องกับการสื่อสารขององค์กรและภายนอกองค์กรได้อย่างมีศักยภาพสูงสุด (WIL)       

3.2.3  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
3.2.3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ เพ่ือให้มีเหตุและผล

ประกอบการตัดสินใจให้ถูกต้อง เหมาะสมและสอดคล้อง  
3.2.3.2  สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย จะ

ช่วยให้เกิดความคิดความเข้าใจที่ถูกต้องและกว้างขวาง เชื่อถือได้  
3.2.3.3  สามารถสังเคราะห์ แล้วสรุปข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การวิพากษ์และ

น าไปใช้ประโยชน์สูงสุด (WIL) 
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3.2.3.4  สามารถผสมผสานความรู้ ทักษะทางด้านนิเทศศาสตร์และด้านอ่ืน ๆ 
ในการเสนอแนะแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคต (WIL) 

3.2.4  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

3.2.4.1  สามารถยกระดับการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งบทบาทผู้น า หรือผู้ร่วม
ทีมอย่างมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างราบรื่น  

3.2.4.2  สามารถขจัดความขัดแย้งได้ทันท่วงที ก่อให้การด าเนินงานลุล่วง
ส าเร็จด้วยดี 

3.2.4.3  สามารถน าพาทีมท างานอย่างรอบคอบ มีแผน มีเป้าหมาย อันน าไปสู่
การบรรลุเป้าสูงสุดในการท างาน (WIL) 

3.2.4.4  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและในกลุ่ม รวมทั้ง
สร้างสรรค์ผลงานในฐานะสื่อกลาง จนสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมได้อย่างเหมาะสม โดย
ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ (WIL) 

3.2.5  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.2.5.1  มีทักษะและความช านาญการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมา
ส่งเสริมการท างานทางด้านนิเทศศาสตร์ การอธิบาย และการสื่อความหมายท าความเข้าใจค าสั่ง หรือ
งานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

3.2.5.2  มีทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ทางด้าน
นิเทศศาสตร์ ทั้งการน าเสนอ การตัดสินใจที่ถูกต้อง และการด าเนินงานอย่างมืออาชีพ (WIL) 

3.2.5.3  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือค้นคว้าหาข้อมูล การเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย ตลอดจนการออกแบบและการน าเสนอผลงานทางด้าน
นิเทศศาสตร์บนแพลตฟอร์มดิจิทัล (WIL) 
 

*  หมายเหตุ : (ภาคผนวก ฑ) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 
 

 
รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ่มวชิาแกน 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
3001101 หลักนิเทศศาสตร ์                      
3001301 การออกแบบศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1                        
3001302 การออกแบบศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์ 2                       
3001401 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อสื่อสมยัใหม่                       
3001601 สื่อยุคใหม่                       
3002307 การสื่อข่าวและเขียนข่าวในยุคใหม่                       
3002402 การถ่ายภาพเคลื่อนไหวส าหรับงานดจิิทัล                      
3003901 การวิจัยนิเทศศาสตร์                        
3001201 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์                       
3003501 การออกแบบอินเตอร์เฟซผ่านสื่อดจิิทัล                      

 
 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   

มคอ. 2 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 
รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน (วิชาเนื้อหาบังคับ) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
3001304 การสร้างตราเพื่อการสือ่สาร                       
3002303  การออกแบบและผลติกราฟิกเพือ่งาน 
สื่อภาพน่ิง   

    
 

    
 

           

3001305  การเขียนบทและผลิตสื่อร่วมสมัย 1                       
3003306 การเขียนบทและผลิตสือ่ร่วมสมยั 2                      
3003403 เสียงและภาพเคลื่อนไหวในยุคใหม่                         

 
 
 
 
 
 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   

มคอ. 2 



 
 

85 
 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 
 

 
รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน (วิชาเนื้อหาเลือก) : กลุ่มวชิา
ออกแบบเนื้อหาและเตรียมทักษะ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

3002102  กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์                         
3002202  ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร ์                      
3002203  การพูดเพื่อการสื่อสาร                      
3003204 บุคลิกภาพในงานสื่อสาร                      
3003205 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ                      
3003206  ทูตตราสินค้า                      
3002311  ฉากและอุปกรณ์ในการผลติสื่อสมัยใหม่                       
3003312 การวิจารณ์และการน าเสนอสื่อ                         
3003314 วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน                       
3003315 สกู๊ปข่าว                      
3003316 การสร้างสรรค์คอนเทนต์ตามแพลตฟอร์ม                       
3003902  สัมมนาวิชาชีพ                      
3003903  การศึกษาเฉพาะรายบุคคล                      

 ความรับผิดชอบหลัก   

มคอ. 2 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 
รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน (วิชาเนื้อหาเลือก) : กลุ่มวชิา
มอดูล 1 ปฏิบัติการกราฟิกในงานนิเทศศาสตร์   

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

3002308  อินโฟกราฟิก                      
3003309 ออกแบบไอคอนและพิกโตแกรม                       
3003310 การตกแต่งภาพ                       
3003313 อัตลักษณ์องค์กรและผลิตภณัฑ ์                      
กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน (วิชาเนื้อหาเลือก) : กลุม่วิชา
มอดูล 2 ปฏิบัติการเสียงและภาพเคลื่อนไหว 

    
 

    
 

           

3003404  รูปแบบและเทคนิคพิเศษ 
ในการผลติงานเสยีง 

     
                 

3003405 การผลิตคลิปส าหรับสื่อสมัยใหม ่                       
3003406 สื่องานอีเว้นท์และจดัทีแ่สดง                      
3003603 โมช่ันกราฟิกเพื่อสื่อสมยัใหม ่                      

 

 
 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   

มคอ. 2 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 
 

 
รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน (วิชาเนื้อหาเลือก) : กลุ่มวิชา
มอดูล 3 ปฏิบัติการสื่อปฏิสมัพันธ์และสื่อดจิิทัลมีเดีย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

3003207  แฟ้มสะสมงานและประวตัิการท างาน                      
3003602  การออกแบบและผลติสื่อเพื่อท้องถิ่น                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   

มคอ. 2 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 
รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน (วิชาปฏิบัติการ)  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
3002701 วางแผนและออกแบบงานกราฟิก (WIL)                        
3002702  ผลิตงานกราฟิกเพื่อสื่อยุคใหม่ (WIL)                        

3002703 ประยุกต์ใช้งานกราฟิกส าหรับสื่อดิจิทัล 
(WIL)   

     
 

               

3002704 น าเสนอผลงานกราฟิกบนแพลตฟอร์มดิจัทัล 
(WIL)   

                     

3003705  วางแผนและออกแบบสื่อเสียงและ
ภาพเคลื่อนไหว (WIL)   

         
 

           

3003706 สร้างงานเสียงและภาพเคลื่อนไหว (WIL)                        

3003707 ประยุกต์ใช้งานสื่อเสียงและภาพเคลื่อนไหว
ร่วมกับสื่อดจิิทัล (WIL)   

     
 

               

3003708 น าเสนอผลงานเสียงและภาพเคลื่อนไหว 
บนแพลตฟอร์มดิจัทัล (WIL)  

                     

 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   

มคอ. 2 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 
 

 
รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน (วิชาปฏิบัติการ) (ต่อ) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
3004709  วางแผนและออกแบบสื่อปฏิสมัพันธ์และสื่อ
ดิจิทัลมเีดีย (WIL)   

         
 

           

3004710  สร้างงานสื่อปฏสิัมพันธ์และสื่อดจิิทัลมีเดีย 
(WIL)   

    
 

    
 

           

3004711  ประยุกต์ใช้งานสื่อปฏสิัมพันธ์ร่วมกับสื่อ
ดิจิทัลมเีดีย (WIL)   

     
 

               

3004712  น าเสนอผลงานสื่อปฏสิัมพันธ์ยุคใหม ่
บนแพลตฟอร์มดิจิทัล (WIL)   

                     

  

 ความรับผิดชอบหลัก   

มคอ. 2 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 
 

 
รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน (วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
3503802  เตรียมสหกิจศึกษา (WIL)                      

3504803 สหกิจศึกษา (WIL)                      

3004801 ฝึกงานนักนิเทศศาสตรร์ุ่นใหม่ (WIL)                        

 
 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   

มคอ. 2 
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หมวดที่ 5  
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
ก าหนดเกณฑ์การวัดผลของแต่ละรายวิชาเป็นสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีค่าระดับคะแนน ดังนี้ 
 

  ระดับคะแนน      ค่าระดับคะแนน 

   A    4.00 
   B+    3.50 
   B    3.00 
   C+    2.50  
   C    2.00 
   D+    1.50 
   D    1.00 
   E    0.00 

และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก จ หมวด 1 และหมวด 2) โดยสัดส่วนการให้
คะแนนวิชาฝึกปฏิบัติการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 60 คะแนน : สถานประกอบการ 40 คะแนน) 
(ภาคผนวก ณ) ส่วนวิชาสหกิจศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 40 คะแนน : สถานประกอบการ 60 
คะแนน)  
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
2.1.1  ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง

ของระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 
2.1.2  การทวนสอบในระดับรายวิชามีกระบวนการประเมินผลการเรียนการสอนใน

ระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และรายวิชาทางปฏิบัติการ โดยมีคณะกรรมการ  ซึ่ง
ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มาจากการ
แต่งตั้งบุคลากรของสถานประกอบการ ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในพิจารณาความ
เหมาะสมของข้อสอบและการประเมินผลให้เป็นไปตามแผนการสอน และให้พ่ีเลี้ยงในสถาน
ประกอบการและอาจารย์ผู้รับผิดชอบองค์กรสื่อร่วมประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
รวมทั้งข้อเสนอแนะจากบุคลากรของสถานประกอบการ 

2.1.3  การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษา ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
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มคอ. 2 
 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
2.2.1  ส ารวจผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าผลที่

ได้มาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรและสถานประกอบการที่เป็นแหล่งฝึกสภาพจริงในการท างาน 

2.2.2  ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ในด้านการ
รับเข้าเป็นพนักงานทันทีหลังเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการนั้น ๆ รวมทั้ง
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถและความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

2.2.3  ผลประเมินจากสถานประกอบการที่เป็นแหล่งฝึกสภาพจริงในการท างานของ
นักศึกษา รวมทั้งสถานประกอบการที่ใช้บัณฑิต ด้วยแบบแสดงความคิดเห็น แบบประเมินความ 
พึงพอใจ       

2.2.4  ผลประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนที่บัณฑิตไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ด้วย
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจด้านความรู้ ความพร้อม คุณสมบัติด้านอื่น ๆ  

2.2.5  ผลประเมินจากนักศึกษาเก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ความพร้อมและความรู้
จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความ
ต้องการของตลาดงานมากยิ่งข้ึน 

2.2.6  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรืออาจารย์พิเศษ 
หรือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนที่มาจากการแต่งตั้ง
บุคลากรของสถานประกอบการ รวมทั้งพ่ีเลี้ยงและอาจารย์ผู้รับผิดชอบองค์กรสื่อ ด้านความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา 

2.2.7  ผลงานของนักศึกษาในเชิงประจักษ์ อาทิ รางวัลทางสังคมและวิชาชีพ โครงการ
และกิจกรรมจิตอาสา การกุศล ฯลฯ ในระดับชุมชน องค์กร สังคมและประเทศ  
 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยต้องเรียนครบจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ 
ในหลักสูตรและต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 และให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2555 (ภาคผนวก จ 
หมวด 2)  
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หมวดที่ 6  
การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1  มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้ทราบถึง ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระหน้าที่ 
แนะแนวความเป็นครูให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ อีกทั้งเป็นการสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน และให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ 
สิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ  

1.2  จัดระบบแนะน าแก่อาจารย์ใหม่ เพ่ือให้ทราบเกี่ยวกับปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขาวิชา  

1.3  จัดระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) พร้อมจัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ การจัดท าประมวลรายวิชา (Course Syllabus) การเข้า
สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ รวมถึงการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการวิจัย ตลอดจน
การประเมินติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
  1.4  แนะน าอาจารย์ใหม่ให้เข้าใจการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยและคณะ ในเรื่อง
ของการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีอาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ 

1.5  จัดให้อาจารย์ใหม่เข้าสู่ระบบการฝังตัวในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ เพ่ือ
สร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์กับพ่ี
เลี้ยงในสถานประกอบการ และสร้างความร่วมมือระหว่างอาจารย์ทั้งในสถานศึกษาและในสถาน
ประกอบการ  

1.6  จัดเตรียมและแนะน าให้อาจารย์ที่มาจากบุคลากรของสถานประกอบการให้เข้าใจ
ทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้น ๆ ตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและอาจารย์
จากสถานประกอบการ เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการ
สอน และการวัดและการประเมินผล  

2.1.2  สนับสนุนให้ผู้สอนเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ โดยเข้าสู่โครงการพัฒนา
ทักษะอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยผ่านการอบรมหลักสูตรที่ส่งเสริมทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ปีละ 1 
หลักสูตร  

2.1.3  ให้อาจารย์เข้าไปฝังตัวในสถานประกอบการที่ท าความร่วมมือ เพ่ือเพ่ิมทักษะ
การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากสภาพจริงจากบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านสื่อ 
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2.1.4  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย ด้านการศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิม
คุณวุฒิ ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรสื่อต่าง ๆ และเข้าร่วมประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
2.2.1  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยมีการบูรณาการศาสตร์

ทางด้านนิเทศศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ ในสาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ เพ่ือ
ก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้และคุณธรรมร่วมกัน 

2.2.2  ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทั้งทางวิชาชีพ การพัฒนาการ
เรียนการสอน การพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาสถานประกอบการ เพ่ือผลประโยชน์ต่อส่วนรวมและ
แก่ตนเองในการขอต าแหน่งทางวิชาการทีสู่งขึ้น 

2.2.3  จัดโครงการเยี่ยม – ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ต่างมหาวิทยาลัย ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

2.2.4  ให้แรงจูงใจแก่ผู้สอนที่มีผลงานทางวิชาการและผลงานดีเด่นอย่างประจักษ์ 
เพ่ือธ ารงรักษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพ   
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หมวดที่ 7  
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน 

กระบวนการบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้                               
และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน             
ในหลักสูตร ดังนี้ 

1.1  มีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างเพียงพอ โดยไม่น้อยกว่า 5 คน เพ่ือ
ด าเนินการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร        

1.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท หรือมี
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีผลงานทางวิชาการ และมีคุณวุฒิการศึกษา
ทางด้านนิเทศศาสตร์ หรือเทียบเคียง สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน หรือหากเป็นบุคลากรที่มาจาก
หน่วยงานภายนอก เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ หรือปฏิบัติการกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับ
หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจ าเป็นบุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้น
คุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมี
ประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และบุคลากรที่มาจากหน่วยงาน
ภายนอกต้องแสดงประวัติย่อที่บ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ ในภาคผนวกของ มคอ. 2 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ) 
(ภาคผนวก ซ)   
  1.3  อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท หรือมี
ต าแหน่ง ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีผลงานทางวิชาการ และมีคุณวุฒิการศึกษา และ
มีคุณวุฒิการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์ หรือเทียบเคียง สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน หรือ
ปฏิบัติการกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจ าเป็นบุคลากรที่มา
จากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้น
ต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 
ปี  และบุคลากรที่มาจากหน่วยงานภายนอกต้องแสดงประวัติย่อที่บ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญในด้าน
นั้น ๆ ในภาคผนวกของ มคอ. 2 (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558) (ภาคผนวก ซ)      
  1.4  อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีคุณวุฒิการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาทางด้านการ
จัดการธุรกิจ การค้าสมัยใหม่ หรือเทียบเคียง สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน หรือหาก
เป็นบุคลากรที่มาจากหน่วยงานภายนอก เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการกรณี
ร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจ าเป็นบุคลากรที่มาจากหน่วยงาน  
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นั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และ
บุคลากรที่มาจากหน่วยงานภายนอกต้องแสดงประวัติย่อที่บ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ ใน
ภาคผนวกของ มคอ. 2 (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558) (ภาคผนวก ซ)      
  1.5  มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไม่เกิน 5 ปี 
 

2.  บัณฑิต 
2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีดังนี ้

มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
(Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ซึ่งได้มีการก าหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ   

2.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม    
2.1.2  ด้านความรู้              
2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา   
2.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2.2  การท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา  

2.2.1  ด้านภาพนิ่ง เช่น ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ บรรณาธิการ นักวิจารณ์ นักเขียน นัก
ออกแบบ นักวางแผนรณรงค์ นักประชาสัมพันธ์  

2.2.2  ด้านเสียงและภาพเคลื่อนไหว เช่น ผู้ประกาศข่าวและรายการ พิธีกร 
ช่างภาพ ผู้ก ากับ  นักตัดต่อภาพ ผู้ควบคุมเสียงและเทคนิค ผู้ควบคุมรายการ ผู้ผลิตรายการ นักแสดง 
นักจัดรายการ 

2.2.3  ด้านสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่ อดิจิทัลมี เดีย เช่น นักออกแบบและจัด
องค์ประกอบเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น (UI / UX or Digital Designer) นักออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ 
นักสร้างสรรค์ข้อมูล (Content Creator) นักสร้างสรรค์สื่อ นักสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบคลิปวีดิโอ
ส่งผ่านช่องยูทูบ (Youtuber) นักสร้างเว็บไซต์เฉพาะด้าน (Website Blogger) นักข่าวออนไลน์ 
(Online Reporter) พิธีกรรีวิวสินค้า (Reviewer) นักประชาสัมพันธ์บนแฟนเพจเฟซบุ๊ก (Fan page 
Facebook PR) ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ (PR Consultant) นักออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน นักรีวิว
สินค้าท้องถิ่นผ่านแพลตฟอร์มวิดีโอ (Vloger for Community) นักโปรโมทสินค้าชุมชน  

2.2.4  ธุรกิจส่วนตัว เช่น ตัวแทนผลิตสื่อ (Agency) ผู้จัดการงานกิจกรรมต่าง ๆ 
(Organizer)  ธุรกิจสื่อออนไลน์ ธุรกิจบันเทิง และงานพิเศษ (Freelance)  

2.2.5  ครูและอาจารย์ในสถาบันการศึกษา 
 
 
2.2.6  นักวิชาการ 
2.2.7  เจ้าหน้าที่สายงานที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์ 
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3.  นักศึกษา 
3.1  การรับนักศึกษา 

3.1.1  การก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของ
หลักสูตร 

3.1.2  การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และ
สอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดไว้ 

3.1.3  มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษา                        
ที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกาย และจิตใจ ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ 
เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
3.2.1  มีการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่

นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข  
3.2.2  ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถใน

รูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียน และนอกห้องเรียน มีการฝึกปฏิบัติภายใต้โครงการฐานฝึก
ปฏิบัตินักนิเทศศาสตร์มืออาชีพเพ่ือมุ่งเน้นสู่การพัฒนาหลักสูตร WIL รวมทั้งมีการวางระบบการดูแล
ให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ  

3.2.3  ในระหว่างนักศึกษาออกฝึกภาคปฏิบัติ มีการวางระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้
ค าปรึกษา โดยผ่านการสื่อสารแบบหลายช่องทาง ได้แก่ ระบบการรับข้อร้องเรียนอัตโนมัติ ระบบการ
ดูแลนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจากอาจารย์ประจ า ณ สถานประกอบการ  

3.2.4  สร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

3.2.5  สร้างโอกาสในการได้งานท า โดยส ารวจข้อมูลแนวโน้มความต้องการแรงงาน
บัณฑิตในหลักสูตรของสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ  

3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
   3.3.1  นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน 

3.3.2  มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร อัตราการส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 

3.3.3  นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

3.3.4  นักศึกษามีความผูกพันต่อสถาบันและองค์กร และความสุข 
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4.  อาจารย ์
4.1  การบริหารคณาจารย์ 

4.1.1  ก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ของสถาบัน หลักสูตร และสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ 

4.1.2  มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส 
4.1.3  มีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือให้

ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
4.1.4  มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ให้มีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา

และมีความก้าวหน้าทางการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ 
4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

4.2.1  อาจารย์ผู้สอน จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ประเมินและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงรายวิชาก่อนเปิดสอนในภาคการศึกษาต่อไป 

4.2.2  อาจารย์ผู้สอน ติดตามข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่นักศึกษาเสนอแนะจากผลการ
ประเมินการเรียนการสอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา และน าข้อเสนอแนะนั้นมาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการสอนต่อไป 

4.2.3  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ติดตามความพึงพอใจของผู้ เรียน 
ประเมินและสรุปผล เพ่ือน ามาทบทวนพร้อมหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

4.2.4  อาจารย์ผู้สอนปรึกษาหารือร่วมกันกับสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ 
ก าหนดเป้าหมาย การด าเนินการ วัดประเมินผลหลักสูตร การติดตามคุณภาพหลักสูตร การทบทวน
ประจ าปีและการวางแผนส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 

 
 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

5.1.1  มีการปรับปรุงรายละเอียดของค าอธิบายรายวิชา ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทัน
ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

5.1.2  เพ่ิมรายวิชาที่มีความส าคัญกับยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือตอบสนอง                  
ต่อองค์การในอนาคต  

5.1.3  มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้น
นักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน  

5.1.4  มีการพัฒนารายวิชาเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นนักสื่อสารมวลชนในอนาคต                      
และสามารถน ามาพัฒนาท้องถิ่น หรือชุมชนได้ 
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5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5.2.1  การวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและ

ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้น  ๆ                     
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และรับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง รวมทั้ง                         
เป็นความต้องการของอาจารย์ในการพัฒนาเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการโดยการขอสอนรายวิชาที่ต้อง
ท าผลงาน        

5.2.2  เน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับ 
การพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการฝึก
ปฏิบัติทางด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ 

5.2.3  เน้นการฝึกปฏิบัติงานให้เกิดทักษะ และความเชี่ยวชาญ ตามความต้องการ                    
ของสถานประกอบการ และเข้าใจถึงกระบวนการบริหารและการผลิตเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีใน 
ยุคดิจิทัล สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อส าเร็จการศึกษา   

5.3  การประเมินผู้เรียน 
5.3.1  ก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ  

และมีวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนที่รู้ได้อย่างเหมาะสม  
5.3.2  มีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง โดยการใช้วิธีการประเมินที่

หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง  
5.3.3  มีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อน หรือเสริมจุด

แข็งของตนเองได้ ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา 
5.3.4  มีการประเมินนักศึกษาจากการปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการ ตาม

กระบวนการความร่วมมือร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินจากสถาน
ประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึกษา ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก จ หมวด 1)  

 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1  การบริหารงบประมาณ 

คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพ่ือจัดซื้อ
ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุน                    
การเรียนการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
6.2.1 ห้องปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์หลัก คณะวิทยาการจัดการ  
มีดังนี้ 
 1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะ 
  ขนาดจุ  40  เครื่อง   จ านวน 3 ห้อง 
 2. ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
  ขนาดจุ 40 เครื่อง   จ านวน 2 ห้อง 
 3. ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
  ขนาดจุ 100 เครื่อง  จ านวน 2 ห้อง 
 4. ห้องปฏิบัติการทางภาษา  
  ขนาดจุ 80 คน    จ านวน  2 ห้อง 
 5. ห้องเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)  
  - ขนาดจุ 100 คน  

- ขนาดจุ  60  คน  
- ขนาดจุ  50  คน  
- ขนาดจุ  40  คน  

จ านวน  4  ห้อง 
จ านวน  1  ห้อง 
จ านวน  8  ห้อง 
จ านวน 55 ห้อง 

 6. ห้องประชุมสัมมนา (ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ) 
  ขนาดจุ 80 - 10 คน  จ านวน 1 ห้อง 
 7. ห้องประชุมสัมมนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) (อาคาร 19) 
  ขนาดจุ 50      คน  

ขนาดจุ 80 - 10 คน  
จ านวน 3 ห้อง 
จ านวน 1 ห้อง 

 8. ห้องศูนย์สหกิจศึกษา จ านวน 1 ห้อง 
 9. ห้องศูนย์ข้อมูลธุรกิจ  จ านวน 1 ห้อง 
 10. อุปกรณ์การศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ 
  - ชุดเครื่องขยายเสียง  

- LCD Projector 
- Notebook 
- เครื่องฉายแผ่นทึบ 

จ านวน  50 ชุด 
จ านวน  40 ชุด 
จ านวน  20 เครื่อง 
จ านวน   3 เครื่อง 

โดยมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
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6.2.2 ห้องปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์ สาชาวิขานิเทศศาสตร์ มี
ดังนี้ 

 1. ห้องปฏิบัติการด้านวิทยุโทรทัศน์   
  - กล้องวีดิโอ Mini DV 3 CCD พร้อมขาตั้งกล้องระบบล้อเลื่อน  

จ านวน 3 ชุด 
  - ขนาดจุ 40 เครื่อ จ านวน 3 ห้อง 
  - ระบบควบคุมไฟ Cool  Light  จ านวน 9 ชุด 
  - ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก  จ านวน 3 ชุด 
  - กล้องวีดิโอระบบ Mini DV 1 CCD จ านวน 3 ชุด 
  - กล้องวีดิโอระบบ DVD   จ านวน 2 ชุด 
  - ชุดตัดต่อและควบคุมการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวด้วย 

คอมพิวเตอร์ จากการบันทึกด้วยกล้องระบบ Mini DV  
  พร้อมด้วย Software ส าหรับการตัดต่อวีดิโอหลายรูปแบบให้

เลือกใช้ จ านวน 2 ชุด 
  - ชุดควบคุมการบันทึกภาพในห้องสตูดิโอด้วยกล้องระบบ Mini 

DV พร้อมด้วย Software ส าหรับการตัดต่อวีดิโอหลายรูปแบบ
ให้เลือกใช้ จ านวน  1 ชุด 

  - ชุดตัดต่อและควบคุมการบันทึกเสียงและตัดต่อเสียงด้วย 
คอมพิวเตอร์  จ านวน  1 ชุด 

  - ระบบอินเตอร์คอมฯ ในห้องสตูดิโอโทรทัศน์ จ านวน 3 ชุด 
 2. ห้องปฏิบัติการด้านวิทยุกระจายเสียง   
  - ระบบบันทึกและตัดต่อเสียงด้วยคอมพิวเตอร์ จ านวน  1 ชุด 
  - เครื่องเล่นซีดี  จ านวน  2 ชุด 
  - เครือ่งเล่น Cassette Tape จ านวน  2 ชุด 
  - บูมไมโครโฟน ส าหรับผู้ด าเนินรายการ  จ านวน 1 ชุด 
  - ชุด Control Mixer  Board   จ านวน 1 ชุด 
  - ชุดล าโพงและเครื่องขยายเสียง  จ านวน 1 ชุด 
6.2.3 สถานฝึกภาคปฏิบัติ ณ สถานประกอบการ 

 6.2.4  ห้องสมุด  
ใช้ต ารา เอกสารประกอบการศึกษา จากห้องสมุด คณะวิทยาการจัดการ

และส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งให้บริการหนังสือ ต ารา วารสาร วิทยานิพนธ์ 
งานวิจัย สิ่งพิมพ์ อ่ืนๆ และโสตทัศนวัสดุทางด้านนิเทศศาสตร์ และด้านอ่ืน ๆ ทุกสาขาวิชาที่
มหาวิทยาลัยเปิดสอน 

6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
6.3.1  จัดหาหนังสือ ต าราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทย                                        

และภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจ านวนที่เหมาะสม 
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6.3.2  จัดหาเครือข่ายทางด้านสื่อ / การสื่อสาร เพ่ือการศึกษาดูงาน โดยน าข้อมูล
เดิมที่ผ่านมา และสถานที่ศึกษาดูงานใหม่ ๆ ที่มีความพร้อมในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน น ามา
พิจารณาประกอบในการเลือกสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง และ
สามารถที่จะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต   

6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
6.4.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

พ  .ศ . 2548 เรื่องการประกันคุณภาพของหลักสูตร ข้อ 15 ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
โดยให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบในการประกัน
คุณภาพอย่างน้อย 6 ด้าน คือ 1) การก ากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย์ 5) หลักสูตร
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และ 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.4.2  จัดท าแบบส ารวจความต้องการจากนักศึกษาในการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

6.4.3  จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
 

 

7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล และด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือใช้ก าหนดดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผลผ่าน คือ  
มีการด าเนินงานตามข้อ 1 -  5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ใน 
แต่ละปี ดังนี้ 
  

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  ปีที่
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

  1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม                           
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

     

  2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง                        
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา / สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

  3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อย                                    
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  ปีที่
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล                  
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน                     
ให้ครบทุกรายวิชา 

     

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

     

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

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงาน                   
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ หรือค าแนะน า                
ด้านการจัดการเรียนการสอน   

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ / หรือ
วิชาชีพ วิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ                     
การพัฒนาวิชาการ และ / หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. มีการประชุมบุคลากรทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ
เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
กับการท างาน (WIL) 

     

12. มีเครือข่ายจากสถานประกอบการเพ่ือเป็นแหล่งแหล่งเรียนรู้การ
ปฏิบัติงานในสภาพจริงของนักศึกษา ตามรูปแบบการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL)  

     

13. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย  / บัณฑิตใหม่                                 
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

14. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย                          
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 
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หมวดที่ 8 
กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน  

ก่อนเริ่มการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ทั้งในสถาบันการศึกษาและในสถาน
ประกอบการมีการประชุมวางแผนการสอนร่วมกันในคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและจากสถานประกอบการ ถึงวิธีการสอน วิธีการประเมินก่อนและหลังการ
สอน หากรายวิชาที่มีอาจารย์มากกว่า 2 คน ให้ปรึกษาแนวทางการสอนให้ไปในทางเดียวกัน พร้อม
กับปรึกษาหารือกันในการใช้กลยุทธ์การสอนพร้อมการประเมินกลยุทธ์การสอน หรือปรึกษาหารือกับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร หรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน
การสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
1.2.1 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการ                     

หรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน เพ่ือประเมินภาพรวม                     
ของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชา หรือกลุ่มวิชา 

1.2.2  ประเมินด้วยการสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 
และ/หรือทีมผู้สอน  

1.2.3  ประเมินสภาพจริงของผลงาน / ชิ้นงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1  ติดตามผลประเมินการฝึกปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์ 
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 จากอาจารย์ผู้สอนในสถานประกอบการ และจากผู้ใช้
บัณฑิต  

2.2  ติดตามการได้งานท าทันทีจากสถานประกอบการที่ท าความร่วมมือจัดการศึกษา  
2.3  ติดตามผลการท างานของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากผู้ใช้บัณฑิต 
2.4  ติดตามผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ประเมินภายนอกเพ่ือการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละ
รายวิชา อีกทั้งประเมินจากการรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรการประเมินหลักสูตร 

 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินผลการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมข้างต้น รวมไปถึงผ่านการ
ประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)  
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
4.1 อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลยและจากสถานประกอบการ น าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดย
นักศึกษา ผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงาน ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วแต่กรณีมาปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ และพิจารณาแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบระยะเวลาที่ก าหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

4.2  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและจากสถาน
ประกอบการ น าผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งด าเนินการ
ทุกสิ้นปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมน าเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มี
ข้อบกพร่องส าหรับปีการศึกษาถัดไป    
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ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร / Language Communications 
 
0001101   ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร       2 (2-0-4) 
    (Thai for Communication) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร บูรณาการการใช้ภาษาในสังคมและ
วัฒนธรรมไทย ทักษะการคิด ฟัง ดู พูด อ่านและเขียน เพ่ือประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 
 Fundamental knowledge of language and Communication, Integrated 
language use in society and Thai society, thinking, listening, watching, speaking, reading 
and writing to apply in life 

0001102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (2-0-4) 
 (English for Communication) 
 การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน การฟัง พูด อ่าน และเขียน ใน
สถานการณ์ต่างๆ การทักทาย การท าความรู้จัก การให้ข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว ชุมชน การบรรยาย
สถานที่ ที่ตั้ง การบอกทิศทาง 
 Fundamental English for Communication with four skills namely listening, 
speaking, reading, and writing in various situations; greeting, getting to know each other, 
giving personal information, giving information about family and community, describing 
places, giving location and direction 

0001103  สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2 (2-0-4) 
 (Information Searching for Study) 
 สารสนเทศ ทักษะการรู้สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์และ
กระบวนการสืบค้นสารสนเทศด้วยสื่อดิจิทัล การเขียนรายงานทางวิชาการและการน าเสนองานตาม
มาตรฐานสากล ตลอดจนการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการท า
รายงาน วิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 Information, information literacy skills, information sources and resources, 
retrieval techniques and process with digital media, academic report writing with 
universal standardized formatting, citation and bibliography for efficient application on 
other types of research and thesis writing forms, correctly and effectively 
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0001104    การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  2 (2-0-4) 
 (Listening and Speaking English for Daily Life Communication) 
 การฟังและการพูดในระดับประโยคและระดับข้อความในหัวข้อต่างๆ  ที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนฝึกทักษะการฟัง -พูด
ภาษาอังกฤษ 
                Practice of English listening and speaking at the levels of sentence and 
discourse for Daily Life Communication through various activities in a variety of topics 
with an emphasis on helping students practice their listening and speaking skills 

0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 2 (2-0-4) 
 (Reading and Writing English for Daily Life Communication)   
 การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านโฆษณา แผ่นพับโฆษณา การอ่านประกาศ การอ่านฉลาก
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ การย่อความ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนจดหมายส่วนตัว การสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 Skills for reading newspapers, advertisements, announcements, brochures, 
and product labels; summarizing, completing forms, personal correspondence, and 
electronic communication 

0001106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม 2 (2-0-4) 
 (English for Cultural Communication)      
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ค่านิยมทาง
สังคม ความเชื่อ อาหาร และเทศกาลส าคัญทางประเพณีวัฒนธรรม  
 English for communication regarding cultural issues, geography, climates, 
social value, beliefs, food, and traditional festivals 

0001107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2 (2-0-4) 
 (English for Communication in the Workplace) 
 ภาษาอังกฤษในการท างาน การต้อนรับ การนัดหมาย การโทรศัพท์ การให้และขอข้อมูล        
การกรอกแบบฟอร์มประเภทต่างๆ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนอีเมล์ การเขียนประวัติ
ส่วนตัว การอ่านประกาศรับสมัครงาน  
 English in the workplace, welcoming, making appointment, telephoning, 
giving and asking information; form filling, application letter, E-mail, resume, job 
advertisement 
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0001108    ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน       2 (2-0-4) 
 (Chinese for Daily Life Communication) 
 หลักการออกเสียงพินอินภาษาจีน ค าศัพท์ วลี ส านวน โครงสร้างและรูปแบบประโยค
ส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
 Chinese pinyin pronunciation, vocabulary, phrases, idioms and sentence 
structures for use in everyday life with the skills of listening, speaking, reading and 
writing 
 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ / Humanities 
 
0002101 พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา     2 (2-0-4) 
 (Buddhism for Development) 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญ วันส าคัญและพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา การประยุกต์พุทธธรรมเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคมหน้าที่ชาวพุทธและมารยาทไทย        
การพัฒนาจิตและปัญญาเพ่ือการด าเนินชีวิต 
 Introduction to Buddhism great teaching of Buddha, Buddhist Sabbath 
days, Dhamma application for life and society, Buddhist duty and Thai courtesy, mind 
and wisdom development for living 

0002102 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน       2 (2-0-4) 
 (Psychology for Self Development) 
 ความหมาย ความส าคัญของจิตวิทยา ปัจจัยพ้ืนฐานและทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการรู้จักและการพัฒนาตน มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการวางแผนการด าเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุข 
 Definitions, significance, basic factors and psychology theory of behavior, 
self development, human relations, team work and life planning for well-being 

0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต 2 (2-0-4) 
 (Music and Life Appreciation) 
 การใช้ดนตรีในชีวิตประจ าวัน บทบาท ความส าคัญของดนตรีในสังคม การเสริมสร้าง
ทักษะ และประสบการณ์ทางดนตรี 
 Using music in daily life, roles and importance of music in society, 
enhancing skills and musical experience 
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0002104 ศิลปะและการออกแบบ 2 (2-0-4) 
 (Arts and Design) 
 หลักการ แนวคิด ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์
ผลงาน การรับรู้ การสื่อสาร การตีความ การชื่นชมความสวยและความงาม การประยุกต์และการมี
รสนิยมที่ดีต่อผลงานศิลปะและการออกแบบของไทย เอเชียและตะวันตกทั้งอดีตและปัจจุบัน 
 Principles, concepts, creativity, imagination and processes of creative arts 
and  design; perceptions, Communication, interpretation, appreciation of beauty and 
aesthetic, application and having good taste to arts and design of Thai, Asia and west 
in past and present 
 
0002105 สุนทรียภาพการแสดง 2 (2-0-4) 
 (Art Performance Appreciation) 
 ความหมายของสุนทรียศาสตร์และการแสดง คุณค่าของศิลปะการแสดงประเภทต่างๆ 
ค่านิยมและวิถีชีวิตที่น ามาประยุกต์ใช้ในการแสดง การจัดกิจกรรมการแสดงที่สอดคล้องกับค่านิยม
และวิถีชีวิตในท้องถิ่น 
 The meaning of aesthetics and performances. The value of performing art. 
Values and way of life that are applied in performances; Organizing and performances 
that are consistent with local values and lifestyles 

0002106 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 2 (2-0-4) 
 (Meditation for Life Development) 
 ความหมายของการท าสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการท าสมาธิ 
ลักษณะของการบริกรรมและการท าสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการ
ท าสมาธิไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สมาธิกับการเรียนและการท างาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ 
ประโยชน์ของฌานและญาณ สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา 
แผนผังสมถะกับวิปัสสนา ชาวโลกกับวิปัสสนา  
 Meaning of meditation; objectives, methods, processes, the beginning of 
meditation practice; characteristics of reciting and meditating; benefits of meditation; 
meditation resistances and applying meditation to daily life; meditation as related to 
education and work; characteristic, process, qualities and benefits of the states of 
absorption (Jhana) and insight knowledge (Nana); fundamental knowledge about 
insight meditation (Vipassana); differences between the foundation meditation 
(Summata) and the insight meditation (Vipassna); layout the foundation meditation 
(Summata)  and the insight meditation (Vipassna); insight meditation as related to the 
world population 
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ / Social Sciences 
 
0003101 ระบบสังคมไทย  2 (2-0-4) 
 (Thai Society System) 
 สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และสิ่งแวดล้อม ของ
สังคมไทยในปัจจุบัน ปัญหาและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 
เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการบริบทต่างๆ เพ่ือปรับตัวให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง ทิศทางการพัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืน ปลูกฝังจิตส านึก ตระหนักและเห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย 
 Present situation of Thai society, culture, economy, politic, and public 
administration; problems and future trends of Thai society, development and sufficiency 
economy, local wisdom, adaptation for social changes, sustainable development, and Thai 
nationalism 

0003102 ระบบสังคมโลก 2 (2-0-4) 
 (Global Society System) 
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมและภัยคุกคามต่างๆ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิ
มนุษยชน การปรับตัวอยู่ในสังคมโลกด้วยสันติวิธี การด าเนินชีวิตในโลกยุคข้อมูลข่าวสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 The changes of global society in politic, economy, culture, environment, 
and other crisis; multiculturalism; human rights; non-violence conflict resolution; life 
in the Digital Age 

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน 2 (2-0-4) 
 (Business and Daily Life) 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ หน้าที่ของธุรกิจ การ
ผลิต แนวทางการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบัญชี
การเงิน สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สังคม ที่ส่งผลกระทบต่อ
การใช้ชีวิตประจ าวัน นโยบายของรัฐบาล กฎหมายภาษีอากร และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Fundamental business; business model; business attributes; business role; 
production; guidelines for modern entrepreneur; administrative human resources 
management; marketing; financial accounting, Environment of Business; Social Technology 
change context influencing on business and daily life; government policies; taxation 
law; and applying philosophy of sufficiency economy to daily life 
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0003104 ไทเลยศึกษา 2 (2-0-4) 
 (Loei Study) 
 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทเลย ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิต การละเล่น 
ภาษา ศิลปะ และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
 Context of Loei province; history and culture, belief, ritual custom, ways of 
life, amusement, Loei dialect, arts, folk wisdom and environment 

0003105    ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน 2 (2-0-4) 
 (Thailand and ASEAN Community) 
 ความเป็นมา ข้อมูลพ้ืนฐานประเทศสมาชิก ลักษณะภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง สังคมวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก กฎบัตรอาเซียน ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าเป็นสมาชิก 
 Background of ASEAN community; fundamental information of 
geographical; economic, political, social and cultural aspects of all country members; 
ASEAN charter; the relationships of internal and external groups of ASEAN country 
members and benefits of Thailand that gain from being member 

0003106    เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 2 (2-0-4) 
 (Economy in Daily Life) 
 หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน ระบบ
เศรษฐกิจตลาดและกลไกราคา รายได้ประชาชาติ รายได้จังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชนในระบบ
เศรษฐกิจ เงินและสถาบันการเงิน การคลัง การวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชน และสังคม
ปัจจุบัน 
 Fundamental of economics; economy in daily life; economic system; market 
and price; national income; gross provincial product; government and private sector in 
economic system; money and financial institution; Fiscal Policy; analysis of household, 
community, and current society economies 
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0003107    ความเป็นพลเมืองท่ีดี 2 (2-0-4) 
 (Smart Citizenship) 
 การปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และบทบาทของพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความ
หลากหลาย การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี การต้านทุจริต  การปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกต่อ
ประเทศ จิตอาสา บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง การเป็นสมาชิก
ที่ดีของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 Democratic form of government, rights, status, freedom, and roles in the 
context of democracy; democratic form of government with the king as head of state, 
living in different societies, conflict management by using peaceful way, problems of 
corruption, creating positive attitude towards the country, service mind, roles and 
responsibilities, being brave to make right decisions, being good citizen of the kingdom 
of Thailand and the world 

0003108    กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2 (2-0-4) 
 (Law in Daily Life)   
 กฎหมายทั่วไปที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย
อาญา กระบวนการยุติธรรม กฎหมายปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายครอบครัว 
รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 Essential of General laws for daily life; principle civil and commercial law, 
criminal law, justice procedure, administrative law, constitution law, Computer laws 
and computer crime Intellectual property law, Family law and other related law 
 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Mathematics, Science and Technology 
 
0004101 การคิดและการตัดสินใจ 2 (2-0-4) 
 (Thinking and Decision Making) 
 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ 
หลักการใช้เหตุผล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการ
ตัดสินใจ การประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์การตัดสินใจ ก าหนดการเชิงเส้นส าหรับการตัดสินใจ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
 Principles and human thinking process; analytical thinking and creative 
thinking; logical principles; data collection; data analysis through software application 
for decision making; application of the principle of decision-making analysis; linear 
programming for problem solving in daily life 
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0004102  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน  2 (2-0-4) 
 (Computer Technology for Daily-Life) 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสมัยใหม่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ จริยธรรมและความ
ปลอดภัย คอมพิวเตอร์ ในอนาคต และทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
 Basic knowledge about a computer system, Components of a computer 
system, Modern computer network and the internet, Social network, Computer security 
ethics, Computer in the future, and computer devices and technology skills for daily 
life 
 
0004103    การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ     2 (2-0-4) 
 (Exercise for Health) 

      ความรู้ด้านกิจกรรมทางกาย ขั้นตอน รูปแบบ วิธีการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพที่
สอดคล้องกับยุคสมัย เหมาะสมกับเพศ วัย และสมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคล  และการน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Knowledge of physical activities; step, patterns and processes of exercise 
according to each gender, age and individual fitness and application in daily life 

0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต 2 (2-0-4) 
 (Science and Technology for Quality of Life) 

        กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีพลั งงานทดแทน 
เทคโนโลยีชีวภาพ มลพิษในสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการ
ด าเนินชีวิตมนุษย์ 
 Science process; chemical in daily life; renewable energy technology; 
biotechnology; environmental pollution; effects of advanced science and technology 
on human life 

0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 2 (2-0-4) 
 (Science for Health) 

ความส าคัญของอาหารและโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ แนวทางการเลือก
และการบริโภคอาหารปลอดภัย การส่งเสริมสุขอนามัยทางเพศ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การ
ส่งเสริมสุขภาพจิต  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกิดโรค การป้องกันโรคและหลักการใช้ยาใน
ชีวิตประจ าวัน 
                Principal of food and nutrition, nutrition assessment, food selection, sexual 
hygiene promotion, accident and first aid, mental health promotion, diseased knowledge, 
diseased prevention and daily medication 
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0004106  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 2 (2-0-4) 
  (Life and Environment) 
                 การก าเนิดโลกและก าเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการมนุษย์ ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและชนิดพันธุ์ต่างถิ่น มลพิษสิ่งแวดล้อมและ
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ปัญหาภาวะโลกร้อน วิถีชีวิตกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน 
                 The origin of the Earth and life; human evolution, the systematic 
relationship between organism and environment, environmental pollution and impacts 
on quality of life, global warming, ways of life and using natural resources in local and 
environmental areas and tourism, natural resources and sustainable natural resource 
management 

0004107 เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 2 (2-0-4) 
 (Household Appliances Maintenance Techniques) 
 หลักการท างาน การใช้งาน เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันภายในบ้าน 
เครื่องมือและการใช้เครื่องมือส าหรับงานไฟฟ้า งานครุภัณฑ์ เคหะภัณฑ์ และยานพาหนะ การ
ตระหนักถึงความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน 
       Principle of operation; household kits maintenance techniques in daily life; 
tools and electronic tools use; durable goods, hardware and vehicles; security and 
energy conservation awareness 
 

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจ าวัน 2 (2-0-4) 
 (Raising Crops and Animals in Daily Life) 
 หลักการปลูกพืชเบื้องต้น  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือตกแต่งสถานที่ การปลูกผัก
ปลอดสารพิษ พืชเครื่องเทศและสมุนไพรเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน การปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น  
หลักการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ พืชอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์โดยใช้สมุนไพร การ
เลี้ยงและการดูแลสัตว์เลี้ยง หลักการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 Principle of plant production; floriculture and ornamental plants for 
decoration; chemical-free vegetables; spices and medicinal plants for household 
consumption; fruit trees and perennial plant productions; principle of animal 
productions; economic animal productions; productions and carefulness for domestic 
animals; Forage crops; Medicinal  plants for Livestock; principle of sufficiency economy 
in animal productions; application of philosophy of sufficiency economy to agriculture 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาแกน 
 
3001101  หลักนิเทศศาสตร์  3 (3-0-6) 
              (Principles  of  Communication  Arts)  
 ความเป็นมาของนิเทศศาสตร์ วิวัฒนาการของสื่อเก่าไปสู่สื่อใหม่ ความรู้พ้ืนฐานนิเทศ
ศาสตร์ สาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับนิเทศศาสตร์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเภทการสื่อสาร องค์ประกอบ
และแบบจ าลองการสื่อสาร ทฤษฎีการสื่อสาร ตลอดจนบทบาทและอิทธิพลของการสื่อสารที่มีผลต่อ
การพัฒนาด้านต่าง ๆ จรรยาบรรณของการสื่อสาร 
 History of communication, The evolution of old media  to new media,  
Basic knowledge of communication arts, branches of subjects related communication 
arts, General knowledge about communication types, Communication elements and 
models of Communication theory as well as the roles and influences of communication 
affecting various development, ethics of communication 
 
3001301   การออกแบบศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1   3 (2-2-5) 
               (Art Design for Communication 1)  
 ประวัติศาสตร์ศิลปะ ทฤษฎีศิลปะเกี่ยวกับเส้น สี น้ าหนัก รูปร่าง รูปทรง  การจัดวาง
องค์ประกอบภาพ ฝึกสร้างชิ้นงานศิลปะที่มีรูปร่างและลวดลายเกี่ยวข้องกับงานศิลปะในท้องถิ่น การ
จัดหน้า ภาพประกอบ การออกแบบกราฟิก  โดยการเรียนปฏิบัติด้วยมือ 
 Art history, Art theory about lines, colors, weight, shapes, and picture 
composition Practice to create art work with shapes and patterns relevant to local art, 
page layout, illustration, graphic design by learning with hand   
 
3001302   การออกแบบศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์ 2   3 (2-2-5) 
               (Art Design for Communication 2)  
 ทฤษฎีศิลปะเกี่ยวกับเส้น สี น้ าหนัก รูปร่าง รูปทรง การจัดวางองค์ประกอบภาพ ฝึก
สร้างชิ้นงานศิลปะ การจัดหน้า ภาพประกอบ การออกแบบกราฟิกที่พัฒนาและดัดแปลงจากลวดลาย
งานศิลปะในท้องถิ่น สร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 Art history, Art theory about lines, colors, weight, shapes, and picture 
composition Practice to create art work, layout, illustration, graphic design developed 
and adapted from local art patterns, created by computer application 
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3001401   การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อสื่อสมัยใหม่  3 (2-2-5) 
 (Photography for New Media) 
  หลักทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ การใช้กล้อง  DSLR ในงานดิจิทัล 2 มิติ 3 มิติและสื่อ
ปฏิสัมพันธ์ รวมถึงโปรแกรมเกี่ยวกับการจัดไฟล์และอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการถ่ายภาพ ศิลปะการ  
ถายภาพ การตกแต่งภาพทุกรูปแบบ เพ่ือน าเสนอผ่านสื่อสมัยใหม่ 
 Theory and practice to use DSLR camera in 2D digital media, 3D digital 
media and Interactive media includes applications about manage files and accessories 
those used in photography Art of photography Photo retouching every type to present 
by modern media 
 
3002402  การถ่ายภาพเคลื่อนไหวส าหรับงานดิจิทัล  3 (2-2-5) 
  (Cinematography for Communication Arts) 
 เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเคลื่อนไหว  และอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการออกกองถ่าย
และในสตูดิโอ การจัดแสง การเลือกมุมกลอง การจัดองค์ประกอบภาพ ทิศทางการเคลื่อนไหวของ
กล้อง รวมทั้งการใช้สี ตลอดจนเทคนิคการถ่ายท าเพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ และกระบวนการตัดต่อเพ่ือ
เผยแพร่ผ่านสื่อดิจิทัล  
 Learn and practice in movie shooting. Accessories used in outdoor movie 
unit and indoor studio, light settings , camera angle selection, picture composition, 
direction of camera movement, including the use of colors as well as shooting 
techniques for various purposes and editing process for broadcast via digital media      
 
3001601   สื่อยุคใหม่   3 (2-2-5) 
 (Media of New Age) 
 วิวัฒนาการ ความหมาย ความส าคัญ บทบาท ประเภท คุณลักษณะ องค์ประกอบ 
ข้อพิจารณาการเลือกใช้สื่อ แนวทางการวางแผนและขั้นตอนการผลิตสื่อ การฝึกปฏิบัติผลิตสื่อ 
รวมทั้งศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบัน ปัญหา แนวโน้มและข้อเสนอแนะ  
 Evolution, meaning, importance, roles, types, features, composition Considerations 
for media selection Guidelines for planning and media production steps Practice of 
media production including studying the current situation, problems, trends and 
recommendations 
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3002307   การสื่อข่าวและเขียนข่าวในยุคใหม่  3 (2-2-5) 
  (News Reporting and News Writing  in New Age) 
 ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ประเภท คุณสมบัติ คุณค่าข่าว แหล่งข่าว การ
สื่อข่าว การสัมภาษณ์ รูปแบบการเขียนข่าว จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานข่าว และฝึกทักษะการสื่อข่าว 
เขียนข่าวในรูปแบบของสื่อยุคใหม่ 
 Meaning, importance, compositions, types, qualification, value news, news 
source, news reporting, interview, news writing format, ethics of news workers Practice 
to write and news report in type of new age media     
 
3003901  การวิจัยนิเทศศาสตร์   3 (2-2-5) 
  (Communication Arts Research) 
 หลักการทางด้านวิจัย ประเภทของงานวิจัย ขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงานวิจัยทั้ง
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การเขียนรายงานการวิจัย  การน าเสนอผลการวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์
โดยมีเนื้อหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น 
 Principles of research, types of research, processes and research methodology both 
qualitative and quantitative research, research report writing, presentation of research results 
in Ccommunication Arts with research content relevant to the local community 
 
3001201  ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์   3 (3-0-6) 
  (English for Communication Arts) 
 เรียนรู้การศึกษาถ้อยค า ส านวน ประโยค การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน โดยเน้น
การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนทางนิเทศศาสตร์ 
 Learn to study words, idioms, sentences, and English usage in daily life with an 
emphasis to practice on skills of listening, speaking, reading and writing in communication 
arts 
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3003501  การออกแบบอินเตอร์เฟซผ่านสื่อดิจิทัล   3 (2-2-5) 
  (Interface Design by Digital Media)  
 ความหมาย ประเภท ลักษณะของประสบการณ์ผู้ใช้งาน และอินเตอร์เฟช รวมทั้งการ
ออกแบบอินเตอร์เฟซ ร่วมกับการใช้ ปลั๊กอินในงานสื่อดิจิทัล แอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ส าเร็จรูปเพ่ือ
ช่วยส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นชุมชน 
 Meaning, category, characteristics of the user experience and interface, 
including interface design with the use of plug-in in digital media, applications and 
instant websites to help promote and develop local communities 
 
 

กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 
 
3001304  การสร้างตราเพื่อการสื่อสาร                                          3 (3-0-6) 
  (Brand Creation for Communication) 
 ความหมายและลักษณะของการเล่าเรื่อง การสร้างตราองค์กรและสร้างตราผลิตภัณฑ์
เพ่ือส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ เน้นการคิดเชิงวิเคราะห์ และการเขียนแก่นเรื่อง 
แนวความคิด โครงเรื่องในการออกแบบ 
 Meaning and characteristics of storytelling, organization brand making, 
and create brand to promote local production creatively, focus on analytical thinking 
and writing theme, concept, plot in design 
 

3002303  การออกแบบและผลิตกราฟิกเพื่องานสื่อภาพนิ่ง                  3 (2-2-5) 
              (Design and Graphic Production for Pictographic Media) 
  ความหมาย ความส าคัญ ประเภท องค์ประกอบ แนวคิดทางศิลปะ เทคนิคการออกแบบ
และการฝึกปฏิบัติผลิตสื่อกราฟิกภาพนิ่ง  
  Meaning, importance, types, components, artistic concepts, techniques designing 
and practice to produce graphic pictographic media   
 

3001305  การเขียนบทและผลิตสื่อร่วมสมัย 1    3 (3-0-6)  
  (Script Writing and Contemporary Media Production 1) 
 ความหมาย ความส าคัญ ประเภท เทคนิคการเขียนบทและการผลิตบทความ บทวิจารณ์ 
สารคดี การเขียนสร้างสรรค์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ส าหรับสื่อ 2 มิติ 3 มิติ และสื่อปฏิสัมพันธ์ใน
งานนิเทศศาสตร์   
 Meaning, importance, types, techniques of script writing and production, 
articles, reviews, documentaries, creative writing, advertisement, public relations, etc. 
for 2D media, 3Dmedia and interactive media in Communication arts works  
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3003306  การเขียนบทและผลิตสื่อร่วมสมัย 2    3 (3-0-6)  
 (Script Writing and Contemporary Media Production 2) 
 ความหมาย ความส าคัญ ประเภท เทคนิคการเขียนบทและการผลิตรายการวิทยุ  
โทรทัศน์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ส าหรับสื่อ 2 มิติ 3 มิต ิและสื่อปฏิสัมพันธ์ในงานนิเทศศาสตร์ 
 Meaning, importance, types, techniques of script writing and production, 
articles, reviews, documentaries, creative writing, advertisement, public relations, etc. 
for 2D media, 3D media and interactive media in communication arts works 
 
3003403   เสียงและภาพเคลื่อนไหวในยุคใหม่       3 (2-2-5) 
   (Sound and Motion Picture in New Age) 
  บริบทเสียงกับภาพเคลื่อนไหว วิธีเลือกเสียงให้ตอบสนองต่ออารมณ์ ความรู้สึกและการ
เล่าเรื่องของภาพเคลื่อนไหว การตัดต่อผสมผสานเสียงกับภาพเคลื่อนไหว  ตลอดจนเรียนรู้
กระบวนการออกแบบและผลิตภาพเคลื่อนไหว 
  Context of audio and motion picture, method to choose sounds to 
respond to emotions and storytelling of motion picture, editing combines with sound 
and motion picture as well as learning the process of design and  motion picture 
production 
 
 

กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก 

1.  กลุ่มวิชาเลือกออกแบบเนื้อหาและเตรียมทักษะ 
 

3002102  กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์  3 (3-0-6) 
  (Law and Ethics for Communication Arts)  
 หลักการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ เสรีภาพทางการสื่อสาร กฎหมาย ข้อบังคับ จริยธรรม 
และคุณธรรมของผู้ผลิตสื่อ เช่น ความซื่อสัตย์ ความถูกต้อง ที่มีผลกระทบต่อบุคคลและสังคม 
 Principles related to Rights and Freedom of communication, Laws, Rules,   
Ethics and Moral of media producers for example ; loyalty, accuracy that affect to 
individuals and society   
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3002202  ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3 (3-0-6) 
  (Language for  Communication Arts) 
 พ้ืนฐานองค์ประกอบของภาษาเพ่ืองานสื่อสารและการน าไปใช้ออกแบบในการสื่อสาร
ของสื่อสมัยใหม ่ 
 Fundamental, elements of language for communication and usage to 
communication design in modern media 
 
3002203  การพูดเพื่อการสื่อสาร  3 (3-0-6) 
 (Speech for Communication Arts) 
 หลักการและเทคนิคการพูด รูปแบบของการพูด การเตรียมตัวและการฝึกปฏิบัติ 
ในการพูดเพ่ือการสื่อสาร 
 Principles and techniques of speaking. Style of speech. Preparation and 
practice  to speak  for communication 
 
3003204  บุคลิกภาพในงานสื่อสาร       3 (2-2-5) 
  (Personality for Communication) 
 ความหมาย ความส าคัญ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ การพัฒนาและการประเมิน
บุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพนอก มารยาททางสังคม ความสามารถในการสื่อสาร  กิจกรรมและ
ฝึกปฏิบัติเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ 
 Meaning, importance, factors that influence personality development and 
evaluation of internal personality and external personality. Social etiquette, Ability in 
communication, activities and practices to promote personality 
 
3003205  การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ      3 (3-0-6) 
  (Media and Information Literacy) 
 ความหมายและความส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อและความนัยที่แฝงเร้นในเนื้อหาสาร 
การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้แนวคิดการรู้เท่าทันในสถานการณ์ปัจจุบัน การรับและหลีกเลี่ยงสื่อและ
สารสนเทศ  ฝึกวิเคราะห์ข่าวสารในสื่อประเภทต่าง ๆ 
 Meaning and importance of media literacy and hidden implication in 
substance analysis and apply of literacy concepts in current situations. Accepting and 
avoiding media and information. Practice to analyze news in various media 
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3003206  ทูตตราสินค้า          3 (3-0-6) 
 (Brand Ambassador)    
 ความหมาย คุณลักษณะ ความแตกต่างของทูตตราสินค้ากับอาชีพอ่ืน รวมทั้งการพัฒนา
ทักษะการเป็นแอมบาสเดอร์   
 Meaning, characteristics, differentiation between brand ambassadors and 
other occupations, including developing skills to be as an brand ambassador 
 
3002311  ฉากและอุปกรณ์ในการผลิตสื่อสมัยใหม่  3 (3-0-6) 
  (Setting and Instruments for New Media Production) 
 แนวคิด ประเภท ลักษณะ การจัดองค์ประกอบ การออกแบบฉากและห้อง ผลิตสื่อ 
ในรูปแบบภายในและภายนอก รวมทั้งเทคนิคการจัดภาพ แสง เสียง ตลอดจนการใช้และบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ในการผลิตสื่อสมัยใหม่  
 Concept, type, feature, composition arrangement, design of scenes , room 
for media production both of indoor  and outdoor, including techniques for image, 
light, sound presentation as well as the use and maintenance of equipment for modern 
media production 
 
3003312  การวิจารณ์และการน าเสนอสื่อ                                               3 (3-0-6) 
  (Media Criticism and Presentation) 
 ความหมาย ประเภท รูปแบบ องค์ประกอบและเทคนิคการน าเสนอผลงานผ่านสื่อแต่
ละประเภท รวมทั้งหลักการและขั้นตอนการวิจารณ์ ตลอดจนการฝึกวิจารณ์ผลงานสื่อประเภทต่าง ๆ  
 Meaning, types, forms, composition and presentation techniques via each 
type of media including principles and procedures for criticism including and practice 
to criticize the different types of media 
 
3003314  วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน  3 (2-2-5)  
  (Analysis of Current Situation) 
 ความหมายของการวิเคราะห์  สังเคราะห์ เหตุการณ์และสถานการณ์  หลักการเลือก
บทวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์ และการฝึกทักษะการเขียนบทความวิเคราะห์สถานการณ์ 
 Meaning of analysis, synthesize of events and situations. Principles of 
analytical article selection.  Methods of analysis. Practice to write the situation analysis 
article 

 
 

https://sites.google.com/a/htp.ac.th/kar-xan-pheux-kar-wikheraah-wicarn/1-khwam-hmay
https://sites.google.com/a/htp.ac.th/kar-xan-pheux-kar-wikheraah-wicarn/5-hlak-kar-wikheraah-wicarn-cak-kar-xan
https://sites.google.com/a/htp.ac.th/kar-xan-pheux-kar-wikheraah-wicarn/4-khan-txn-kar-wikheraah-wicarn
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3003315  สกู๊ปข่าว   3 (2-2-5) 
  (News Scoop) 
 ความหมาย คุณลักษณะ ประเภท องค์ประกอบ ข้อพิจารณาการเลือกประเด็น
จัดท าสกู๊ปข่าว การวางแผนและข้ันตอนการผลิตสกู๊ปข่าว และฝึกปฏิบัติการเขียนสกู๊ปข่าว 
 Meaning, characteristics, types, composition, considerations, issues selection, 
creating a news scoop. Planning and process of scoop news production and practice to write 
news scoop 

 
3003316  การสร้างสรรค์คอนเทนต์ตามแพลตฟอร์ม     3 (2-2-5) 
  (Creation of Contents on Platforms) 
 แนวคิดเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม รูปแบบ ลักษณะ คอนเทนต์แต่ละแพลตฟอร์ม การ
ออกแบบ และผลิตคอนเทนต์ส าหรับงานทางนิเทศศาสตร์ 
 Concepts of platform, formats, feature of content for each platform. 
Design and production of content for communication arts 

 
3003902   สัมมนาวิชาชีพ 3 (2-2-5) 
  (Seminar in Communication Vocation) 
 จุดมุ่งหมาย รูปแบบ เทคนิค และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางอาชีพเพ่ือน าเสนอใน
รูปแบบการสัมมนาที่เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนะ มุมมอง กับผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ใน
งานนิเทศศาสตร์ 
 Objectives, forms, techniques and analysis of professional issues to be 
presented in seminars that support to the knowledge exchange, views of point with 
expert in Communication Arts 
 
3003903  การศึกษาเฉพาะรายบุคคล  3 (2-2-5) 
  (Individual Study) 
 เรียนรู้เพ่ือการเลือกศึกษาประเด็น และ / หรือปฏิบัติงานในโครงการเฉพาะที่นักศึกษา
เลือก 
 Learn to choose issues and / or work on a specific project that students 
choose individually 
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2.  กลุ่มวิชาเลือกมอดูล 1 ปฏิบัติการกราฟิกในงานนิเทศศาสตร์   
 
3002308  อินโฟกราฟิก*  3 (2-2-5) 
 (Infographic)  
 ความหมาย ประเภทและรูปแบบเกี่ยวกับอินโฟกราฟิก การส ารวจและรวบรวมข้อมูล
เพ่ือออกแบบและสร้างอินโฟกราฟิก   
 Definition, types and formats about infographic. Surveying and data collection 
for designing and creating infographic 

 
3003309   ออกแบบไอคอนและพิกโตแกรม*      3 (2-2-5) 
  (Icon and Pictogram Design) 
 ความหมาย รูปแบบและลักษณะของไอคอนและพิกโตแกรม เทคนิคการออกแบบและ
การจัดวางองค์ประกอบ ทดลองสร้างชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ของท้องถิ่น
ชุมชนเพ่ือน าไปใช้ในสถานที่ต่าง ๆ และสื่อโซเชียลมีเดีย  
 Definition, format and characteristics of icons and Pictogram, techniques 
of design and composition, try to create work pieces related to art, traditions, culture 
of the local community for use in various locations and social media 
 
3003310   การตกแต่งภาพ*        3 (2-2-5) 
 (Retouch Picture) 
 ประเภทของภาพ เทคนิคการตกแต่งภาพ เพ่ือใช้ในงานประเภทต่าง ๆ และเรียนรู้
โปรแกรมเก่ียวกับการตกแต่งภาพจากแพลตฟอร์มต่าง ๆ 
 Types of images, techniques of images decoration for use in various works 
and learn the program about images decoration from various platforms 
 
3003313   อัตลักษณ์องค์กรและผลิตภัณฑ์       3 (3-0-6) 
 (Identity of Organization and Product) 
 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรและผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนและการเตรียมข้อมูล ฝึกปฏิบัติ 
ในการจัดท าอัตลักษณ ์การเผยแพร่และการประเมินผลงาน  
 Organization identity and product design. Procedures and data preparation. 
Practice to create the identity of organization. Dissemination and performance evaluation 
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3.  กลุ่มวิชาเลือกมอดูล 2 ปฏิบัติการเสียงและภาพเคลื่อนไหว 
 
3003404  รูปแบบและเทคนิคพิเศษในการผลิตงานเสียง** 3 (3-0-6) 
 (Format and Special Technic for Sound Production) 
 รูปแบบของเสียงประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์รูปแบบของเสียง รวมทั้งเทคนิคพิเศษและ  
ฝึกการใช้อุปกรณ์เพ่ือสร้างเสียงประกอบสื่อในรูปแบบดิจิทัล 
 Different types of audio formats. Analyze the audio formats Including 
special techniques and practice to use equipment to create digital soundtracks 
 
3003405  การผลิตคลิปส าหรับสื่อสมัยใหม่   3 (2-2-5)            
 (Clip Production for New Media) 
 ความรู้เกี่ยวกับคลิป การเตรียมการก่อนการถ่ายท า การถ่ายท า จนถึงงานหลังการถ่าย
ท ารวมทั้งการน าเสนอผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะการผลิตคลิปที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม
ของชุมชนท้องถิ่น    
 Knowledge about clips, pre-production before shooting, production and 
post-production including presentation via social media, especially, the production of 
clips related to lifestyle, art and culture of the local community  
 

3003406   สื่องานอีเว้นท์และจัดที่แสดง*      3 (2-2-5) 
  (Event Media and Making Location for Exhibition) 
 พ้ืนฐานและองค์ประกอบของอีเว้นท์และจัดที่แสดง  รวมทั้งก าหนดแนวคิดเพ่ือ 
น าไปสู่การด าเนินงาน โดยเน้นที่การน าผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาจัดแสดงในวาระต่าง ๆ  
 Fundamentals and elements of the event and making location for exhibition 
including setting concepts for implementation by focusing on bringing community 
products to be displayed on various occasions 
 
3003603  โมชั่นกราฟิกเพื่อสื่อสมัยใหม่**      3 (2-2-5) 
 (Motion Graphic for New Media) 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโมชั่นกราฟิก ประเภท 2 มิติ 3 มิติ เรียนรู้การใช้โปรแกรมส าหรับ
ออกแบบเพื่อผลิตผลงานที่หลากหลาย 
 General knowledge about motion graphics in 2D and 3D Learn to use 
applications for designing to produce a variety of works 
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4.  กลุ่มวิชาเลือกมอดูล 3 ปฏิบัติการสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อดิจิทัลมีเดีย 
 

3003207  แฟ้มสะสมงานและประวัติการท างาน*  3 (3-0-6) 
 (Portfolio and Resume) 
 รูปแบบ ประเภท การออกแบบรวมทั้งการจัดระบบข้อมูล ผลงาน รางวัลที่ได้รับตาม
การเรียนรู้และฝึกทักษะ ส าหรับจัดท าแฟ้มสะสมงานและประวัติการท างานให้ได้มาตรฐานตามสาย
งาน ตลอดจนเรียนรู้วิธีการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย 
 Format, type of design, including data system management, awards 
received as learning and skills training for portfolio creation and resume in standard 
level of work. Learning how to distribute on social media 
 
 

3003602  การออกแบบและผลิตสื่อเพื่อท้องถิ่น* 3 (2-2-5) 
 (Media Design and Production for Locality) 
 บริบทท้องถิ่นตามมิติต่าง ๆ แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา ความส าคัญ
ของสื่อต่อการพัฒนา การเลือกใช้สื่อให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นชุมชน เทคนิควิธีและฝึกปฏิบัติ
ภาคสนามในโครงการและกิจกรรมในท้องถิ่น  
 Context of locality in different dimensions, concepts and theories of 
communication for development. The importance of media for development. Media 
selection to conform the context of local community, techniques and practice in the 
field of projects and activities in locality 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : 1.  * วิชาที่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเลือกมอดูล 1 มอดูล 2 และ มอดูล 3 
 2.  ** วิชาที่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเลือกมอดูล 2 และ มอดูล 3 
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กลุ่มวิชาเรียนรู้ฝึกปฏิบัติ  
 
1.  กลุ่มวิชาเรียนรู้ฝึกปฏิบัติ มอดูล 1 (Module 1) ปฏิบัติการกราฟิกในงานนิเทศศาสตร์ 

(Mission of Graphic for Communication) 
 
3002701  วางแผนและออกแบบงานกราฟิก   3 (0-6-3) 
  (Graphic Work Planning and Design)  
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับ 1) ส ารวจที่มาของหัวข้องาน และเป้าหมายของงาน 2) วางแผน 
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 3) สร้างแก่นเรื่อง แนวคิด และโครงร่างของงาน และ 4) เตรียม
องค์ประกอบภาพ เส้น สี ที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟิก   
 Operation about 1 )  Surveying the origins of the project and target of the 
job 2) Planning, collecting and analyzing data 3) Creating themes, concepts and layout 
of the work and 4) Prepare image compositions  such as lines, colors that concern with 
graphic 

 
3002702  ผลิตงานกราฟิกเพื่อสื่อยุคใหม่  3 (0-6-3)  
 (Graphic Production for Media in new Age)  
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับ 1) ออกแบบโครงร่างงานด้วยมือและคอมพิวเตอร์ 2) ผลิตชิ้นงาน
กราฟิก 3) น าเสนอต่อเจ้าของงานหรือลูกค้า และ 4) ปรับปรุง แก้ไข ก่อนส่งมอบงาน  
 Operation on 1) Designing the layout by hand and by computer2) Produce 
graphic work 3 )  Present to the owner or client and 4 )  Improve and rectify before 
submission 

 
3002703  ประยุกต์ใช้งานกราฟิกส าหรับสื่อดิจิทัล  3 (0-6-3)   
 (Applied Graphic for Digital Media)  
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับ 1) คัดเลือกสื่อดิจิทัลที่เหมาะสมกับชิ้นงาน 2) ประยุกต์ชิ้นงาน
ร่วมกับสื่อดิจิทัล 3) เผยแพร่เนื้อหาบนสื่อดิจิทัล และ 4) ตรวจสอบ ประเมินผลตอบรับผลงาน  
 Operation on 1) Selecting digital media match with the work 2) Apply the 
work together with digital media 3) Distribute contents on digital media, and  
4) Monitor, evaluate feedback of production 
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3002704  น าเสนอผลงานกราฟิกบนแพลตฟอร์มดิจิทัล  3 (0-6-3)  
 (Graphic Presentation on Digital Platforms)  
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับ 1) วางแผน วิเคราะห์ข้อมูล และเลือกโครงร่างของชิ้นงาน ในการ
ผลิตงานกราฟิกบนแพลตฟอร์มดิจิทัล 2) ออกแบบและผลิตงานกราฟิกให้สอดคล้องกับแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล 3) น าเสนอและเผยแพร่ และ 4) ติดตาม ประเมินผลตอบรับ  
 Operation on 1 )  Planning of data analysis and choose the layout of the 
work to produce the graphic work on the digital platform 2 )  Design and produce the 
graphic work conform to the digital platform 3 )  Present and publish 4 )  Following up 
and evaluating feedback 
 
2.  กลุ่มวิชาเรียนรู้ฝึกปฏิบัติ มอดูล 2 (Module 2) ปฏิบัติการเสียงและภาพเคลื่อนไหว 

(Mission of Sound and Motion Picture for Communication) 
 

3003705  วางแผนและออกแบบสื่อเสียงและภาพเคลื่อนไหว  3 (0-6-3)  
 (Sound Work Planning and Design with Motion Picture)  
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับ 1) ส ารวจที่มาของหัวข้องาน และเป้าหมายของงาน 2) วางแผน 
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 3) สร้างแก่นเรื่อง แนวคิด ของงาน และ 4) เขียนสคริปต์ และการล าดับ
ภาพ   
 Operation on 1 ) Surveying the origin of the project and target of the job,  
2 ) Planning, collecting and analyzing the data, 3 ) Creating the theme, concept, and  
4) Writing the script and image sequencing   
 

3003706  สร้างงานเสียงและภาพเคลื่อนไหว 3 (0-6-3)   
 (Sound Creation and Motion Picture)  
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับ 1) คัดเลือกรูปแบบงานเสียงและภาพเคลื่อนไหว 2) สร้างงานเสียง
และถ่ายท าภาพเคลื่อนไหว 3) ตัดต่อและท าเทคนิคพิเศษในงานเสียงร่วมกับภาพเคลื่อนไหว และ  
4) น าเสนอชิ้นงานเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
 Operation on 1) Selecting sound and animation formats 2) Create sound 
work and shoot motion pictures 3) Edit and make special techniques in sound work 
with motion picture and 4) Present the work for improvement 
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3003707  ประยุกต์ใช้งานสื่อเสียงและภาพเคลื่อนไหวร่วมกับสื่อดิจิทัล  3 (0-6-3)  
 (Applied Sound and Motion Picture for Digital Media)    

 ปฏิบัติการเก่ียวกับ 1) คัดเลือกสื่อดิจิทัลที่เหมาะสมกับการน าเสนอชิ้นงาน 2) ประยุกต์
ชิ้นงานสื่อเสียงและภาพเคลื่อนไหวร่วมกับสื่อดิจิทัล 3) เผยแพร่บนสื่อดิจิทัล และ 4) ติดตาม
ประเมินผลตอบรับ  
 Operation on 1) Select digital media match with the presentation of the 
work. 2) Apply audio and animation media work with digital media. 3) Disseminate on 
digital media and 4) Follow up , evaluate feedback of production 

 
3003708  น าเสนอผลงานเสียงและภาพเคลื่อนไหวบนแพลตฟอร์มดิจิทัล 3 (0-6-3)  

 (Sound and Motion Picture Presentation on Digital  Platforms)   
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับ 1) วางแผน วิเคราะห์ข้อมูล และเลือกสคริป การล าดับภาพ หรือ
ชิ้นงาน ในการสร้างงานเสียงและภาพเคลื่อนไหวบนแพลตฟอร์มดิจิทัล 2) ออกแบบและผลิตงานเสียง
และภาพเคลื่อนไหวให้สอดคล้องบนแพลตฟอร์มดิจิทัล 3) น าเสนอและเผยแพร่ และ 4) ติดตาม
ประเมินผลตอบรับ  
 Operation on 1) Planning of data analysis And choose Script (Storyboard) 
or workpiece to create sound and animation on the digital platform. 2) Design and 
produce sound and animation work to be consistent on the digital platform  
3) Presenting and disseminating and 4) Monitoring, evaluation of feedback 
 
3.  กลุ่มวิชาเรียนรู้ฝึกปฏิบัติ มอดูล 3 (Module 3) ปฏิบัติการสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อดิจิทัลมีเดีย 

 (Mission of Interactive Media and Digital Media) 
 

3004709  วางแผนและออกแบบส่ือปฏิสัมพันธ์ส าหรับสื่อดิจิทัล   3 (0-6-3)   
 (Planning and Design Interactive Media for Digital Media)  
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับ 1) ส ารวจที่มาของหัวข้องานและเป้าหมายของงาน 2) ประยุกต์
ชิ้นงานร่วมกับสื่อดิจิทัล 3) ก าหนดรูปแบบโครงร่าง และ 4) สร้างแนวคิด เขียนแผนภูมิในชิ้นงาน 
 Operation on 1) Exploring the origin of the project topics and the goals of 
the work 2) Applying the work with digital media 3) Defining the layout and 4) Creating 
the concept and write flow chart of work 
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3004710  สร้างงานสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อดิจิทัลมีเดีย 3 (0-6-3)   
 (Interactive Media Work Creation for Digital Media)  
 ปฏิบัติการเก่ียวกับ 1) ประชุมเพ่ือคัดเลือกสื่อกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวมาใช้ผลิตร่วม
สื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อดิจิทัลมีเดีย 2) เตรียมวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับงานสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อดิจิทัล
มีเดีย 3) ออกแบบและผลิตสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อดิจิทัลมีเดีย และ 4) น าเสนอชิ้นงานเพ่ือปรับปรุง
แก้ไขต่อไป 
 Operation on 1) Meeting to select graphic and animation media for  
co-production of interactive media and digital media 2) Preparation of data related to 
interaction media and digital media 3) Design and produce the interactive media and 
digital media and 4) Present the work for further improvement 

 
3004711  ประยุกต์ใช้งานสื่อปฏิสัมพันธ์ร่วมกับสื่อดิจิทัลมีเดีย 3 (0-6-3)   
 (Applied Interactive Media for Digital Media)  
 ปฏิบัติการเก่ียวกับ 1) คัดเลือกสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อดิจิทัลมีเดีย 2) ประยุกต์การใช้งาน
สื่อปฏิสัมพันธ์ร่วมกับสื่อดิจิทัลเพ่ือเตรียมเผยแพร่ชิ้นงาน 3) เผยแพร่สื่อปฏิสัมพันธ์ร่วมกับสื่อดิจิทัล
มีเดีย และ 4) ติดตามประเมินผลตอบรับ  
 Operation on 1) Selection of interaction media and digital media 2) Applying 
the interaction media with digital media to prepare for publishing  3) Disseminating interactive 
media with digital media and 4) Monitoring and evaluation of feedback  

 
3004712  น าเสนอผลงานสื่อปฏิสัมพันธ์ยุคใหม่บนแพลตฟอร์มดิจิทัล 3 (0-6-3)   
 (Interactive New Media Presentation on Digital Platforms)  
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับ 1) วางแผน วิเคราะห์ข้อมูล และเลือกโครงร่าง หรือชิ้นงานในการ
สร้างสื่อปฏิสัมพันธ์ยุคใหม่บนแพลตฟอร์มดิจิทัล 2) ออกแบบงานสื่อปฏิสัมพันธ์ยุคใหม่ให้สอดคล้อง
กับแพลตฟอร์มดิจิทัล 3) น าเสนอและเผยแพร่ และ 4) ติดตามประเมินผลตอบรับ  
 Operation on 1) Planning of data analysis and choose a layout  of work to 
create a modern interactive media on the digital platform 2) Design a modern interactive 
media which conform to the digital platform 3) Presenting and disseminating and  
4) Monitoring, evaluation and feedback 
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กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
3503802   เตรียมสหกิจศึกษา 1 (90)                        
  (Pre-Cooperative Education) 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงาน การเลือก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน ความรู้พ้ืนฐานและทักษะ  
ที่จ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการน าเสนอโครงงาน หรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนา
บุคลิกภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพก่อนออกไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 
 Principle, concept, process and steps of cooperative education; relevant 
rules and regulation of cooperative education; basic knowledge and techniques in job 
application, workplace selection; method of writing application letter; job interview; 
basic knowledge and skills needed for working in workplace; quality management 
system; project or product presentation techniques; academic report writing; 
personality development; ethic in vocation before practicing in workplace 
 
 

3504803  สหกิจศึกษา  6 หน่วยกิต
 (Cooperative Education) 
 วิชาบังคับก่อน : 3503802 เตรียมสหกิจศึกษา 
  (Pre Requisite : 3503802 Pre-Cooperative Education) 
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยการจัดให้
มีการเรียนในสถานประกอบการร่วมกับการจัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้การควบคุมดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการ โดยน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จาก
การศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริงในลักษณะพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการที่มีความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
 Systematic practice in workplace not less than 16 weeks by studying in 
cooperation with business organization; supervised will be given by mentor and 
workplace; theory and practice are applied in real situation as temporary employee at 
MOU workplace 
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3004801   ฝึกงานนักนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่     6 (540) 
 (Apprenticeship for New Generation Student of Communication Arts)  
 วิชาบังคับก่อน : 3503802 เตรียมสหกิจศึกษา 
 (Pre Requisite : 3503802 Pre-Cooperative Education) 
 การเรียนรู้ขั้นสูงสุดที่ดึงเอาศักยภาพทางความคิด ความรู้ ความสามารถของนักศึกษา
ออกมาให้มีความเป็นรูปธรรม อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเป็นกระบวนการที่ท าให้นักศึกษาเข้าใจ
ขีดความสามารถของตนเอง แล้วสามารถถ่ายทอดความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ในตัวเองให้เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรที่ฝึกงาน เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานใหม่ขององค์กรนั้น อีกทั้งสามารถน าความรู้ที่
ได้รับจากการเรียนในห้องเรียนมาผสานกับความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ไปใช้ เพ่ือพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารขององค์กรและภายนอกองค์กรได้อย่างมีศักยภาพสูงสุด 
 Maximum level of learning that brings out the potentials of students' ideas, 
knowledge, and abilities to be tangible with most effective. Set to be the process that 
allows students to understand their capabilities. Students are able to transfer their 
knowledge and ability   to be useful to the organization of the internship as if they are 
a new employee of that organization. In addition, the students can combine the 
knowledge from classroom with the knowledge from apprenticeship in various 
departments to develop the tasks that concern to communication both of inside and 
outside the organization with maximum potentiality 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้าง 
หลักสูตรหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2558  
กับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดจิิทัล 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรดิจิทัล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรรายวิชา 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558   

กับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตรดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

หมวดวิชา เกณฑ ์

ไม่น้อยกว่า 

หลักสูตร
ปรับปรุง  

พ.ศ.2558 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ.2564 

หมายเหตุ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
(2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
(3)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
(4)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

30  30 
10 
6 
6 
8 

30 
10 
6 
6 
8 
 

* หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เป็ น ไปตามหลั กสู ต ร
ปรั บปรุ ง  พ .ศ .  2563  
ของวิ ช าศึ กษาทั่ ว ไ ป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

หมวดวิชาเฉพาะ           
(1) กลุ่มวิชาแกน 
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

- วิชาเนื้อหาบังคับ 
- วิชาเนื้อหาเลือก 
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- วิชาทางปฏิบัติการ 

84 
 
 
 
 
 

99 
36 
 

33 
24 
6 
- 

94 
30 
 

15 
6 
7 
36 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 6 6 

รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 135 130 

 

  

 



136 
 

มคอ. 2 
 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหตุ 

1.ชื่อปริญญา  
   นิเทศศาสตรบณัฑติ (นิเทศศาสตร์) 
   Bachelor of Communication Arts  
   (Communication ) 

1.ชื่อปริญญา  
   นิเทศศาสตรบณัฑติ (นิเทศศาสตร์ดิจิทลั) 
   Bachelor of Communication Arts  
   (Digital Communication Arts ) 

ปรับปรุง 

2. จ านวนหน่วยกิต 
    จ านวนไม่น้อยกว่า  135  หน่วยกิต 

2. จ านวนหน่วยกิต 
    จ านวนไม่น้อยกว่า  130  หน่วยกิต 

ปรับปรุง 

3. โครงสร้างหลักสูตร 3.  โครงสร้างหลักสูตร ปรับตาม 
หลักสตูร 
ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 
ของวิชา 
ศึกษาทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
3.1.1 กลุ่มวชิาภาษาเพ่ือการสื่อสาร    3.1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร  10 หน่วยกิต 
บังคับเรียน   9   หน่วยกิต        บังคับเรียน  6  หน่วยกิต 
0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร             2 (1-2-3) 0001101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร         2 (2-0-4) 
0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1      3 (2-2-5) 0001102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร        2 (2-0-4) 
0001103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2      3 (2-2-5) 
 

0001104  การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน   
              ชีวิตประจ าวัน         2 (2-0-4) 

0001104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 1 (0-2-1) 
             ค้นคว้า   

 

 เลือกเรียน  4  หน่วยกิต 
0001103 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า    2 (2-0-4) 

  0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ         2 (2-0-4)    
               เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

0001106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร        2 (2-0-4) 
  วัฒนธรรม  

0001107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร        2 (2-0-4) 
  ในงานอาชีพ   

0001108 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิต     2 (2-0-4) 
  ประจ าวัน  

3.1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ให้เรียน  6 หน่วยกิต     3.1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ให้เรียน  6  หน่วยกิต   
บังคับเรียน  4  หน่วยกิต  
0002101 ความจริงของชีวิต                    2 (2-0-4) 0002101 พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา     2 (2-0-4) 
0002102 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน          2 (2-0-4) 0002102 จติวิทยาเพื่อการพัฒนาตน          2 (2-0-4 
วิชาเลือก  เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  2 หน่วยกิต 0002103 สุนทรียภาพของดนตรกีับชีวิต      2 (2-0-4) 
0002103 สังคีตการ                              2 (2-0-4) 0002104 ศิลปะและการออกแบบ             2 (2-0-4) 
0002104  ทัศนศิลป์เพื่อชีวิต                    2 (2-0-4) 0002105 สุนทรียภาพการแสดง         2 (2-0-4) 
0002105 ศิลปะการแสดง                       2 (2-0-4) 0002106 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต         2 (2-0-4) 
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหตุ 

3.1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ให้เรียน 6 หน่วยกิต 3.1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ให้เรียน 6 หน่วยกิต ปรับตาม 
หลักสตูร 
ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 
ของส านัก 
วิชาศึกษา
ทั่วไป 
 

เลือกเรียนจ านวน 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชา
ต่อไปนี้ 

บังคับเรยีน 2 หน่วยกิต  
 

0003101 ระบบสังคมไทย                        3 (3-0-6)   0003107 ความเป็นพลเมืองที่ดี          2 (2-0-4) 
0003102 ระบบสังคมโลก                        3 (3-0-6)  เลือกเรียน  4  หน่วยกิต 
0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน               3 (3-0-6)                  0003101 ระบบสังคมไทย           2 (2-0-4) 
0003104 ไทเลยศึกษา                            3 (3-0-6) 0003102 ระบบสังคมโลก            2 (2-0-4) 

 0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน           2 (2-0-4) 
0003104 ไทเลยศึกษา            2 (2-0-4) 
0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน  2 (2-0-4)   
0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน           2 (2-0-4) 
0003108 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน           2 (2-0-4) 

3.1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ให้เรียน  9 หน่วยกิต 

3.1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี  ให้เรียน   8  หน่วยกิต 

บังคับเรียน  5  หน่วยกิต 0004101 การคิดและการตัดสินใจ         2 (2-0-4) 
0004101  การคิดและการตัดสินใจ                 2 (1-2-3) 0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรส์ าหรับ      2 (2-0-4) 

             ชีวิตประจ าวัน                           
0004102  การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน          2 (1-2-3) 0004103 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ       2 (2-0-4) 
0004103 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ          1 (0-2-1) 0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี        2 (2-0-4) 

  เพื่อคุณภาพชีวิต  
วิชาเลือก  เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   4  หน่วยกิต 0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ           2 (2-0-4) 
0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ       2 (2-0-4) 
             คุณภาพชีวิต                                         

0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม          2 (2-0-4) 

0004105  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ               2 (2-0-4) 0004107 เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้      2 (2-0-4) 
 ในชีวิตประจ าวัน  

0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                      2 (2-0-4) 0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสตัว์ในชีวิต    2 (2-0-4) 
 ประจ าวัน 

0004107  เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้      2 (1-2-3)                 
              ในชีวิตประจ าวัน 
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สาขาวิชานิเทศศาสตรด์ิจิทัล  
หมวดวิชาเฉพาะ  

กลุ่มวิชาแกน จ านวน 30 หน่วยกิต 
 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหตุ 

3001101  หลักนิเทศศาสตร ์ 3 (3-0-6) 3001101 หลักนิเทศศาสตร ์ 3 (3-0-6) วิชาปรับปรุง 
(ค าอธิบายรายวิชา) 

3001102 แนวคิดและงานออกแบบ
ศิลปะทางนิเทศศาสตร ์

3 (2-2-5)    ยกเลิกวิชา 

3003503 การออกแบบและผลติสื่อ
สิ่งพิมพ์ 

3 (2-2-5)    ยกเลิกวิชา 

3002102 หลักการถ่ายภาพทางด้าน 
นิเทศศาสตร์ 

3 (2-2-5)    ยกเลิกวิชา 

3002101 หลักการสื่อข่าวและการ
เขียนข่าว 

3 (2-2-5)    ยกเลิกวิชา 

3002103 หลักการถ่ายภาพเคลื่อนไหว 
เพื่องานนิเทศศาสตร ์

3 (2-2-5)    ยกเลิกวิชา 

3002301 ภาษาอังกฤษเพื่องาน 
นิเทศศาสตร์ 

3 (3-0-6)    ยกเลิกวิชา 

3004901 การวิจัยนิเทศศาสตร ์ 3 (2-2-5) 3003901 การวิจัยนิเทศศาสตร ์  3 (2-2-5)  วิชาปรับปรุง 
(รหัสวิชา ค าอธิบาย

รายวิชา) 
3003101 กฎหมายและจริยธรรม 

ในวิชาชีพนิเทศศาสตร์   
3 (3-0-6)    วิชาปรับปรุง 

(ย้ายไปอยู่วิชา
เนื้อหาเลือก) 

 
3003301 การพูดเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3 (2-2-5)    วิชาปรับปรุง 

(ย้ายไปอยู่วิชา
เนื้อหาเลือก) 

3001201 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับ
งานนิเทศศาสตร ์

3 (2-2-5)    ยกเลิกวิชา 

3001202 หลักการใช้ห้องปฏิบัติการ
ทางนิเทศศาสตร ์  

3 (2-2-5)    ยกเลิกวิชา 

 3001301 การออกแบบศิลปะ 
เพื่องานนิเทศศาสตร์ 1 

3 (2-2-5) วิชาใหม ่

3001302 การออกแบบศิลปะ 
เพื่องานนิเทศศาสตร์ 2  

3 (2-2-5) วิชาใหม่ 

3001401  การถ่ายภาพดจิิทัล 
เพื่อสื่อสมยัใหม่  

3 (2-2-5) วิชาใหม่ 
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหตุ 

 3002307 การสื่อข่าวและเขียนข่าว 
ในยุคใหม่ 

3 (2-2-5) วิชาใหม่ 

3002402 การถ่ายภาพเคลื่อนไหว
ส าหรับงานดิจิทัล 

3 (2-2-5)  วิชาใหม่ 

3001201 ภาษาอังกฤษเพื่องาน
นิเทศศาสตร์   

3 (3-0-6) วิชาปรับปรุง 
(รหัสวิชา 

ค าอธิบายรายวิชา) 
3003501 การออกแบบอินเตอร ์

เฟซผ่านสื่อดิจิทัล 
3 (2-2-5)  วิชาใหม่ 

3001601 สื่อยุคใหม ่ 3 (2-2-5) วิชาใหม่ 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเนื้อหาบังคับ 15 หน่วยกิต) 

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหตุ 

3003401 การเขียนบทวิทยุกระจาย 
เสียงและบทวิทยุโทรทัศน์ 

3 (2-2-5)    ยกเลิกวิชา 

3001104 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
เทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ 

3 (3-0-6)    ยกเลิกวิชา 

3002104 สื่อมวลชนกับสังคม 3 (3-0-6)    ยกเลิกวิชา 

3002105 หลักการโฆษณาและการ 
ประชาสัมพันธ์ 

3 (3-0-6)    ยกเลิกวิชา 

3001103 หลักและทฤษฎีการ
สื่อสารมวลชน 

3 (3-0-6)    ยกเลิกวิชา 

3003302 จิตวิทยาการสื่อสาร 3 (3-0-6)    ยกเลิกวิชา 

3002206 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องาน
นิเทศศาสตร์ 

3 (2-2-5)    ยกเลิกวิชา 

3003602 การน าเสนอและประยุกต์ใช้
สื่อพ้ืนบ้าน   

3 (2-2-5)    ยกเลิกวิชา 

3003604 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3 (2-2-5)    ยกเลิกวิชา 

3004902 สัมมนาการสื่อสาร 3 (2-2-5)    วิชาปรับปรุง 
(ย้ายไปอยู่วิชาเนื้อหา

เลือก) 
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหตุ 

3004903 โครงงานทางด้าน 
นิเทศศาสตร์ 

3 (2-2-5)    ยกเลิกวิชา 

 3003403 เสียงและภาพเคลื่อนไหว
ในยุคใหม่   

3 (2-2-5) วิชาใหม ่

3002303 การออกแบบและผลติ
กราฟิกเพื่องานสื่อภาพนิ่ง   

3 (2-2-5) วิชาใหม ่

3001305 การเขียนบทและผลิตสื่อ
ร่วมสมัย 1  

3 (3-0-6) วิชาใหม่ 

3003306 การเขียนบทและผลิตสื่อ
ร่วมสมัย 2   

3 (3-0-6) วิชาใหม่ 

3001304 การสร้างตราเพื่อการ
สื่อสาร  

3 (3-0-6) วิชาใหม่ 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเนื้อหาเลือก 6 หน่วยกิต) 

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหตุ 

3004102 การวิจารณ์สื่อ   3 (2-2-5)    ยกเลิกวิชา 
3003501 การวิเคราะห์สถานการณ์ 

ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร 
3 (2-2-5)    ยกเลิกวิชา 

3001302 ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร ์ 3 (3-0-6)    ยกเลิกวิชา 
3003404 เทคนิคการเป็นผู้ด าเนิน 

รายการและนักแสดง 
ทางวิทยุโทรทัศน์ 

3 (2-2-5)    ยกเลิกวิชา 

3003402 การออกแบบภาพและเสยีง
เพื่องานนิเทศศาสตร ์

3 (2-2-5)    ยกเลิกวิชา 

3002401 การผลิตรายการวิทยุกระจาย 
เสียงและวิทยุโทรทัศน์  

3 (2-2-5)    ยกเลิกวิชา 

3003102 การวิเคราะหผ์ู้รับสาร 3 (2-2-5)    ยกเลิกวิชา 
3003201 การออกแบบเว็บไซต์เพื่องาน

นิเทศศาสตร์ 
3 (2-2-5)    ยกเลิกวิชา 

3003203 การผลิตงานแอนิเมช่ัน 
เพื่องานนิเทศศาสตร ์

3 (2-2-5)    ยกเลิกวิชา 

3003403 การตัดต่อภาพและเสียง
ส าหรับวิทยโุทรทัศน ์

3 (2-2-5)    ยกเลิกวิชา 
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหตุ 

3003405 ฉากและอุปกรณ์ประกอบ
ฉากเพื่อการผลิตรายการ
โทรทัศน ์

3 (2-2-5)    ยกเลิกวิชา 

3003502 การเขียนบทความและ 
สารคด ี

3 (2-2-5)    ยกเลิกวิชา 

3003601 การสื่อสารกับการพัฒนา 
จิตสาธารณะ  

3 (2-2-5)    ยกเลิกวิชา 

3004101 การสื่อสารแบบบรูณาการ
และกิจกรรมพิเศษ 

3 (3-0-6)    ยกเลิกวิชา 

3004201 การน าเสนอผลงานทาง 
นิเทศศาสตร์ด้วยสื่อมัลติมีเดีย  

3 (2-2-5)    ยกเลิกวิชา 

3004301 การสื่อสารการเมือง 3 (3-0-6)    ยกเลิกวิชา 
3004401 การบริหารงานกิจการ 

การสื่อสาร   
3 (3-0-6)    ยกเลิกวิชา 

3004501 การเขียนสร้างสรรค ์
เชิงวารสารศาสตร ์ 

3 (2-2-5)    ยกเลิกวิชา 

3004601 การสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม     

3 (3-0-6)    ยกเลิกวิชา 

3004602 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

3 (2-2-5)    ยกเลิกวิชา 

 1.  กลุ่มวิชาเลือกออกแบบเนื้อหาและเตรียมทักษะ 
3002102 กฎหมายและจริยธรรม 

ทางนิเทศศาสตร์  
(ย้ายมาจากกลุ่มวิชาแกน) 

3 (3-0-6) วิชาปรับปรุง 
 (รหัสวิชา ชื่อวชิา 
ค าอธิบายรายวิชา) 

3002202 ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร ์ 3 (3-0-6) วิชาปรับปรุง 
(รหัสวิชาและ

ค าอธิบายรายวิชา) 
3002203 การพูดเพื่อการสื่อสาร 

(ย้ายมาจากกลุ่มวิชาแกน) 
3 (3-0-6) วิชาปรับปรุง 

(รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา 

หน่วยกิต) 
3003204 บุคลิกภาพในงานสื่อสาร 3 (2-2-5) วิชาใหม่ 
3003205 การรู้เท่าทันสื่อ 

และสารสนเทศ 
3 (3-0-6) วิชาใหม่ 

3003206 ทูตตราสินค้า 3 (3-0-6) วิชาใหม่ 
3002311 ฉากและอุปกรณ์ในการ

ผลิตสื่อสมัยใหม ่ 
3 (3-0-6) วิชาใหม่ 
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มคอ. 2 
 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหตุ 

 3003312 การวิจารณ์และการ
น าเสนอสื่อ    

3 (3-0-6) วิชาใหม่ 

3003314 วิเคราะหส์ถานการณ์
ปัจจุบัน  

3 (2-2-5) วิชาปรับปรุง 
(รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา) 

3003315 สกู๊ปข่าว 3 (2-2-5) วิชาใหม่ 
3003316 การสร้างสรรค์คอนเทนต์

ตามแพลตฟอร์ม  
3 (2-2-5) วิชาใหม่ 

3003902 สัมมนาวิชาชีพ 
(ย้ายมาจากกลุ่มวิชา
เนื้อหาบังคับ) 

3 (2-2-5) วิชาปรับปรุง 
(รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา) 

3003903 การศึกษาเฉพาะ
รายบุคคล 

3 (2-2-5) วิชาใหม่ 

2.  กลุ่มวิชาเลือกมอดลู 1 ปฏิบัติการกราฟิกในงานนิเทศศาสตร์ 
3002308 อินโฟกราฟิก* 3 (2-2-5) วิชาใหม่ 
3003309  ออกแบบไอคอน 

และพิกโตแกรม*  
3 (2-2-5) วิชาใหม่ 

3003310 การตกแต่งภาพ  3 (2-2-5) วิชาใหม่ 
3003313 อัตลักษณ์องค์กร 

และผลิตภัณฑ ์
3 (3-0-6) วิชาใหม่ 

3.  กลุ่มวิชาเลือกมอดลู 2 ปฏิบัติการเสียงและภาพเคลื่อนไหว 
3003404 รูปแบบและเทคนิคพิเศษ

ในการผลติงานเสยีง** 
3 (3-0-6) วิชาใหม ่

3003405 การผลิตคลิปส าหรับสื่อ
สมัยใหม่** 

3 (2-2-5) วิชาใหม่ 

3003406 สื่องานอีเว้นท์และจดั 
ที่แสดง* 

3 (2-2-5) วิชาใหม่ 

3003603 โมช่ันกราฟิกเพื่อ 
สื่อสมยัใหม่** 

3 (2-2-5) วิชาใหม่ 

4.  กลุ่มวิชาเลือกมอดลู 3 ปฏิบัติการสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อดิจิทลัมีเดีย 
3003207 แฟ้มสะสมงานและประวัติ

การท างาน* 
3 (3-0-6) วิชาใหม่ 

3003602 การออกแบบและผลติสื่อ
เพื่อท้องถิ่น* 

3 (2-2-5) วิชาใหม่ 

  

หมายเหตุ : 1.  * วิชาที่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเลือกมอดูล 1 มอดูล 2 และ มอดูล 3 
 2.  ** วิชาที่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเลือกมอดูล 2 และ มอดูล 3 
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มคอ. 2 
 

หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาทางปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต) 

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหตุ 

 3002701 วางแผนและออกแบบงาน
กราฟิก  

3 (0-6-3) วิชาใหม่ 

3002702 ผลิตงานกราฟิกเพื่อสื่อยุค
ใหม ่

3 (0-6-3) วิชาใหม่ 

3002703 ประยุกต์ใช้งานกราฟิก
ส าหรับสื่อดิจิทลั 

3 (0-6-3) วิชาใหม่ 

3002704 น าเสนอผลงานกราฟิกบน
แพลตฟอร์มดิจิทัล 

3 (0-6-3) วิชาใหม่ 

3003705 วางแผนและออกแบบสื่อ
เสียงและภาพเคลื่อนไหว 

3 (0-6-3) วิชาใหม่ 

3003706 สร้างงานเสยีงและ
ภาพเคลื่อนไหว 

3 (0-6-3) วิชาใหม่ 

3003707 ประยุกต์ใช้งานสื่อเสียง
และภาพเคลื่อนไหว
ร่วมกับสื่อดจิิทัล 

3 (0-6-3) วิชาใหม่ 

3003708 น าเสนอผลงานเสียงและ
ภาพเคลื่อนไหวบน
แพลตฟอร์มดิจิทัล 

3 (0-6-3) วิชาใหม่ 

3004709 วางแผนและออกแบบสื่อ
ปฏิสัมพันธ์และสื่อดิจิทัล
มีเดีย 

3 (0-6-3) วิชาใหม่ 

3004710 สร้างงานสื่อปฏิสัมพันธ์
และสื่อดิจิทัลมีเดยี 

3 (0-6-3) วิชาใหม่ 

3004711 ประยุกต์ใช้งานสื่อ
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกับสื่อ
ดิจิทัลมเีดีย 

3 (0-6-3) วิชาใหม่ 

3004712 น าเสนอผลงานสื่อ
ปฏิสัมพันธ์ยคุใหม ่
บนแพลตฟอร์มดิจิทัล  

3 (0-6-3) วิชาใหม่ 
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มคอ. 2 
 

หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาฝึกประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 

 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหตุ 

3004801 เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางด้าน 
นิเทศศาสตร์ 

1 (90) 3503802 เตรียมสหกิจศึกษา 1 (90) วิชาปรับปรุง 
(รหัสวิชา ชื่อวิชา 

ค าอธิบายรายวิชา ) 

3004802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางด้านนิเทศศาสตร์ 

5 (450) 3004801 ฝึกงานนักนิเทศศาสตร์
รุ่นใหม่  
*(Alternative) 

6 (540) วิชาปรับปรุง 
 (รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา 

หน่วยกิต) 
3004803 สหกิจศึกษา 6 3504803 สหกิจศึกษา 6  วิชาปรับปรุง 

(รหัสวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา) 

 
*  หมายเหตุ : Alternative เป็นกระบวนการหลังจากที่นักศึกษาฝึกงานก่อนส าเร็จการศึกษา สามารถเลือกท างานได้ 

2 วิธี  ได้แก่ 1) บรรจุเป็นพนักงานในสถานประกอบการที่ฝึกปฏิบัติงานนั้น หรือ 2) เลือกท างาน 
ในสถานประกอบการอ่ืน 

 
กลุ่มวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

นั กศึ กษา เลื อก เ รี ยนรายวิ ช าที่ เ ปิ ดสอน ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ไม่ได้เป็นรายวิชาศึกษา
ทั่วไปเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรีให้เลือกไม่น้อยว่า 6 หน่วยกิต โดยให้
นักศึกษาเลือกเรียนวิชา ใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่
เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต รวมในเกณฑ์
การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2558 
 กับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล  

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มคอ. 2 
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มคอ. 2 
 

เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุงจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  
กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล (Digital Communication Arts)  ได้มีการปรับปรุงจาก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 มาเป็น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
  

หลักสูตรปรับปรุงปี 2558 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

หลักสูตรปรับปรุงปี 2564 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

1. กลุ่มวิชาแกน จ านวน 12 วิชา 
2. กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคบั จ านวน 11 วิชา  
3. กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก  จ านวน 8 วิชา 

จากจ านวน 20 วิชา  
4. กลุ่มวิชาเรียนรู้ฝึกปฏิบตัิ  จ านวน - วชิา 
5. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ จ านวน 3 วิชา 

1. กลุ่มวิชาแกน จ านวน 10 วิชา 
2. กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคบั จ านวน 5 วิชา  
3. กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก  จ านวน 2 วิชา  

โดยให้เลือกเรียนรายวิชา จ านวนไม่น้อยกวา่  
6 หน่วยกิต จากจ านวน 23 วิชา 

4. กลุ่มวิชาเรียนรู้ฝึกปฏิบตัิ  จ านวน 12 วิชา 
5. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ จ านวน 3 วิชา 

 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
1. กลุ่มวิชาแกน 

 

หลักสูตรปรับปรุงปี 2558 หลักสูตรปรับปรุงปี 2564 หมายเหตุ 

จ านวน 12 วิชา                จ านวน 10 วิชา 

3001101 หลักนิเทศศาสตร์                                                     
Principles  of  Communication  Arts  
3 (3-0-6) 
แนวคิดเกี่ยวกับความรู้หลักทางด้านนิเทศศาสตร์ 
ความรู้ทั่ วไปเกี่ยวกับการสื่อสาร แบบจ าลอง 
การสื่อสาร ทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับการสื่อสาร 
ตลอดจนบทบาทและอิทธิพลของการสื่อสารที่มี 
ผลต่อการพัฒนาสังคม  
 
 
Study basic knowledge of communication arts, 
principle of of communication Arts, general 
knowledge of communication arts. Model of 
communication arts, theories of communication. 
The roles and influence of communication 
that affect social development  
 
 

3001101 หลักนเิทศศาสตร์ 
Principles  of  Communication  Arts  
3 (3-0-6) 
ความเป็นมาของนิเทศศาสตร์ วิวัฒนาการของสื่อเก่า
ไปสู่สื่อใหม่ ความรู้พื้นฐานนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเภท
การสื่อสาร องค์ประกอบและแบบจ าลองการสื่อสาร 
ทฤษฎีการสื่อสารตลอดจนบทบาทและอิทธิพลของการ
สื่อสารที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ  จรรยาบรรณ
ของการสื่อสาร 
History of communication, The evolution of  
old media to new media, Basic knowledge of 
communication arts, branches of subjects related 
to communication arts, General knowledge 
about communication types, Communication 
elements and models of Communication 
theory as well as the roles and influences of 
communication affecting various development, 
ethics of communication 

วิชาปรับปรุง 
(ค าอธิบายรายวิชา) 
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3001103  หลักและทฤษฎีการสือ่สารมวลชน     
Principles and Theory of Mass 
Communication                        
3 (3-0-6) 
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด แบบจ าลอง และ
วิวัฒนาการของการสื่อสารมวลชน ตลอดจนทฤษฎี 
กระบวนการ โครงสร้างและระบบการสือ่สารมวลชน 
คุณลักษณะของการสื่อสารมวลชนประเภทต่างๆ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน บทบาท 
หน้าที่ และอิทธิพลของการสื่อสารมวลชนต่อสังคม 
การใช้การสื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษาและพัฒนา
สังคม 
Study the meaning, significance, concepts, 
model and evolution of the mass media  
and theories of communication structures 
and systems, attributes of mass media types. 
Agencies related to the mass media role and 
influence of media on society. Using mass 
media for study and social development 

  

3002105  หลักการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ ์    
Principles of Advertising and Public 
relations                           
3 (3-0-6)    
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการโฆษณา 
บทบาทของการโฆษณาต่อสังคมเศรษฐกิจ การตลาด 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ สื่อโฆษณา 
กระบวนการโฆษณา การวางแผนโฆษณา ศึ กษา
ความหมาย ความส าคัญของการประชาสัมพันธ์  
หลักการประชาสัมพันธ์ กระบวนการประชาสัมพันธ์ 
กลุ่มเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ เครื่องมือการ
ประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์และเทคนิคการประชาสัมพันธ์ 
คุณลักษณะของนักประชาสัมพันธ์ จริยธรรมของนัก
โฆษณาและประชาสัมพันธ ์
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Study meaning, concept, theories about advertising. 
The role of advertising on society, economy, 
marketing, integrated marketing communications, 
media advertising, process of advertising, planning of 
advertising. Study meaning, the importance of public 
relations, principles and process of public relations, 
target of public relations , tools ,strategies and tactics 
of public relations ,qualification of PR man, ethics of 
advertising and public relations 

  

3001102   
แนวคิดและงานออกแบบศลิปะทางนิเทศศาสตร์     
Concept and Arts Design for 
Communication Arts  
3 (2-2-5)         
ศึกษาหลักการ กระบวนการ เทคนิค การออกแบบ
อย่าง สรางสรรค์ และการเลือกรูปแบบของตัวอักษร
ต่างๆ ให้สอดรับกับภาพและสี ตรงกับวัตถุประสงค์ใน
การสื่อความหมาย รวมไปถึงองค์ประกอบแวดลอมและ
เง่ือนไขด้านต่าง ๆ ของงานสื่อสารมวลชน  ฝึกสร้าง
ช้ินงาน เช่น การออกแบบข้อความ ภาพ  ตลอดจน
วัสดุในการเสริมสร้างงานด้านสื่อสารมวลชน เป็นต้น 
Study the principles, process, technique of design 
creatively, select the  fonts to conform to the 
image and color, also match  with the purpose to 
present its meaning. As well as environmental 
factors and  conditions  of mass communication. 
Practice to do the works  such as  text and image 
design , make materials to support the work of 
mass media, etc 

3001301                                    
การออกแบบศิลปะเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 1   
Art Design for Communication 1 
 
3 (2-2-5) 
ประวัติศาสตร์ศิลปะ ทฤษฎีศิลปะเกี่ยวกับเส้น สี 
น้ าหนัก รูปร่าง รูปทรง การจัดวางองค์ประกอบ
ภาพ ฝึกสร้างช้ินงานศิลปะที่มีรูปร่างและลวดลาย
เกี่ยวข้องกับงานศิลปะในท้องถิ่น การจัดหน้า 
ภาพประกอบ การออกแบบกราฟิก  โดยการเรียน
ปฏิบัติด้วยมือ 
 
 
Art history, Art theory about lines, colors, 
weight, shapes, and picture composition 
Practice to create art work with shapes and 
patterns relevant to local art, page layout, 
illustration, graphic design by learning with 
hand   

วิชาใหม่ 
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3002206   
คอมพิวเตอร์กราฟิกเพ่ืองานนิเทศศาสตร์  
Basic Computer Graphic for 
Communication Arts                                               
3 (2-2-5)   
ศึกษาเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิกขั้นพื้นฐานส าหรับการออกแบบและผลิตงานนิเทศ
ศาสตร์  โปรแกรมที่ ใช้ ในการออกแบบและตกแต่ ง
ภาพประกอบที่เป็นที่นิยม เพื่อการน าไปผลิตผลงานด้าน
นิเทศศาสตร์ เช่น งาน  E-books หรือ E-News  หรือ E-short 
film แล้วน าเสนองานที่ผลิตแล้วด้วยวิธีต่าง ๆ ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารใหม่  ๆในยุคดิจิทัล   
Study and practice to use basic computer graphics 
software to design and produce mass media , popular 
software package for design and editing pictures in order 
to produce mass media production such as E-books,   
E-News, or E-short film and present the work  by  various 
methods, especially,  on new platform and digital age 

3001302   
การออกแบบศิลปะเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 2                 
(Art Design for Communication 2)  
 
3 (2-2-5) 
ทฤษฎีศิลปะเกี่ยวกับเส้น สี น้ าหนัก รูปร่าง รูปทรง 
การจัดวางองค์ประกอบภาพ ฝึกสร้างช้ินงาน
ศิลปะ การจัดหน้า ภาพประกอบ การออกแบบ
กราฟิกที่พัฒนาและดัดแปลงจากลวดลายงาน
ศิลปะในท้องถิ่น  สร้ างสรรค์ด้ วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 
Art history, Art theory about lines, colors, weight, 
shapes, and picture composition Practice to 
create art work, layout, illustration, graphic 
design developed and adapted from local art 
patterns, created by computer application 

วิชาใหม่ 

3002102   
หลักการถ่ายภาพทางด้านนิเทศศาสตร์               
Principles of  Photography for 
Communication Arts   
3 (2-2-5)   
ศึกษาหลักทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ การใช้กล้องถ่าย
ภาพนิ่งประเภทต่าง ๆ และอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการ
ถ่ายภาพ ศิลปะการถายภาพ การถายภาพเพื่อ
วัตถุประสงค์ต าง ๆ กระบวนการจัดท าบันทึก
ไฟล์ข้อมูล การตกแต่งภาพ โดยน าความรู้ เกี่ยวกับ
เทคนิคการถ่ายภาพต่างๆ มาสร้างสรรค์ภาพถ่ายใน
ทุกรูปแบบ เพื่อน าเสนอผ่านสื่อมวลชนและสื่อ
ออนไลน์  

3001401   
การถ่ายภาพดิจิทัลเพ่ือสื่อสมัยใหม่ 
Photography for New Media  
 
3 (2-2-5) 
หลักทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ การใช้กล้อง DSLR ใน
งานดิจิทัล 2 มิติ 3 มิติและสื่อปฏิสัมพันธ์ รวมถึง
โปรแกรมเกี่ยวกับการจัดไฟล์และอุปกรณ์เสริมที่ใช้
ในการถ่ายภาพ ศิลปะการถายภาพ การตกแต่ง
ภาพทุกรูปแบบเพื่อน าเสนอผ่านสื่อสมัยใหม่ 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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Study the theory and practice to use different 
types of camera and accessories for taking photo 
. Art of photography. purposes of photography,  
process of files record,  file image editing by use 
the knowledge of the various photography 
techniques creatively in order to present by 
mass media and online media 

Theory and practice to use DSLR camera in 2D 
digital media, 3D digital media and Interactive 
media includes applications about manage 
files and accessories those used in photography 
Art of photography Photo retouching every 
type to present by modern media 

 

3002103    
หลักการถ่ายภาพเคลื่อนไหวเพ่ืองานนิเทศศาสตร์        
Principles of Cinematography  for  
Communication  Arts   
3 (2-2-5)   
ศึกษาหลักการการถ่ายท าโดยกล้องวีดิ โอ  ฝึก
ปฏิบัติการใช้กล้องถ่ายวีดิโอ และอุปกรณ์เสริมที่ใช้
ในการออกกองถ่ายและในสตูดิโอ การจัดแสง การ
เลือกมุมกลอง ขนาดภาพ ทิศทางการเคลื่อนไหว
ของกล้อง รวมทั้งการถ ายภาพเคลื่อนไหวเพื่อ
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ เชน การถายท าภาพยนตร์สั้น 
การถ่ายท าสารคดี การถ่ายท ารายการในสตูดิโอ 
การถ่ ายทอดสดเพื่ อการออกอากาศ รวมทั้ ง
กระบวนการหลังการบันทึก การตัดต่อเพื่อเผยแพร่
ผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ     
Study the principles of VDO camera record, 
practice to use a video camera, accessories 
used for outdoor record and in studio. Set 
studio lighting, how to choose the suitable angel 
of camera, image size, movement direction of 
camera. Including motion pictures for various 
purposes, such as short film, documentary film, 
record program in studio. and process after the 
recording  to broadcast in various formats 

3002402  
การถ่ายภาพเคลื่อนไหวส าหรับงานดิจิทัล   
Cinematography for Communication 
Arts  
3 (2-2-5) 
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเคลื่อนไหว และ
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการออกกองถ่ายและในสตูดิโอ 
การจัดแสง การเลือกมุมกลอง การจัดองค์ประกอบ
ภาพ ทิศทางการเคลื่อนไหวของกล้อง รวมทั้งการ
ใช้สี ตลอดจนเทคนิคการถ่ายท าเพื่อวัตถุประสงค์
ต่าง ๆ และกระบวนการตัดต่อเพื่อเผยแพร่ผ่าน 
สื่อดิจิทัล   
 
 
 
Learn and practice in movie shooting. Accessories 
used in outdoor movie unit and indoor studio, 
light settings, camera angle selection, picture 
composition, direction of camera movement, 
including the use of colors as well as shooting 
techniques for various purposes and editing 
process for broadcast via digital media      

วิชาใหม่ 
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3001104   
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารยุค
ใหม่   
Basic Knowledge about Communication 
Technology in New Age                     
3 (3-0-6) 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ บทบาท หลักการ
และศักยภาพของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีต่อสื่อยุค
ใหม่ทุกประเภท เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
สื่อภาพยนตร์ สื่อการแสดง สื่อออนไลน์มัลติมีเดีย
และสื่อพิเศษในรูปแบบอื่น ๆ  
 
Study definition, significance, role, principles 
and potentiality of modern technology on 
all types of new media such as  printed 
media, electronic media, film, performance, 
online media, multimedia and other special 
media formats 

3001601   
สื่อยุคใหม่   
 
Media of New Age   
 
3 (2-2-5) 
วิวัฒนาการ ความหมาย ความส าคัญ บทบาท ประเภท 
คุณลักษณะ องค์ประกอบ ข้อพิจารณาการเลือกใช้สื่อ 
แนวทางการวางแผนและขั้นตอนการผลิตสื่อ การฝึก
ปฏิบัติผลิตสื่อ รวมทั้งศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบัน ปัญหา 
แนวโน้มและข้อเสนอแนะ 
 
Evolution, meaning, importance, roles, types, 
features, composition Considerations for media 
selection Guidelines for planning and media 
production steps Practice of media production 
including studying the current situation, problems, 
trends and recommendations 

วิชาใหม่ 

3002101   
หลักการสื่อข่าวและการเขียนข่าว      
Principles of  News Reporting and News 
Writing                                       
3 (2-2-5) 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ 
ประเภท คุณสมบัติ คุณค่าข่าว การประเมินคุณค่
าข่ าว แหล งข่าว การสื่ อข่ าว การสัมภาษณ์   
จริยธรรมของผูสื่อข่าว ฝึกการเขียนข่าวในรูปแบบ
ต่าง ๆ   
Study meaning, elements , type ,qualification 
and the importance of the news. Responsibility 
, ethics of Journalists. Assessing the value of 
news content and news sources. News report,  
Interviews, ethic of news reporter, practice to 
write news 

3002307   
การสื่อข่าวและเขียนข่าวในยุคใหม่   
News Reporting and News Writing  in 
New Age 
3 (2-2-5) 
ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ประเภท 
คุณสมบัติ คุณค่าข่าว แหล่งข่าว การสื่อข่าว การ
สัมภาษณ์ รูปแบบการเขียนข่าว จริยธรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานข่าว และฝึกทักษะการสื่อข่าว เขียน
ข่าวในรูปแบบของสื่อยุคใหม่  
Meaning, importance, compositions, types,  
qualification, value news, news source, news 
reporting, interview, news writing format, ethics 
of news workers Practice to write and news 
report in type of new age media     

วิชาใหม่ 
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3004901   
การวิจัยนิเทศศาสตร์         
Principles of Research for 
Communication Arts                   
 3 (2-2-5) 
ศึกษาความรู้หลักทางด้านวิจัย ประเภทของงานวิจัย 
การเขียนโครงร่างงานวิจัย ขั้นตอนและกระบวนการ
ด าเนินงานวิจัยทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ การเขียนรายงานการวิจัย และการน าเสนอ
ผลการวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์ 
Study principles of the research. types of research 
, research proposal, research methodology on 
both qualitative and quantitative research, report 
writing. and presentation of research results of 
communication arts 

3003901  
การวิจัยนิเทศศาสตร์     
Communication Arts Research  
 
3 (2-2-5) 
หลักการทางด้านวิจัย ประเภทของงานวิจัย 
ขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงานวิจัยทั้งเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ การเขียนรายงานการวิจัย  
การน าเสนอผลการวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์โดยมี
เนื้อหางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น 
Principles of research, types of research, processes 
and research methodology both qualitative 
and quantitative research, research report 
writing, presentation of research results in 
Communication Arts with research content 
relevant to the local community 

วิชาปรับปรุง 
(รหัสวิชา ค าอธิบาย

รายวิชา) 

3002301   
ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์     
English for Communication Arts    
3 (3-0-6) 
ศึกษาและท าความเข้าใจ ถ้อยค า ส านวน ประโยค การใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน 
การพูด และการเขียน ทางสื่อสารมวลชน  ในอันที่จะน าไปสู่
การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ที่สามารถสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษได้   
 Study and understand words, expressions , 
sentence ,use of English in daily life to 
encourage reading skill, speaking skill and 
writing skill in communication  art  in order 
to  be professionals of journalist who can 
communicate in English 

3001201  
ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์    
English for Communication Arts  
3 (3-0-6) 
เรียนรู้การศึกษาถ้อยค า ส านวน ประโยค การใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน โดยเน้นการฝึก
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนทาง
นิเทศศาสตร์ 
 
Learn to study words, idioms, sentences, and 
English usage in daily life with an emphasis to 
practice on skills of listening, speaking, reading 
and writing in communication arts  

วิชาปรับปรุง 
(รหัสวิชา ค าอธิบาย

รายวิชา) 

  



153 

มคอ. 2 
 

หลักสูตรปรับปรุงปี 2558 หลักสูตรปรับปรุงปี 2564 หมายเหตุ 

3003201   
การออกแบบเว็บไซต์เพ่ืองานนิเทศศาสตร์                 
Website Design for  Communication  Arts 
3 (2-2-5)   
เรียนรู้ระบบอินเทอร์ เน็ตเบื้องต้น  ระบบการสร้าง
เว็บไซต์เบื้องต้น ฝึกปฏิบัติการออกแบบเว็บไซต์  เพื่อ
น าเสนอผลงานทางนิเทศศาสตร์ ผลิตงานส่ือสารมวลชน
ประเภทต่าง ๆ เช่น สิ่งพิมพ์ออนไลน์ วิทยุออนไลน์  
วีดิทัศน์ออนไลน์ โดยสามารถน าไปผสมผสานกันเพื่อ
เผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ต หรือผ่านช่องทางการ
สื่อสารใหม่ ๆ ในยุคดิจิทัล   
Study the beginning internet system, basic website 
creation system, practice to design website to present 
the work of communication arts, produce mass media 
production such as online publishing, online radio, 
online video .The production should be integrated 
and distributed on the internet or on new 
platform in the age of digital 

3003501  
การออกแบบอินเตอร์เฟซผ่านสื่อดิจิทัล    
Interface Design by Digital Media  
3 (2-2-5) 
ความหมาย ประเภท ลักษณะของประสบการณ์ผู้ใช้งาน 
และอินเตอร์เฟช รวมท้ังการออกแบบอินเตอร์ เฟซ 
ร่วมกับการใช้ ปลั๊กอินในงานสื่อดิจิทัล แอพพลิเคชั่น 
และเว็บไซต์ส าเร็จรูปเพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ชุมชน 
 
 
Meaning, category, characteristics of the user 
experience and interface, including interface 
design with the use of plug-in in digital media, 
applications and instant websites to help 
promote and develop local communities  

วิชาใหม ่

 

2. กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ  
 

หลักสูตรปรับปรุงปี 2558 หลักสูตรปรับปรุงปี 2564 หมายเหตุ 

จ านวน 11 วิชา         จ านวน 5 วิชา 

 3001304   
การสร้างตราเพ่ือการสื่อสาร                                            
Brand Creation for Communication  
3 (3-0-6) 
ความหมายและลักษณะของการเล่าเรื่อง การสร้าง
ตราองค์กรและสร้างตราผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมชุมชน
ท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ เน้นการคิดเชิงวิเคราะห์ 
และการเขียนแก่นเรื่อง แนวความคิด โครงเรื่องใน
การออกแบบ 
Meaning and characteristics of storytelling, 
organization brand making, and create brand 
to promote local production creatively, focus 
on analytical thinking and writing theme, 
concept, plot in design 

วิชาใหม่ 
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3003503   
การออกแบบและการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์              
Design and Printed Media Production                                            
 
 

3 (2-2-5) 
ศึกษารูปแบบ ลักษณะ องค์ประกอบ เทคนิคการผลิต 
การวางแผนการผลิต จัดเตรียมเนื้อหา การออกแบบ ฝึก
ปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับออกแบบ
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ 
ใบปลิว นิตยสาร และหนังสือพิมพ ์
Study formats, features, techniques of media 
production, planning for printed media production 
, provide content for design.Practice to use 
software package to design printed media. 
Practice to produce various formats of 
publication media such as brochure,  flyers, 
magazines and journals 

3002303   
การออกแบบและผลิตกราฟิกเพ่ืองานสื่อภาพนิ่ง   
Design and Graphic Production for 
Pictographic Media 
 3 (2-2-5) 
ความหมาย ความส าคัญ ประเภท  องค์ประกอบ 
แนวคิดทางศิลปะ เทคนิคการออกแบบและการ 
ฝึกปฏิบัติผลิตสื่อกราฟิกภาพนิ่ง  
 
 
 

Meaning, importance, types, components, 
artistic concepts, techniques designing and 
practice to produce graphic pictographic 
media   
 

วิชาใหม่ 

3003401   
การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและบทวิทยุโทรทัศน์    
Script Writing for  Radio and Television 
Program                                          
3 (2-2-5) 
ศึกษา หลักการ  ความส าคัญ เทคนิคการเขียนบทส าหรบั
สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประเภทต่างๆ  
การสื่อความหมาย ถ่ายทอดเรื่องราวทั้งความรู้และความ
บันเทิง  ให้เหมาะสมกับรูปแบบของสื่อและผู้รับสาร  ฝึก
พิจารณาตัวอย่างรายการที่ออกอากาศจริงเพื่อท าความ
เข้าใจการเขียนบท  ฝึกทักษะการเขียนบทวิทยุและบท
โทรทัศน์ รูปแบบต่างๆแล้วน าไปผลิตรายการแบบง่ายๆ   
Study the principles, importance, technique of 
script writing for radio and television broadcasting 
in different types. Interpretation stories, knowledge 
and entertainment to suit the format of the  media 
and the audience. Consider the example of on 

3001305  
การเขียนบทและผลิตสื่อร่วมสมยั 1  
Script Writing and Contemporary Media 
Production 1 
3 (3-0-6) 
ความหมาย ความส าคัญ ประเภท เทคนิคการเขียน
บทและการผลิตบทความ บทวิจารณ์ สารคดี การ
เขียนสร้างสรรค์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
ส าหรับสื่อ 2 มิติ 3 มิติ และสื่อปฏิสัมพันธ์ ในงาน
นิเทศศาสตร์   
 
 
Meaning, importance, types, techniques of script 
writing and production, articles, reviews, 
documentaries, creative writing, advertisement, 
public relations, etc. for 2D media, 3D media and 
interactive media in Communication arts works 

วิชาใหม่ 
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air programs to better understand the script. 
Practice to write radio and television script in many 
types and used to produce simple program 

  

3003502   
การเขียนบทความและสารคดี       
Writing Articles and Documentaries                                                 
 
3 (2-2-5)   
ศึกษาความหมาย หลักการ ความส าคัญของงานบทความ
และสารคดี รูปแบบและขั้นตอนการเขียนบทความและ
สารคดี  การเรียบเรียงประเด็น ถ่ายทอดเรื่องราวให้
น่าสนใจ โดยใช้ภาษาและรูปแบบการเขียนที่ถูกต้องตาม
แนวทางการเขียนสารคดีและบทความ ฝึกทักษะการ
เขียนและถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยรูปแบบ
การเขียนสารคดีและบทความ 
Study  meaning, principle ,  importance of  articles 
and documentaries. Study about forms and  step 
of writing articles  and documentaries, issue rewrite,  
interpret story by using the appropriate style of 
articles  and documentaries. Practice to write and 
present ideas creatively in format of articles  and 
documentaries 

3003306  
การเขียนบทและผลิตสื่อร่วมสมยั 2 
Script Writing and Contemporary Media 
Production 2 
3 (3-0-6) 
ความหมาย ความส าคัญ ประเภท เทคนิคการเขียน
บทและการผลิตรายการวิทยุ  โทรทัศน์ โฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ส าหรับสื่อ 2 มิติ 3 มิติ และ
สื่อปฏิสัมพันธ์ในงานนิเทศศาสตร์   

 
 
Meaning, importance, types, techniques of 
script writing and production, articles, reviews, 
documentaries, creative writing, advertisement, 
public relations, etc. for 2D media, 3D media 
and interactive media in communication arts 
works  

วิชาใหม่ 

3004501  การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์   
Creative Writing for Journalism         
3 (2-2-5) 
ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ  กระบวนการคิดเชิง
สร้างสรรค์ รูปแบบงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ทาง
วารสารศาสตร์    หลักการและเทคนิคการเขียนงาน
เขียนสร้างสรรค์แต่ละประเภท  ฝึกปฏิบัติการสร้าง
และการน าเสนอความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานเขียน
ประเภทต่าง ๆ   
Study the meaning , importance ,creative thinking 
processes, forms of creative writing of journalism. 
Principles and techniques to write creative writing each 
type. Practice to create and present  the  creative 
thinking through the writings of various types 
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3002401  
การผลิตวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์    
Radio and Television Production       
 3 (2-2-5)      
ศึกษาหลักการ เทคนิค กระบวนการในการผลิตและ
จัดรายการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ขั้น
พื้นฐาน ตั้งแตการวางแผนกอนการผลิต การคิดและ
สร้างสรรค์งาน การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การ
เขียนบท การบันทึกเสียง การบันทึกเทปโทรทัศน์ 
การตัดต่อภาพและเสียง การน าเสนอและการ
ออกอากาศ การประเมินผลงานตลอดจนเรียนรู้ถึง
อุปกรณ์ บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ในการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     
Study principles, techniques, process  to produce  
TV and radio broadcast basic from pre-production 
planning, creativity , analyze audiences, script 
writing ,sound record, VDO record, both video 
editing and audio editing, presentation and 
broadcast, assessment, accessories, responsibilities 
of various persons who involved in the production 
of radio and television 

3003403   
เสียงและภาพเคลื่อนไหวในยุคใหม่  
Sound and Motion Picture in New Age 
3 (2-2-5) 
บริบทเสียงกับภาพเคลื่อนไหว วิธีเลือกเสียงให้
ตอบสนองต่ออารมณ์ ความรู้สึกและการเล่าเรื่อง
ของภาพเคลื่อนไหว การตัดต่อผสมผสานเสียงกับ
ภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนเรียนรู้กระบวนการ
ออกแบบและผลิตภาพเคลื่อนไหว 
 
 
 
 
Context of audio and motion picture, method to 
choose sounds to respond to emotions and 
storytelling of motion picture, editing combines 
with sound and motion picture as well as 
learning the process of design and  motion 
picture production 

วิชาใหม่ 
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3. กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก                         
 

หลักสูตรปรับปรุงปี 2558 หลักสูตรปรับปรุงปี 2564 หมายเหตุ 
จ านวน 8 วิชา จากจ านวน 20 วิชา จ านวน 2 วิชา โดยให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 

จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
จากจ านวน 23 วิชา 

1. กลุม่วิชาเลือกออกแบบเนื้อหาและเตรียม
ทักษะ 

3003101   
กฎหมายและจริยธรรมส าหรับวิชาชีพนิเทศ
ศาสตร์   
Law and Ethics for Communication Arts   
 3 (3-0-6) 
ศึกษาเรียนรู้และศึกษารายละเอียดของกฎหมายใน
หมวดต่างๆ  หลักจรรยาบรรณ และหลักจริยธรรม
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ 
ฝึกปฏิบัติการการวิเคราะห์ตัวกฎหมาย เรียนรู้กรณี  
ตัวอย่างผู้ประกอบวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ที่ท าผิด
กฎหมายและผิดจริยธรรม เรียนรู้แนวทางที่จะไม่
กระท าผิด กฎหมาย หลักจรรยาบรรณ และหลัก
จริยธรรมทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทาง
นิเทศศาสตร์   
Study the details of the law in all categories, 
ethics, legal morality related to professional 
communication arts. Analysis of the law, 
Learning the case study of professional 
courses made illegal and unethical. Learn 
ways to not transgress the ethics and law 
related professional communication arts 

3002102  
กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์    
Law and Ethics for Communication Arts  
 
3 (3-0-6) 
หลักการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ เสรีภาพทางการสื่อสาร 
กฎหมาย ข้อบังคับ จริยธรรม และ คุณธรรมของ
ผู้ผลิตสื่อ เช่น ความซื่อสัตย์ ความถูกต้อง ที่มี
ผลกระทบต่อบุคคลและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 

Principles related to Rights and Freedom of 
communication, Laws, Rules, Ethics and 
Moral of media producers for example; 
loyalty, accuracy that affect to individuals 
and society   

วิชาปรับปรุง 
(รหัสวิชา ชือ่วิชา 

ค าอธิบายรายวิชา) 

3001302   
ภาษาเพ่ืองานนิเทศศาสตร์     
Language for  Communication  Arts  
3 (3-0-6) 
ศึกษาความหมาย  โครงสร้าง  รูปแบบองค์ประกอบ
การสื่อสารในสังคมไทย อิทธิพลของภาษาในการ
สื่อสาร วิเคราะห์  ตีความ  ภาษาและสัญลักษณท์ี่ใช้
ในการสร้างงานด้านนิเทศศาสตร์ และท าให้การ
สื่อสารประสบผลส าเร็จ เพื่อการสร้างสรรค์งานที่มี
คุณภาพ 

3002202  
ภาษาเพ่ืองานนิเทศศาสตร์               
Language for  Communication Arts  
3 (3-0-6) 
พื้นฐานองค์ประกอบของภาษาเพือ่งานสื่อสารและ
การน าไปใช้ออกแบบในการสื่อสารของสื่อสมัยใหม่ 
 
 

วิชาปรับปรุง 
(รหัสวิชา ค าอธิบาย

รายวิชา) 
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Study meaning, structured, format, communications 
components in Thai society. The influence of 
language in communication, analysis, interpretation 
of language and symbols to create communication 
arts production. And make communication be 
successful to create qualitative jobs 

Fundamental, elements of language for 
communication and usage to communication 
design in modern media  

 

3003301   
การพูดเพ่ืองานนิเทศศาสตร์                 
Speech for Communication Arts   
 3 (2-2-5) 
ศึกษาความหมายและรูปแบบของการพูดเพื่องาน
นิเทศศาสตร์ หลักการและเทคนิคการพูดเพื่อการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  ฝึกปฏิบัติการพูดเพื่อ
งานนิเทศศาสตร์ เช่น การเป็นพิธีกร ผู้ด าเนิน
รายการ  การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  และ
การสร้างสรรค์รูปแบบการน าเสนอใหม่ ๆ 
Study meaning, format of speech for communication, 
principles, techniques of speech effectively, practice 
to speak for communication arts such as master 
ceremony, moderator, advertising, public 
relation and new creative presentation 

3002203  
การพูดเพ่ือการสื่อสาร    
Speech for Communication Arts  
3 (3-0-6) 
หลักการและเทคนิคการพูด รูปแบบของการพูด 
การเตรียมตัวและการฝึกปฏิบัติในการพูดเพื่อการ
สื่อสาร 
  
 
 
Principles and techniques of speaking. Style of 
speech. Preparation and practice to speak  for 
communication 

วิชาปรับปรุง 
(รหัสวิชา ชือ่วิชา 
ค าอธิบายรายวิชา 

หน่วยกิต) 
 
 
 
 
 
 

3003404  เทคนิคการเป็นผู้ด าเนินรายการและ
นักแสดงทางวิทยุโทรทัศน์     
Techniques for Master of Ceremony  and 
Performance in Television Broadcasting                                                        
3 (2-2-5) 
ศึกษาเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ แนวคิด วิธีการของ 
ผู้ด าเนินรายการ ท าความเข้าใจทักษะและหน้าที่
การเป็นผู้ประกาศ ผู้บรรยายและผู้ด าเนินรายการใน
งานด้านวิทยุโทรทัศน์ รวมถึงเทคนิควิธีด าเนินการ
แสดงเพื่อการออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์ ฝึก
ทักษะด้านน้ าเสียง กิริยาท่าทางและบุคลิกภาพ การ
แต่งหน้าและการแต่งกายในลักษณะต่าง  ๆ ที่
เหมาะสมกับประเภทของรายการ เรียนรู้มารยาท
ทางสังคม เพื่อการผลิตรายการประกาศข่าว 
รายการสัมภาษณ์ และการแสดงทางโทรทัศน์ 

 ยกเลิกวิชา 
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Study roles, duties, concepts of moderator. 
Learn the skills and duties of a pronouncer, 
narrator and moderator in TV production. 
Including techniques to show on television 
broadcast. Practice to pronounce, personality, 
make up, costume of announcer to match 
with the type of programs. Learn social 
manner for produce news, interview and 
performance on TV shows 

  

 3003204  
บุคลิกภาพในงานสื่อสาร   
Personality for Communication  
3 (2-2-5) 
ความหมาย ความส าคัญ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
บุคลิกภาพ การพัฒนาและการประเมินบุคลิกภาพ
ภายในและบุคลิกภาพนอก มารยาททางสังคม 
ความสามารถในการสื่อสาร กิจกรรมและฝึกปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 
Meaning, importance, factors that influence 
personality development and evaluation of 
internal personality and external personality. 
Social etiquette, Ability in communication, 
activities and practices to promote personality 

วิชาใหม่ 

3003205  
การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ    
Media and Information Literacy  
3 (3-0-6) 
ความหมายและความส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อ
และความนัยที่แฝงเร้นในเนื้อหาสาร การวิเคราะห์
และประยุกต์ใช้แนวคิดการรู้เท่าทันในสถานการณ์
ปัจจุบัน การรับและหลีกเลี่ยงสื่อและสารสนเทศ 
ฝึกวิเคราะห์ข่าวสารในสื่อประเภทต่าง ๆ 
Meaning and importance of media literacy and 
hidden implication in substance analysis and 
apply of literacy concepts in current situations. 
Accepting and avoiding media and information. 
Practice to analyze news in various media 

วิชาใหม่ 
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 3003206  
ทูตตราสินค้า  
Brand Ambassador   
3 (3-0-6) 
ความหมาย คุณลักษณะ ความแตกต่างของทูต 
ตราสินค้า กับอาชีพอ่ืน รวมทั้งการพัฒนาทักษะ
การเป็นแอมบาสเดอร ์ 
Meaning, characteristics, differentiation between 
brand ambassadors and other occupations, 
including developing skills to be as an 
brand ambassador 

วิชาใหม่ 

3001202   
หลักการใช้ห้องปฏิบัติการทางนิเทศศาสตร์  
Principles of Studio Using for 
Communication Arts   
3 (2-2-5)                 
ศึกษาองค์ประกอบ หลักการเบื้องต้นในการใชเครื่องมือ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ วิธีการใช้อุปกรณตาง ๆ ที่ใชผลิตงานเพื่อทาง
วิทยุและโทรทัศน์ เชน ไมโครโฟน มิกเซอร กล้องวีดิโอ 
ขาตั้ง ระบบไฟสตูดิโอ ระบบอินเตอร์คอม ตลอดจนการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ในหองสตูดิโอวิทยุโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียงให้มีสภาพพร้อมใช้งาน  
Study composition, basic principles of the 
instruments usage in the studio room of 
radio and television. Procedure of usage the 
equipment to produce radio and television 
programs such as microphone ,mixer board, 
VDO camera,  tripod, light system in studio, 
intercom system ss well as maintenance 
procedure of equipments in the studio  
television and radio broadcasting to be 
available all the time 

3002311  
ฉากและอุปกรณ์ในการผลิตสื่อสมัยใหม่    
Setting and Instruments for New Media 
Production  
 3 (3-0-6) 
แนวคิด ประเภท ลักษณะ การจัดองค์ประกอบ 
การออกแบบฉากและห้อง ผลิตสื่อในรูปแบบ
ภายในและภายนอก รวมทั้งเทคนิคการจัดภาพ 
แสง เสียง ตลอดจนการใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ในการผลิตสื่อสมัยใหม่  
 
 
 
 

Concept, type, feature, composition 
arrangement, design of scenes , room 
for media production both of indoor  
and outdoor, including techniques for image, 
light, sound presentation as well as the use 
and maintenance of equipment for modern 
media production 

วิชาใหม่ 
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3003405   
ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉากเพ่ือการผลิตรายการ
โทรทัศน์   
Scenes and Properties for Television 
Production                                    
3 (2-2-5) 
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการออกแบบฉากเพื่อให้
สอดคล้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์การจัดหา
อุปกรณ์ประกอบฉาก ฝึกปฏิบัติการออกแบบฉาก
พร้อมอุปกรณ์ประกอบฉากได้แก่ การใช้เครื่องมือ 
วัสดุ การทาสี การติดตั้ง การรื้อถอน และการเก็บ
รักษา 
Study about the theories of scene design to match 
the television production equipment's and props. 
Practice to design scene and equipment and 
props. Using materials of painting, set up the 
scene, demolition and maintain those 
equipments 

 ยกเลิกวิชา 

3004201   
การน าเสนอผลงานทางนิ เทศศาสตร์ด้วยสื่อ
มัลติมีเดีย           
Communication Arts Presentation with 
Multimedia                                    
3 (2-2-5) 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ 
หลักการน าเสนอการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ
การออกแบบ และผลิตสื่อมัลติมีเดีย ฝึกปฏิบัติการ
น าเนื้อหาทางนิเทศศาสตร์ เช่น เสียง สิ่งพิมพ์  
ภาพยนตร์ คลิปวีดิโอ มาประกอบเข้าด้วยกันใน
ลักษณะสื่อมัลติมี เดีย แล้วน าเสนอผ่านระบบ
ออนไลน์ หรือแสดงเป็นสื่อมัลติมีเดียที่โต้ตอบกับ
ผู้ชมได้   
Study meaning, importance, components, 
principles of presentation, computer technology 
for design and produce multimedia. Practice 
to compose contents of communication arts 
such as sound, press, film, VDO clip, to be 
multimedia on online system or display by the   
interactive multimedia.  

3003312  
การวิจารณ์และการน าเสนอสื่อ                                                   
 
Media Criticism and Presentation  
 
3 (3-0-6) 
ความหมาย ประเภท รูปแบบ องค์ประกอบและ
เทคนิคการน าเสนอผลงานผ่านสื่อแต่ละประเภท 
รวมทั้งหลักการและขั้นตอนการวิจารณ์ ตลอดจน
การฝึกวิจารณ์ผลงานสื่อประเภทต่าง ๆ  
 
 
 
 
Meaning, types, forms, composition and 
presentation techniques via each type of 
media including principles and procedures for 
criticism including and practice to criticize the 
different types of media  
 

วิชาใหม่ 

  

https://sites.google.com/a/htp.ac.th/kar-xan-pheux-kar-wikheraah-wicarn/1-khwam-hmay
https://sites.google.com/a/htp.ac.th/kar-xan-pheux-kar-wikheraah-wicarn/5-hlak-kar-wikheraah-wicarn-cak-kar-xan
https://sites.google.com/a/htp.ac.th/kar-xan-pheux-kar-wikheraah-wicarn/4-khan-txn-kar-wikheraah-wicarn
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3004102  การวิจารณ์สื่อ    
Media  Criticism   
3 (2-2-5) 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ ยวกับการวิจารณ์งาน
สื่อสารมวลชนในปัจจุบัน ศึกษาผลงานวิจัย บท
วิจารณ์และงานค้นคว้าทางด้านนิเทศศาสตร์ ฝึก
ปฏิบัติคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และประยุกต์ใช้ความรู้
ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจารณ์ทางนิเทศศาสตร์ 
Study concepts, theories of current journalism 
criticism, research studies, reviews, and research 
on the communication arts.  Practice to analyze 
, criticize, and apply knowledge to create the 
critical work of the communications  arts 

 ยกเลิกวิชา 

3003501   
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัเพ่ือการสื่อสาร   
Analysis of Current Situation for 
Communication                               
3 (2-2-5) 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประเภท ลักษณะ 
หลักการเลือกบทวิเคราะห์ แนวคิด วิธีการและข้อ
ระวังในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน   ฝึก
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันจากบทความ บท
วิจารณ์และข่าวสกู๊ปเพื่อการสื่อสาร 
Study meaning, importance, types, features, 
principles to select analyzed articles, concept, 
methods and caution for current situation analysis. 
Practice to analyze current situation from article, 
criticism, news  scoop for communication 

3003314  
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน   
Analysis of Current Situation 
 
3 (2-2-5)  
ความหมายของการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เหตุการณ์
และสถานการณ์ หลักการเลือกบทวิเคราะห์ วิธีการ
วิเคราะห์ และการฝึกทักษะการเขียนบทความ
วิเคราะห์สถานการณ์ 
 
Meaning of analysis, synthesize of events and 
situations. Principles of analytical article selection.  
Methods of analysis. Practice to write the 
situation analysis article 

รายวิชาปรับปรุง 
(รหัสวิชา ชือ่วิชา 
และค าอธบิาย

รายวิชา) 
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 3003315  
สกู๊ปข่าว  
News Scoop   
3 (2-2-5) 
ความหมาย คุณลักษณะ ประเภท องค์ประกอบ 
ข้อพิจารณาการเลือกประเด็นจัดท าสกู๊ปข่าว การ
วางแผนและขั้นตอนการผลิตสกู๊ปข่าว และฝึก
ปฏิบัติการเขียนสกู๊ปข่าว 
Meaning, characteristics, types, composition, 
considerations, issues selection, creating a news 
scoop. Planning and process of scoop news 
production and practice to write news scoop 

วิชาใหม่ 

 3003316  
การสร้างสรรค์คอนเทนต์ตามแพลตฟอร์ม  
Creation of Contents on Platforms 
3 (2-2-5) 
แนวคิดเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม รูปแบบ ลักษณะ คอน
เทนต์แต่ละแพลตฟอร์ม การออกแบบ และผลิต
คอนเทนต์ส าหรับงานทางนิเทศศาสตร์Concepts 
of platform, formats, feature of content for each 
platform. Design and production of content for 
communication arts 

วิชาใหม่ 

3004902  
 สัมมนาการสื่อสาร  
Seminar  in  Communication             
3 (2-2-5) 
ศึกษาความหมายของการสัมมนา จุดมุ่งหมาย  
องค์ประกอบ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการ
ด าเนินการสัมมนา การวิเคราะห์และอภิปรายในการ
สัมมนาเพื่อการสื่อสาร เพื่อให้เข้าใจถึงอุปสรรคและ
ข้อเท็จจริง ตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขปัญหาใน
เรื่องต่าง ๆ ของการสื่อสาร ฝึกจัดสถานการณ์การ
สัมมนาในประเด็นเรื่องการสื่อสาร  

3003902  
สัมมนาวิชาชีพ   
Seminar in Communication Vocation  
3 (2-2-5) 
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ เทคนิค และวิเคราะห์ประเดน็
ปัญหาทางอาชีพเพื่อน าเสนอในรูปแบบการสัมมนา
ที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนะ มุมมอง กับ
ผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ในงานนิเทศศาสตร์ 
 
 

วิชาปรับปรุง 
(รหัสวิชา ชือ่วิชา 

ค าอธิบายรายวิชา) 
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The meaning of the seminar, aims, element, 
process, format and techniques of seminar 
operation. Analysis and discussion of the seminar 
operation for communication to understand the 
obstacles and fact as well as finding solutions 
problems of communication. Training to operate 
the seminar on issue of communication 

Objectives, forms, techniques and analysis 
of professional issues to be presented in 
seminars that support to the knowledge 
exchange, views of point with expert in 
Communication Arts 
 

 

3004903    
โครงงานทางด้านนิเทศศาสตร์    
Project in communication  Arts       
3 (2-2-5) 
ศึกษาความรู้ หลักการ ทฤษฎี ทักษะการใช้เครื่องมือ
และการผลิตสื่อทางด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบช้ินงานที่มีลักษณะริเริ่ม
สร้างสรรค์ เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น โดย
มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเป็นผู้ควบคุมดูแล   
Study  of  principles , theories, instrumental  skills  
and  communication media  in the Media Arts.The  
purpose  is  to  apply  it  creatively  which  for  local  
community  benefit. Supervised  by  project  
advisors 

3003903  
การศึกษาเฉพาะรายบุคคล               
Individual Study 
3 (2-2-5) 
เรียนรู้เพื่อการเลือกศึกษาประเด็น และ / หรือ
ปฏิบัติงานในโครงการเฉพาะที่นักศึกษาเลือก 
 
 
 
Learn to choose issues and / or work on  
a specific project that students choose 
individually 
 

วิชาใหม่ 

 2. กลุ่มวิชาเลือกมอดูล 1 
ปฏิบัติการกราฟิกในงานนิเทศศาสตร์ 

3002308   
อินโฟกราฟิก*   
Infographic  
3 (2-2-5) 
ความหมาย ประเภทและรูปแบบเกี่ยวกับอินโฟ
กราฟิก การส ารวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อออกแบบ
และสร้างอินโฟกราฟิก  
Definition, types and formats about infographic. 
Surveying and data collection for designing and 
creating infographic 

วิชาใหม่ 
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 3003309   
ออกแบบไอคอนและพิกโตแกรม*  
Icon and Pictogram Design  
3 (2-2-5) 
ความหมาย รูปแบบและลักษณะของไอคอน
และพิกโตแกรม เทคนิคการออกแบบและการจัด
วางองค์ประกอบ ทดลองสร้างช้ินงานที่เกี่ยวข้อง
กับศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ของท้องถิ่นชุมชน
เพื่อน าไปใช้ในสถานที่ต่าง ๆ และสื่อโซเชียลมีเดีย 
Definition, format and characteristics of icons and 
Pictogram, techniques of design and composition, 
try to create work pieces related to art, traditions, 
culture of the local community for use in various 
locations and social media 

วิชาใหม่ 

3003310   
การตกแต่งภาพ*     
Retouch Picture  
3 (2-2-5) 
ประเภทของภาพ เทคนิคการตกแต่งภาพ เพื่อใช้ใน
งานประเภทต่าง ๆ และเรียนรู้โปรแกรมเกี่ยวกับ
การตกแต่งภาพจากแพลตฟอร์มต่าง ๆ 
Types of images, techniques of images decoration 
for use in various works and learn the program 
about images decoration from various platforms 

วิชาใหม่ 

3003313   
อัตลักษณ์องค์กรและผลิตภัณฑ์     
Identity of Organization and Product 
3 (3-0-6) 
การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรและผลิตภัณฑ์ 
ขั้นตอนและการเตรียมข้อมูล ฝึกปฏิบัติในการ
จัดท าอัตลักษณ์ การเผยแพร่และการประเมินผล
งาน  
Organization identity and product design. 
Procedures and data preparation. Practice to 
create the identity of organization.Dissemination 
and performance evaluation 

วิชาใหม่ 
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 3. กลุ่มวิชาเลือกมอดูล 2 
ปฏิบัติการเสียงและภาพเคลื่อนไหว 

3003404  
รูปแบบและเทคนิคพิเศษในการผลิตงานเสียง  
Format and Special Technic for Sound 
Production  
3 (3-0-6) 
รูปแบบของเสียงประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์รูปแบบ
ของเสียง รวมทั้งเทคนิคพิเศษและฝึกการใช้
อุปกรณ์เพื่อสร้างเสียงประกอบสื่อในรูปแบบดิจิทัล 
Different types of audio formats. Analyze the audio 
formats Including special techniques and practice 
to use equipment to create digital soundtracks 

วิชาใหม่ 

3003405  
การผลิตคลิปส าหรับสื่อสมัยใหม ่   
Clip Production for New Media 
3 (2-2-5)       
ความรู้ เกี่ยวกับคลิป การเตรียมการก่อนการ 
ถ่ายท า การถ่ายท า จนถึงงานหลังการถ่ายท า
รวมทั้งการน าเสนอผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะ
การผลิตคลิปท่ีเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมของ
ชุมชนท้องถิ่น    
Knowledge about clips, pre-production before 
shooting, production and post-production including 
presentation via social media, especially, the 
production of clips related to lifestyle, art and 
culture of the local community 

วิชาใหม่ 

3003406   
สื่องานอีเว้นท์และจัดที่แสดง*    
Event Media and Making Location for 
Exhibition 
3 (2-2-5) 
พื้นฐานและองค์ประกอบของอีเว้นท์และจัดที่แสดง 
รวมทั้งก าหนดแนวคิดเพื่อน าไปสู่การด าเนินงาน 
โดยเน้นท่ีการน าผลิตภัณฑข์องชุมชนมาจัดแสดงใน
วาระต่าง ๆ  

วิชาใหม่ 
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 Fundamentals and elements of the event 
and making location for exhibition including 
setting concepts for implementation by focusing 
on bringing community products to be displayed on 
various occasions 

 

3003603  
โมชั่นกราฟิกเพ่ือสื่อสมัยใหม่**  
Motion Graphic for New Media 
3 (2-2-5)         
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโมช่ันกราฟิก ประเภท 2 มิติ 
3 มิติ เรียนรู้การใช้โปรแกรมส าหรับออกแบบเพื่อ
ผลิตผลงานท่ีหลากหลาย 
General knowledge about motion graphics 
in 2D and 3D Learn to use applications for 
designing to produce a variety of works 

วิชาใหม่ 

4. กลุ่มวิชาเลือกมอดูล 3 
ปฏิบัติการสื่อปฏสิัมพันธ์และสือ่ดิจิทัลมีเดีย 

3003207  
แฟ้มสะสมงานและประวัติการท างาน*   
Portfolio and Resume  
3 (3-0-6) 
รูปแบบ ประเภท การออกแบบรวมทั้งการจัดระบบ
ข้อมูล ผลงาน รางวัลที่ได้รับตามการเรียนรู้และฝึก
ทักษะ ส าหรับจัดท าแฟ้มสะสมงานและประวัติการ
ท างาน ให้ได้มาตรฐานตามสายงาน ตลอดจน
เรียนรู้วิธีการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย 
Social Media Format, type of design, including 
data system management, awards received as 
learning and skills training for portfolio creation 
and resume in standard level   of work. Learning 
how to distribute on social media 

วิชาใหม่ 
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3003604    
การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น         
Communication For Local Development       
  
3 (2-2-5)   
ศึกษาถึงความหมาย ความส าคัญของการพัฒนา 
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา ผลกระทบจากการ
พัฒนาในอดีต ความสัมพันธ์ของการสื่อสารกับการ
พัฒนาท้องถิ่น การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม การใช้สื่อ
ประเภทต่างๆในการพัฒนาท้องถิ่น การใช้กลวิธี
ทางการสื่อสารในการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษากรณี
ตัวอย่างการใช้การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ฝึก
ปฏิบัติการภาคสนามในการใช้การสื่อสารเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
Study the meaning, importance of development 
.Concepts and theories of development, the 
impact of developments in the past. Relationships 
of communication with local development. 
Participatory communication. The use of media in 
local development. The use of communication 
strategies in local development. Case studies of 
mass communication for local development. 
Practice in the field of communication for local 
development 

3003602  
การออกแบบและผลิตสื่อเพ่ือท้องถิ่น* 
Media Design and Production for 
Locality 
 3 (2-2-5) 
บริบทท้องถิ่นตามมิติต่าง ๆ แนวคิดและทฤษฎีการ
สื่อสารเพื่อการพัฒนา ความส าคัญของสื่อต่อการ
พัฒนา การเลือกใช้สื่อให้สอดคล้องกับบริบท
ท้องถิ่นชุมชน เทคนิควิธีและฝึกปฏิบัติภาคสนาม
ในโครงการและกิจกรรมในท้องถิ่น  
 
 
 
 
Context of locality in different dimensions, 
concepts and theories of communication for 
development. The importance of media for 
development. Media selection to conform 
the context of local community, techniques 
and practice in the field of projects and 
activities in locality 

วิชาใหม่ 
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1.  กลุ่มวชิามอดูล 1 (Module 1) ปฏิบัติการ
กราฟิกในงานนิเทศศาสตร์  

Mission of Graphic for Communication 

 

3002701  
วางแผนและออกแบบงานกราฟิก   
Graphic Work Planning and Design 
3 (0-6-3)   
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ 1) ส ารวจที่มาของหัวข้องาน 
และเป้าหมายของงาน 2) วางแผน รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล 3) สร้างแก่นเรื่อง แนวคิด และ
โครงร่าง ของงาน และ 4) เตรียมองค์ประกอบภาพ 
เส้น สี ท่ีเกี่ยวข้องกับงานกราฟิก   
Operation about 1) Surveying the origins of the 
project and target of the job 2) Planning, 
collecting and analyzing data 3) Creating themes, 
concepts and layout of the work and  
4) Prepare image compositions  such as lines, 
colors that concern with graphic 

วิชาใหม่ 

 3002702  
ผลิตงานกราฟิกเพ่ือสื่อยุคใหม่  
Graphic Production for Media in new 
Age 
3 (0-6-3) 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ 1) ออกแบบโครงร่างงานด้วย
มือและคอมพิว เตอร์  2)  ผลิต ช้ินงานกราฟิก  
3)  น า เสนอต่ อ เจ้ าของงานหรื อลูกค้ า  และ  
4) ปรับปรุง แก้ไข ก่อนส่งมอบงาน  
Operation on 1) Designing the layout by 
hand and by computer2) Produce graphic 
work 3) Present to the owner or client and 
4) Improve and rectify before submission 

วิชาใหม่ 
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 3002703  
ประยุกต์ใช้งานกราฟิกส าหรับสื่อดิจิทัล 
Applied Graphic for Digital Media 
3 (0-6-3)   
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ 1) คัดเลือกสื่อดิจิทัลที่เหมาะสม
กับช้ินงาน 2) ประยุกต์ ช้ินงานร่วมกับสื่อดิจิทัล  
3) เผยแพร่เนื้อหาบนสื่อดิจิทัล และ 4) ตรวจสอบ 
ประเมินผลตอบรับผลงาน  
Operation on 1) Selecting digital media match 
with the work 2) Apply the work together with 
digital media 3) Distribute contents on digital 
media, and 4) Monitor, evaluate feedback of 
production 

วิชาใหม่ 

 3002704  
น าเสนอผลงานกราฟิกบนแพลตฟอร์มดิจิทัล  
Graphic Presentation on Digital 
Platforms 
3 (0-6-3)  
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ 1) วางแผน วิเคราะห์ข้อมูล 
และเลือกโครงร่างของช้ินงาน ในการผลิตงาน
กราฟิกบนแพลตฟอร์มดิจิทัล 2) ออกแบบและผลติ
งานกราฟิกให้สอดคล้องกับแพลตฟอร์มดิจิทัล 3) 
น าเสนอและเผยแพร่ และ 4) ติดตาม ประเมินผลตอบ
รับ  
Operation on 1) Planning of data analysis 
and choose the layout of the work to 
produce the graphic work on the digital 
platform 2) Design and produce the graphic 
work conform to the digital platform 3) 
Present and publish 4) Following up and 
evaluating feedback 

วิชาใหม่ 
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 2.  กลุ่มวชิามอดูล 2 (Module 2) 
ปฏิบัติการเสียงและภาพเคลื่อนไหว  

Mission of Sound and Motion Picture 
for Communication 

 

3003705  
วางแผนและออกแบบสื่อเสียงแลภาพเคลื่อนไหว  
Sound Work Planning and Design with 
Motion Picture 
3 (0-6-3)    
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ 1) ส ารวจที่มาของหัวข้องาน 
และเป้าหมายของงาน 2) วางแผน รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล 3) สร้างแก่นเรื่อง แนวคิดของงาน 
และ 4) เขียนสคริปต์ และการล าดับภาพ   
Operation on 1 )  Surveying the origin of the 
project and target of the job, 2 ) Planning, 
collecting and analyzing the data, 3) Creating 
the theme, concept, and 4 )  Writing the 
script and image sequencing 

วิชาใหม่ 

 3003706  
สร้างงานเสียงและภาพเคลื่อนไหว 
Sound Creation and Motion Picture 
3 (0-6-3)  
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ 1) คัดเลือกรูปแบบงานเสียง
และภาพเคลื่อนไหว 2) สร้างงานเสียงและถ่ายท า
ภาพเคลื่อนไหว 3) ตัดต่อและท าเทคนิคพิเศษใน
งานเสียงร่วมกับภาพเคลื่อนไหว และ 4) น าเสนอ
ช้ินงานเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
Operation on 1) Selecting sound and animation 
formats 2) Create sound work and shoot motion 
pictures 3) Edit and make special techniques in 
sound work with motion picture and 4) Present 
the work for improvement 

วิชาใหม่ 
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 3003707  
ประยุกต์ใช้งานสื่อเสียงและภาพเคลื่อนไหว
ร่วมกับสื่อดิจิทัล  
Applied Sound and Motion Picture for 
Digital Media 
3 (0-6-3)   
ปฏิบัติการ เกี่ ยวกับ 1)  คัด เลือกสื่ อดิจิทัลที่
เหมาะสมกับการน าเสนอช้ินงาน 2) ประยุกต์
ช้ินงานสื่อเสียงและภาพเคลื่อนไหว ร่วมกับสื่อ
ดิจิทัล 3) เผยแพร่บนสื่อดิจิทัล และ 4) ติดตาม
ประเมินผลตอบรับ  
Operation on 1) Select digital media match 
with the presentation of the work. 2) Apply 
audio and animation media work with digital 
media. 3)  Disseminate on digital media and  
4) Follow up , evaluate feedback of production 

วิชาใหม่ 

 3003708  
น าเสนอผลงานเสียงและภาพเคลื่อนไหวบน
แพลตฟอร์มดิจิทัล  
Sound and Motion Picture Presentation 
on Digital  Platforms 
3 (0-6-3) 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ 1) วางแผน วิเคราะห์ข้อมูล 
และเลือกสคริป การล าดับภาพ หรือช้ินงาน ในการ
สร้างงานเสียงและภาพเคลื่อนไหวบนแพลตฟอร์ม
ดิ จิ ทั ล  2 )  ออกแบบและผลิตงาน เสียงและ
ภาพเคลื่อนไหวให้สอดคล้องบนแพลตฟอร์มดิจิทัล 
3) น าเสนอและเผยแพร่ และ 4) ติดตามประเมนิผล
ตอบรับ  
Operation on 1) Planning of data analysis And 
choose Script (Storyboard) or workpiece to 
create sound and animation on the digital 
platform. 2) Design and produce sound and 
animation work to be consistent on the digital 
platform. 3) Presenting and disseminating and  
4) Monitoring, evaluation of feedback 

วิชาใหม่ 
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 3.  กลุ่มวชิามอดูล 3 (Module 3) 
ปฏิบัติการสื่อปฏสิัมพันธ์และสือ่ดิจิทัลมีเดีย  

Mission of Interactive Media and Digital 
Media 

 

3004709  
วางแผนและออกแบบสื่อปฏิสมัพันธ์และสื่อ
ดิจิทัลมีเดีย  
Interactive Media Work Planning and 
Design for Digital Media 
3 (0-6-3)  
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ 1) ส ารวจที่มาของหัวข้องาน 
และเป้าหมายของงาน 2) ประยุกต์ช้ินงานร่วมกับ
สื่อดิจิทัล 3) ก าหนดรูปแบบโครงร่าง และ 4) สร้าง
แนวคิด เขียนแผนภูมิในช้ินงาน 
Operation on 1) Exploring the origin of the 
project topics and the goals of the work,  
2) Applying the work with digital media,  
3) Defining the layout, and 4) Creating the 
concept and flow chart  of work 

วิชาใหม่ 

 3004710  
สร้างงานสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อดิจิทัลมีเดีย  
Interactive Media Work Creation for 
Digital Media 
3 (0-6-3)   
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ 1) ประชุมเพื่อคัดเลือกสื่อ
กราฟิกและภาพเคลื่อนไหวมาใช้ผลิตร่วมสื่อ
ปฏิสัมพันธ์และสื่อดิจิทัลมีเดีย 2) เตรียมวัตถุดิบที่
เกี่ยวข้องกับงานสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อดิจิทัลมีเดีย 
3) ออกแบบและผลิตสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อดิจิทัล
มีเดีย และ 4) น าเสนอช้ินงานเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
Operation on 1) Meeting to select graphic and 
animation media for co-production of interactive 
media and digital media 2) Preparation of data 
related to interaction media and digital media  
3) Design and produce the interactive media and 
digital media and 4) Present the work for further 
improvement 

วิชาใหม่ 
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 3004711  
ประยุกต์ใช้งานสื่อปฏสิัมพันธ์ร่วมกับสื่อดิจิทัล
มีเดีย  
Applied Interactive Media for Digital 
Media 
3 (0-6-3)    
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ 1) คัดเลือกสื่อปฏิสัมพันธ์และ
สื่ อดิ จิ ทั ลมี เ ดี ย  2 )  ประยุ กต์ ก า ร ใ ช้ งานสื่ อ
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกับสื่อดิจิทัลเพื่อเตรียมเผยแพร่
ช้ินงาน 3) เผยแพร่สื่อปฏิสัมพันธ์ร่วมกับสื่อดิจิทัล
มีเดีย และ 4) ติดตามประเมินผลตอบรับ  
Operation on 1) Selection of interaction media 
and digital media 2 ) Applying the interaction 
media with digital media to prepare for 
publishing 3 ) Disseminating interactive media 
with digital media and 4 ) Monitoring and 
evaluation of feedback 

วิชาใหม่ 

 3004712  
น าเสนอผลงานสื่อปฏสิัมพันธ์ยุคใหม่บน
แพลตฟอร์มดิจิทลั  
Interactive New Media Presentation on 
Digital Platforms  
3 (0-6-3)   
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ 1) วางแผน วิเคราะห์ข้อมูล และ
เลือกโครงร่าง หรือช้ินงานในการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์
ยุคใหม่บนแพลตฟอร์มดิจิทัล 2) ออกแบบงานสื่อ
ปฏิสัมพันธ์ยุคใหม่ให้สอดคล้องกับแพลตฟอร์มดิจิทัล 
3) น าเสนอและเผยแพร่ และ 4) ติดตามประเมินผล
ตอบรับ  
Operation on 1) Planning of data analysis and 
choose a layout of work to create a modern 
interactive media on the digital platform.  
2) Design a modern interactive media which 
conform to the digital platform. 3)  Presenting 
and disseminating and 4) Monitoring, evaluation 
and feedback 

วิชาใหม ่
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5. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ 
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จ านวน 3 วิชา                จ านวน 3 วิชา                

3004801   
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านนิเทศ
ศาสตร์    
Field Experience Preparation in 
Communication Arts                   
1 (90)                               
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พัฒนานักศึกษา
ให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และการปรับตวั
ให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
To provide activities to prepare students before the 
experience and develop in students’ knowledge, 
skills, attitude, motivation and adjusting to the 
appropriate attributes to the profession 

3503802  
เตรียมสหกิจศึกษา  
 
Pre-Cooperative Education 
 
1 (90)  
หลั กการและแนวคิ ด เ กี่ ย วกั บสหกิ จศึ กษา  
กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐาน
และเทคนิคในการสมัครงาน การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและ
การสัมภาษณ์งาน ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  
ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ 
เทคนิคการน าเสนอโครงงาน หรือผลงานและการ
เขียนรายงานวิชาการ  การพัฒนาบุคลิกภาพ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพก่อนออกไป
ปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ  
Principle, concept, process and steps of 
cooperative education; relevant rules and 
regulation of cooperative education; basic 
knowledge and techniques in job application, 
workplace selection; method of writing 
application letter; job interview; basic 
knowledge and skills needed for working in 
workplace; quality management system; 
project or product presentation techniques; 
academic report writing; personality development; 
ethic in vocation before practicing in workplace 

วิชาปรับปรุง 
(รหัสวิชา ชือ่วิชา 

ค าอธิบายรายวิชา) 
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3004803   
สหกิจศึกษา              
Cooperative  Education  
6 หน่วยกิต                              
ระบบการศึกษาที่ เน้นการปฏิบัติ งานในสถาน
ประกอบการอย่างมีระบบ โดยการจัดให้มีการเรียน
ในสถานศึกษาร่ วมกับการจัดให้นั กศึกษาไป
ปฏิบัติงานจริงภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษาและสถานประกอบการ โดยน าความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้
ในสถานการณ์จริงในลักษณะพนักงานช่ัวคราว ณ  
สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ (MOU) 
 
To study educational system and focus 
systematically on the practice in enterprises. 
The students will have to study co-operatively 
by studying in an educational environment and 
have actual practice under mentors and enterprises. 
The students have to put their theoretical 
knowledge and practice in actual situations in 
terms of temporary staff at an institution where 
a Memorandum of Understanding (MOU) has 
been agreed 

3504803 
สหกิจศึกษา  
(Cooperative Education) 
6 หน่วยกิต  
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ
ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยการจัดให้มีการเรยีนใน
สถานประกอบการร่วมกับการจัดให้นักศึกษาได้
ปฏิบัติงานจริงภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์
ที่ปรึกษาและสถานประกอบการ โดยน าความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้
ในสถานการณ์จริงในลักษณะพนักงานช่ัวคราว ณ 
สถานประกอบการที่มีความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
Systematic practice in workplace not less 
than 1 6  weeks by studying in cooperation 
with business organization; supervised will 
be given by mentor and workplace; theory 
and practice are applied in real situation as 
temporary employee at MOU workplace 

วิชาปรับปรุง 
(รหัสวิชา ค าอธิบาย

รายวิชา) 
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3004802   
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์     
Communication  Arts  Practice   
 
 

 
5 (450)                               
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ หรือสถานประกอบการด้านนิเทศ
ศาสตร์อย่างมีระบบ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ ตรง
พร้อมทั้งรายงานผลเป็นรูปเล่มก่อนที่จะส าเร็จ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
Students  have  opportunity  to  work with agency, 
state enterprise or the establishment of 
communication  during the second semester. for 
the experience  directly before graduation 
 
 
 

 

3004801 
ฝึกงานนักนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่   
Apprenticeship for New Generation 
Student of Communication Arts  
*(Alternative)  
6 (540)  
 

การเรียนรู้ขั้นสูงสุดที่ดึงเอาศักยภาพทางความคิด 
ความรู้ ความสามารถของนักศึกษาออกมาให้มี
ความเป็นรูปธรรม อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย
เป็นกระบวนการที่ท า ให้นักศึกษาเข้ า ใจขีด
ความสามารถของตนเอง  แล้วสามารถถ่ายทอด
ความรู้  ความสามารถที่มีอยู่ ในตัวเองให้ เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรที่ฝึกงาน เสมือนหนึ่งเป็น
พนักงานใหม่ขององค์กรนั้น อีกทั้งสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในห้องเรียนมาผสาน
กับความรู้ ที่ ได้จากการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ไปใช้ เพื่อพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง
กับการสื่อสารขององค์กรและภายนอกองค์กรได้
อย่างมีศักยภาพสูงสุด  
Maximum level of learning that brings out the 
potentials of students' ideas, knowledge, and 
abilities to be tangible with most effective. Set 
to be the process that allows students to 
understand their capabilities. Students are 
able to transfer their knowledge and ability to 
be useful to the organization of the internship 
as if they are a new employee of that 
organization. In addition, the students can 
combine the knowledge from classroom with 
the knowledge from apprenticeship in various 
departments to develop the tasks that 
concern to communication both of inside and 
outside the organization with maximum 
potentiality 

วิชาปรับปรุง 
(รหัสวิชา ชือ่วิชา 
ค าอธิบายรายวิชา 

หน่วยกิต) 

 
*  หมายเหตุ : Alternative เป็นกระบวนการหลังจากที่นักศึกษาฝึกงานก่อนส าเร็จการศึกษา สามารถเลือก

ท างานได้ 2 วิธี ได้แก่ 1) บรรจุเป็นพนักงานในสถานประกอบการที่ฝึกปฏิบัติงานนั้น หรือ  
2) เลือกท างานในสถานประกอบการอ่ืน 
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ภาคผนวก ง 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก จ 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก  ฉ 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2552  

และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ช   
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี 
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ภาคผนวก ซ   
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ฌ 
   

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน 

หลักสตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ญ 
   

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวา่ด้วยการจัดการศึกษา 
ในภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



220 
 

มคอ. 2 

  
 
 
 
 

 
 

 
  
  

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



221 
 

มคอ. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



220 
 

มคอ. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
   

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ร่าง)  
หลักสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ฏ   
   

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ ์(ภายใน)  
หลักสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ฐ   
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ ์(ภายนอก)  
หลักสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ฑ   
 

ตาราง LO Matrix ตาราง WIL Matrix  
และตาราง WIL Study Plan 
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Work Integrated Learning (Learning Outcome Matrix : (LO Matrix)  
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

คุณลักษณะพิเศษ/
คุณสมบัติ 

ที่พึงประสงค์ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(มคอ)  

 
 

LO คาดหวังของหลักสูตร 
(Expected Learning 

Outcome : ELO)  
ระบุชั้นปขีองนกัศึกษา 

ที่ต้องบรรลุ 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความ
ซื่อสัตย์  ขยัน รับผิดชอบ  
มีจิตสาธารณะ เคารพในสทิธิ
ของตนเองและผู้อื่น ภูมิใจใน
องค์กร ยึดในกฎระเบยีบและ
ข้อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 

1. มีความถึงพร้อมในด้าน
ศักดิ์ศรี รู้จักเคารพ ให้เกียรติ
และเห็นคุณค่าตนเอง ฝึก
ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพทางด้าน
นิเทศศาสตร์   
2. มีความมุ่งมั่น บากบั่น ไม่
ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นรอบตัว จนก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานอย่างมืออาชีพ 
3. มีความรักในองค์กรเสมอืน
หนึ่งเป็นพนักงานใหม่ และรู้
ถึงความเป็นเจ้าของงานที่ท า 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อองค์กร 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 เป็ นผู้ มี คุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์
สุ จริ ต ปฏิบั ติ หน้ าที่ อย่ าง
ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ อัน
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม                                              

1.2 เป็นผู้มีความขยัน 
หมั่นเพียร รับผิดชอบและ
อดทน ไม่ย่อท้อต่องานหนัก
และความยากล าบาก สามารถ
แก้ ปั ญหาอย่ างมี สติ  เพื่ อ
ความส าเร็จในหน้าที่การงาน
และการด าเนินชีวิต   

1.3 รู้จักปกป้องสิทธิ
ของตนเองและผู้ อื่ นอย่ าง
เข้มแข็ง ช่วยให้สังคมเกิดความ
เท่าเทียมกันและสงบสุข  

1.4 มีความเข้าใจและ
ปฏิบัติตนได้อย่างสมดุลและ
เป็นกลาง ไม่ตกเป็นเครื่องมือที่
ส ร้ า งความ เสื่ อม เสี ยต่ อ
กฎระเบียบ จรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพทางด้าน
นิเทศศาสตร์ (WIL) 

ปี 1 
- นักศึกษามีความเคารพตัวเอง 
ให้เกียรติและรู้คุณค่าของตนเอง 
(Self-Worth Realization)  
โดยถือหลักความซื่อสัตย์สุจริต  
- นักศึกษามีความรับผิดชอบและ
รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและ
สาธารณะ (Self - Responsibility 
and Public Responsibility) 
 - นักศึกษามีความภาคภูมิใจ
และมีความรู้ ในภูมิหลังด้าน
เอกลักษณ์ทางวิถี ชีวิตของ
ท้ อ งถิ่ น ตน เ อ ง  (Proud and 
Knowledgeable in Local 
Identity and Background) 

ปี 2  
- นักศึกษามีความเข้าใจและ
ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพ แล้ วยึ ดถื อเพื่ อเป็น
ครรลองการท างาน (Follow 
Professional Ethics) 
 - นักศึกษาสามารถพิจารณาหา
แนวทางในการประยุกต์ใช้ความรู้
ในภูมิหลังด้านเอกลักษณ์ทางวิถี
ชีวิตในท้องถิ่นตนเองให้เข้ากับ
การท างาน  
 (Consider Knowledge in the 
Background of Identity in Local 
Ways of Life to the  
Workplace) 
- นักศึกษามีความมุ่ งมั่นที่จะ
ท างานที่มีความยากและท้าทาย
เพื่อพิสูจน์ศักยภาพของตนเอง 
(Prove Self-Potential) (WIL) 
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มคอ. 2 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

คุณลักษณะพิเศษ/
คุณสมบัติ 

ที่พึงประสงค์ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(มคอ)  

 
 

LO คาดหวังของหลักสูตร 
(Expected Learning 

Outcome : ELO)  
ระบุชั้นปขีองนกัศึกษา 

ที่ต้องบรรลุ 
  1.5  มีความภาคภูมิใจ 

ที่ตนเองมีศักยภาพเป็นคน
ส าคัญ ช่วยท าให้การด าเนินงาน
และองค์กรประสบความส าเรจ็ 
(WIL) 

- นักศึกษามีความมุ่ งมั่นที่จะ
ท างานที่มีความยากและท้าทาย
เพื่อพิสูจน์ศักยภาพของตนเอง 
(Prove Self-Potential) (WIL) 
ปี 3 
- นักศึกษาสามารถน าความรู้
ในภูมิหลังด้านเอกลักษณ์ทาง
วิถี ชีวิตในท้องถิ่นตนเองมา
ประยุกต์ใช้และให้ปรากฏใน
การท างาน (Apply Knowledge 
in his Own Background of 
Local Life Ways to Apply and 
Appear in Work) 
- มีความเช่ือมั่นในศักยภาพของ
ตนเอง (Self-Proud in Potential) 
ที่ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้
ประสบผลส าเร็จ (WIL)  
  - มีการตรวจสอบประสิทธิภาพ
การท างานด้วยตัวเองอยู่เสมอ 
(Self-Performance Test) (WIL) 
ปี 4 
- นักศึ กษาท างานด้วยความ
ส านึกรักและภาคภูมิใจในองค์กร
เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าของ
องค์กร (Work with  Love and 
Proud in the Organization for  
 Development) (WIL) 
-  นั กศึ กษาเห็ นคุณค่ าและ
ยกระดับความสามารถในความ
เป็นมืออาชีพทางนิเทศศาสตร์ 
ยุคดิจิทัล (Value Realization 
and Professional Upskill of 
Communication Arts in Digital 
Age) (WIL) 
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มคอ. 2 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

คุณลักษณะพิเศษ/
คุณสมบัติ 

ที่พึงประสงค์ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(มคอ)  

 
 

LO คาดหวังของหลักสูตร 
(Expected Learning 

Outcome : ELO)  
ระบุชั้นปขีองนกัศึกษา 

ที่ต้องบรรลุ 
2. ผลิตบัณฑิตให้สามารถ
บูรณาการความรู้เชิงวิชาการ 
เ ชิ งปฏิ บั ติ ก าร  ร วมทั้ ง
ทักษะการใช้เทคโนโลยี
การสื่อสาร เพื่อน าไปใช้ใน
การท างานจริง และน าความรู้
ทางวิ จั ยไปช่ วยวางแผน 
ปฏิบัติการ ควบคุม ประเมินผล
และแก้ไขปรับปรุง ตลอดจน
ต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ด้าน
นิเทศศาสตร์  
 
 

1. สามารถปรับแปลงความรู้
เชิงวิชาการเชิงปฏิบัติการ 
และการใช้เครื่องมือสื่อสาร
ประเภทต่าง ๆ  ที่ ได้จาก
ห้องเรียนและการเรียนรู้ฝึก
ปฏิบัติจากหน่วยงานต่าง  ๆ
หลอมรวมน าไปสู่ทักษะ ความ
เช่ียวชาญในการท างานจริง 
2. สามารถบูรณาการศาสตร์
ทางนิเทศศาสตร์ วิจัย ร่วมกับ
ศาสตร์อื่น ๆ ต่อยอดเป็น
ความคิดสร้างสรรค์ แนวทาง 
หรือองค์ความรู้ใหม่ เพื่อใช้ 
ในการด าเนินงาน 
3.  สามารถเรียนรู้ขั้นสูงสุด 
จนสามารถดึงเอาศักยภาพทาง
ความคิด ความรู้ความสามารถ
ของตนเองออกมาให้มีความ
เป็นรูปธรรม แล้วถ่ายทอดให้
เป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่
ฝึ กงาน เสมื อนหนึ่ งเป็ น
พนักงานใหม่ขององค์กรนั้น 
อีกทั้ งสามารถน าความรู้ ที่
ได้รับจากการเรียนในห้องเรียน
มาผสานกับความรู้ที่ได้จากการ
เรียนรู้ฝึกปฏิบัติจากหน่วยงาน
ต่าง  ๆไปใช้ เพื่อพัฒนางานที่
เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของ
องค์กรและภายนอกองค์กรได้
อย่างมีศักยภาพสูงสุด 

2. ความรู้ 
2.1 มีความรู้และความ

เข้าใจศาสตร์ทางนิเทศศาสตร์ 
ตลอดจนการใช้เครื่องมือสื่อสาร
ได้อย่างกว้างขวางและทันต่อ
ยุคสมัยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
อย่างไม่หยุดนิ่ง 

2.2 มีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน การ
วางแผน ปฏิบัติการ การควบคมุ 
ประเมินผลและปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้ถูกต้อง 

2.3 มี ความรู้ ศาสตร์
ทางการวิจัย เพื่อน ามาเป็น
เครื่องมือในการแก้ปัญหา และ
ต่อยอดองค์ความรู้ ใหม่ด้าน
นิเทศศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม  

2.4  บูรณาการศาสตร์
ทางนิ เทศศาสตร์กับศาสตร์ 
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จนสามารถ
ปรับแปลงความรู้เชิงวิชาการ
ไปสู่การคิดค้นแนวทางอย่าง
ส ร้ า ง ส ร ร ค์  แ ล้ ว น า ม า
ประยุกต์ใช้กับการท างานจริง 
(WIL) 

2.5  มีการเรี ยนรู้ ขั้น
สู งสุ ดจนสามารถดึ ง เอา
ศักยภาพทางความคิด ความรู้ 
ความสามารถของตนเองออกมา
ให้มีความเป็นรูปธรรม แล้ว
ถ่ายทอดให้เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรที่ฝึกงาน เสมือนหนึ่ง
เป็นพนักงานใหม่ขององค์กร
นั้น อีกทั้งสามารถน าความรู้  

ปี 1  
- นั กศึ กษาสามารถอธิ บาย
กระบวนการท างานได้ทั้งในเชิง
วิ ชาการและเชิ งปฏิ บั ติ การ 
(Explain knowledge and  
Action) 
- นั ก ศึ กษาบั นทึ ก รู ปแบบ 
ป ร ะ เ ภ ท  ง า น ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรมในท้องถิ่นตนเอง
(Record  the Format and Type 
of Local Art and Culture)  

ปี 2 
- นักศึ กษาวางแผนก าหนด
ปฏิทินงานศิลปะและวัฒนธรรม
ในท้ อ งถิ่ น ตน เ อ ง  (Plan a 
Calendar of Local Art and 
Culture) 
- นักศึกษาสามารถปรับแปลง
ความรู้ (Knowledge Adaptation) 
เชิงวิชาการไปสู่การน าไปใช้ใน
การท างานจริง (WIL) 
- นักศึกษารู้ จักวางแผนการ
ท างานและปรับปรุง ควบคุม 
คุณภาพการท างานอยู่ เสมอ 
(Plan and Work with Quality 
Control) (WIL) 
ปี 3 
- นักศึกษาน าปฏิทินงานศิลปะ
และวัฒนธรรม ในท้ อ งถิ่ น
ตนเองมาเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่ง
ของการสร้างสรรค์การท างาน 
พร้อมถ่ายทอดให้ เห็น เป็น
ผลงานรูปธรรม (Bring the Local 
Art and Culture Calendar as 
Part of  Work Creation and 
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มคอ. 2 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

คุณลักษณะพิเศษ/
คุณสมบัติ 

ที่พึงประสงค์ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(มคอ)  

 
 

LO คาดหวังของหลักสูตร 
(Expected Learning 

Outcome : ELO)  
ระบุชั้นปขีองนกัศึกษา 

ที่ต้องบรรลุ 
  ที่ ไ ด้ รั บจากการเรี ยนใน

ห้องเรียนมาผสานกับความรู้ที่
ได้จากการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ไปใช้ เพื่อ
พัฒนางานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารขององค์กรและภายนอก
องค์กรได้อย่างมีศักยภาพสูงสุด 
(WIL) 

Present to be Tangible Work) 
- นักศึกษาสามารถบูรณาการ 
ต่อยอดเป็นความรู้ใหม่ในงานที่ท า 
ด้วยเทคนิคและกระบวนการวิจัย 
ร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย
(Knowledge Development 
base on Research and 
Technology) (WIL) 
ปี 4 
- นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ 
หรือคิดค้นแนวทางที่เป็นความรู้
ใหม่ อันเกิดจากการท างานด้วย
ตนเอง (Knowledge Creative) 
(WIL) 
-  นักศึกษาเข้าใจขีดความสามารถ
ของตนเอง และพร้อมถ่ายทอด
ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ในตัว
ให้ เป็ นประโยชน์ ต่ อองค์ กร 
ที่ฝึกงาน และภายนอกองค์กร 
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานใหม่ของ
องค์กรนั้น  (Pass on Knowledge 
to Others) (WIL) 

3. ผลิตบัณฑิตให้ถึงพร้อม
ซึ่งองค์รวม ทั้งทักษะการคิด
อย่างเป็นระบบ สืบค้นและ
รวบรวม วิ เคราะห์ และ
สังเคราะห์สรุปข้อมูล รวมทั้ง
สามารถบูรณาการความรู้  
ทักษะทางด้านนิเทศศาสตร์
และด้านอื่น ๆ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาในอนาคต
อย่างนวัตกร 
 

1. มี ทั กษะเกี่ ยวกั บการ
รวบรวม วิเคราะห์และจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่ ในองค์กร 
เพื่อน าไปใช้ในการท างาน
สภาพจริงอย่างเต็มศักยภาพ 
2.. มีทักษะในการจัดการข้อมูล
เพื่อน าไปสู่การออกแบบให้
สอดรับกับการป้องกันและ
การแก้ปัญหาในสถานการณ์
จริงในทุกมิติ 
  

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถคิ ดอย่ าง 

มีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
เพื่อให้มีเหตุและผลประกอบการ
ตัดสินใจให้ถูกต้อง เหมาะสม
และสอดคล้อง  

3.2  สามารถสืบค้นและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลาย จะช่วยให้เกิด
ความคิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
และกว้างขวาง เช่ือถือได้  

ปี1 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม
ข้อมูลอย่างมีระบบ เพื่อใช้ใน
การท างานและการแก้ปัญหา 
(Data Compilation) 
- นักศึกษารู้ จักท าฐานข้อมูล
ชุมชนในเรื่ องที่ ตนเองสนใจ 
ในหน่วยต าบล  
(Make a Community 
Database on Matters of 
Interest in the Sub-District 
unit) 
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มคอ. 2 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

คุณลักษณะพิเศษ/
คุณสมบัติ 

ที่พึงประสงค์ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(มคอ)  

 
 

LO คาดหวังของหลักสูตร 
(Expected Learning 

Outcome : ELO)  
ระบุชั้นปขีองนกัศึกษา 

ที่ต้องบรรลุ 
  3.3 สามารถสังเคราะห์ 

แล้วสรุปข้อมูล เพื่อน าไปสู่
การวิพากษ์และน าไปใ ช้
ประโยชน์สูงสุด (WIL) 

3.4 สามารถผสมผสาน
ความรู้  ทักษะทางด้านนิเทศ
ศาสตร์และด้านอ่ืน ๆ ในการ
เสนอแนะแก้ปัญหาและป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
(WIL) 

ปี 2 
- นักศึกษาน าฐานข้อมูลชุมชนใน
เรื่องที่ตนเองสนใจในหน่วยต าบล
ไปขยายเป็นงานระดับอ าเภอ 
(Expand Community Database 
on Matters of Interest in the 
Sub-District unit  into District 
Work) 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
และจัดการทรัพยากรในที่
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Resource Analysis) (WIL) 
ปี 3 
- นักศึกษาน าฐานข้อมูลชุมชนใน
เรื่ องที่ ตนเองสนใจในหน่วย
อ าเภอไปสร้างแผนที่ความคิด ใน
การออกแบบและน า ไปใช้
แก้ปัญหาในชุมชน (Use the 
Community Database  to 
Create Mind Maps and Work 
with the Community) 
- นักศึกษามีทักษะในการจัดท า
ข้อมูลและทรัพยากรในองค์กร เพื่อ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สู งสุด 
(Arrange Data and Manage 
 Resource for the Best Value in 
Organization) (WIL) 
ปี 4  
- นักศึกษาสามารถออกแบบ
และเสนอความคิดแก่องค์กร
เพื่ อแก้ปัญหาและป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อย่างนวัตกร (Idea Design for 
Dissolve Problem with the 
way of Innovator) (WIL) 
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มคอ. 2 
 

 

  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

คุณลักษณะพิเศษ/
คุณสมบัติ 

ที่พึงประสงค์ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(มคอ)  

 
 

LO คาดหวังของหลักสูตร 
(Expected Learning 

Outcome : ELO)  
ระบุชั้นปขีองนกัศึกษา 

ที่ต้องบรรลุ 
   - นักศึกษาสามารถจัดระบบ

ฐานข้อมูลเชิงดิจิทัลรองรับการใช้
งาน (Ability of Digital Database 
Management) (WIL)   

4. ผลิตบัณฑิตให้มีความ
เพียบพร้อมแห่งความเป็น
ผู้น า สามารถท างานเป็น
ทีม ควบคุมสถานการณ์ให้
ด าเนินไปโดยปราศจาก
ความขัดแย้ง รวมทั้งเป็นผู้
ริเริ่มช้ีแนะผู้คนและสังคม
ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
 
 
 

1. มีการปรับเปลี่ยนวิถีและ
เตรียมพร้อมกับการท างาน
ท่ามกลางความแตกต่าง
หลากหลาย เพื่อไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งทั้งต่อองค์กร
และสังคม 
2 .  มี ค วาม เป็ นผู้ น าทีม 
สามารถควบคุมอารมณ์
และการแสดงออกได้อย่าง
สมดุล มีสัมพันธภาพที่ดี  
ก่อให้การด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย  
3. มีความมุ่ งมั่นใส่ใจที่จะ
แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับสื่อ
ด้วยการมีสามัญส านึก เพื่อ
ช่วยปลูกฝังค่านิยมดี ๆ ช้ีน า
ให้สังคมด าเนินไปอย่างถูกที่
ถูกทาง ไม่ก่อให้ เกิดการ
ละเมิดกฎเกณฑ์ที่วางไว้โดย
ชอบธรรม 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.1 สามารถยกระดับ
การท างานร่วมกับผู้อื่น ท้ัง
บทบาทผู้น า หรือผู้ร่วมทีม 
อย่างมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
ช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
ราบรื่น  

4.2 สามารถขจัดความ
ขัดแย้งได้ทันท่วงที ก่อให้การ
ด าเนินงานลุล่วงส าเร็จด้วยดี 

4.3 สามารถน าพาทีม
ท างานอย่างรอบคอบ มีแผน 
มี เป้าหมาย อันน าไปสู่การ
บรรลุเป้าสูงสุดในการท างาน 
(WIL) 

4.4 มีความรับผิดชอบ
ในการกระท าของตนเองและ
ในกลุ่ม รวมทั้ งสร้างสรรค์
ผลงานในฐานะสื่อกลาง จน
สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มา
ช้ีน าสังคมได้อย่างเหมาะสม 
โดยยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(WIL) 

ปี 1 
- นักศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่
และความรั บผิ ดชอบขอ ง
ตนเองในการท างานกับคนอื่น 
(Role, Duty and Responsibility 
Realization) 
 - นักศึกษารู้จักบทบาทการ
ช่วยเหลือ ชุมชนท้องถิ่นใน
ฐานะนักการสื่อสาร (Know 
the Role of Helping the Local 
Community as a Communicator)  

ปี 2 
-  นักศึกษายกระดับการเป็น
นักการสื่อสารที่เข้าใจวิธีการ
สนับสนุนช่วยเหลือคนใน
ชุมชนท้องถิ่น (Upgrade to be 
a  Communicator who 
Understands how to 
Support and Help People 
in the Local Community) 
- นักศึกษาสามารถยกระดับ
ก า รท า ง านของตน เอง ให้
สัมพันธ์กับงานของคนอื่นได้
อย่างราบรื่น (Upgrade Work 
Relationship) (WIL) 
ปี 3 
- นักศึกษาใช้ความเป็นนักการ
สื่อสารที่มีข้อมูลหลากหลาย 
เ ข้ า ไ ป ช่ ว ย ออก แบบและ
ท างานร่วมกับคนในชุมชน
ท้องถิ่น 
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มคอ. 2 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

คุณลักษณะพิเศษ/
คุณสมบัติ 

ที่พึงประสงค์ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(มคอ)  

 
 

LO คาดหวังของหลักสูตร 
(Expected Learning 

Outcome : ELO)  
ระบุชั้นปขีองนกัศึกษา 

ที่ต้องบรรลุ 
   (Be Communicator with Various 

Information to Help People 
Design and Work  in the Local 
Community) 
- นักศึกษาเข้าใจสาเหตุความ
ขัดแย้งที่ เกิดและขจัดความ
ขัดแย้งที่มี เพื่อให้งานลุล่วงได้
ตามเป้ าหมาย (Conflict Cause 
and Conflict Solution) (WIL) 

ปี 4 
- นั กศึ กษาสามารถออกแบบ 
วางแผนและก าหนดเป้าหมายการ
ท างานเป็นทีมในองค์กร ให้บรรลุ
เป้าหมายได้ (Work Design, Work 
Plan by Teamwork) (WIL) 
- นักศึกษามีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ทุกฝ่าย อันเอื้อต่อประสิทธิผลของ
งาน (Good Relation for Good 
Performance) (WIL) 
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มคอ. 2 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

คุณลักษณะพิเศษ/
คุณสมบัติ 

ที่พึงประสงค์ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(มคอ)  

 
 

LO คาดหวังของหลักสูตร 
(Expected Learning 

Outcome : ELO)  
ระบุชั้นปขีองนกัศึกษา 

ที่ต้องบรรลุ 
5. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะ
รอบด้าน ทั้งการสื่อสาร 
การใช้ตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยี เพื่อให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างมือ
อาชีพ เริ่มจากการสืบค้น 
รวบรวม ประมวลผลและ
แปลความหมายข้อมูล เพื่อ
น ามาใช้ในการน าเสนอ 
การสื่อความหมาย การ
ตัดสินใจ ตลอดจนการ
ท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 

 

 1. สามารถสร้างสรรค์และ
น าเสนอผลงานทางด้าน
นิเทศศาสตร์ด้วยทักษะการ
ใช้ภาษาผสมผสานตัวเลข 
แล้วอาศัยเทคโนโลยีที่สรา้ง
ความพลิกผันรูปแบบการ
สื่อสารให้โลดแล่นไปตาม
แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ได้รับ
ความนิยมในปัจจุบัน 
2. มีแรงขับจากการแข่งขันใน
ตลาดแรงงานเป็นตัวกระตุ้น
การเรี ยนรู้  การปรั บตั ว 
รวมทั้งการท างานให้ก้าวไปสู่
เป้าหมายตามมาตรฐานที่
องค์กรต้องการ 

5. ทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1  มีทั กษะและความ
ช านาญการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษมาส่งเสริมการ
ท างานทางด้านนิเทศศาสตร์ การ
อธิบาย และการสื่อความหมาย
ท าความเข้าใจค าสั่งหรืองานที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 

5.2  มีทักษะการวิเคราะห์
เ ชิ งปริ มาณ เพื่ อน ามาใช้
ประโยชน์ทางด้านนิเทศศาสตร์
ทั้งการน าเสนอ การตัดสินใจที่
ถูกต้อง และการด าเนินงานอย่าง
มืออาชีพ (WIL) 

5.3  มี ทั กษะกา ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อค้นคว้า
หาข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล แปลความหมาย 
ตลอดจนการออกแบบและการ
น าเสนอผลงานทางด้านนิเทศ
ศาสตร์บนแพลตฟอร์มดิจิทัล 
(WIL) 

ปี 1 
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายการ
ท างานของตัวเองได้ดีและถูกต้อง 
(Good Language Skill)  
 -  นั กศึ กษารู้ จั กหน่ วยงาน 
แหล่ งข้ อมู ลด้ านต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับชุมชน 
 (Get to Know Various  
Sources of Information that 
Community Related) 

ปี 2 
- นักศึกษาน าข้อมูลที่รวบรวม
มาประมวลผลสรุปเป็นกลุ่ม
ตัวเลข แผนภูมิ สถิติด้านต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน 
(Compiled  and  Processed to 
Summarize in Groups, Numbers, 
Charts and Statistics Related to 
Communities) 
- นักศึกษาสามารถแสดงวิธีคิด
การสร้างสรรค์โดยใช้ภาษา
และตัวเลขมาประกอบการ
น าเสนอผลงานตัวเองได้อย่าง
ถูกต้อง (Good Language  
and Numeric Skill) (WIL) 

  



242 
 

มคอ. 2 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

คุณลักษณะพิเศษ/
คุณสมบัติ 

ที่พึงประสงค์ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(มคอ)  

 
 

LO คาดหวังของหลักสูตร 
(Expected Learning 

Outcome : ELO)  
ระบุชั้นปขีองนกัศึกษา 

ที่ต้องบรรลุ 
   ปี 3 

- นักศึกษาน าข้อมูลที่ผ่านการ
ประมวลผลสรุปเป็นกลุ่มตัวเลข 
แผนภูมิ สถิติด้านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
กับชุมชนมาออกแบบและน าเสนอ
ผ่ านเว็ บไซต์ ชุ มชนบนดิ จิ ทั ล
แพลตฟอร์ม 
 (Summarize Data in Groups, 
Numbers, Charts and Various 
Statistics Related to the 
Community to Design and 
Present Via the Community 
Website on the Digital  
Platform) 
- นักศึกษาสามารถออกแบบและ
สร้างผลงานบน Platform ของ
ก า ร สื่ อ ส า ร ยุ ค ใ ห ม่  (New 
Communication Design Skill) 
(WIL) 

   ปี 4 
- นักศึกษามีทักษะในการใช้
ภาษาและตัวเลข มาน าเสนอ
ผลงานทั้งหมดที่ได้ท าขึ้น โดย
อาศัยเทคโนโลยีที่สร้างความพลกิ
ผั นด้ วยความเป็ นมื ออาชีพ 
( Presentation on Disruptive 
Technology Skill) (WIL) 

 
* หมายเหตุ : บัณฑิตนิเทศศาสตร์ มีอัตลักษณ์ "นักการสื่อสารที่ทันสมัย ใส่ใจเกื้อกูลท้องถิ่น" 
หมายถึง นักการสื่อสารที่ทันการเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง รู้เรื่องใหม่ ๆ อยู่เสมอ ใส่ใจท างาน สนับสนุน 
ช่วยเหลือทุกอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือท าให้คนในท้องถิ่นอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
 

 

 



243 
 

มคอ. 2 
 

Work Integrated Learning : (WIL Matrix) 
 

ข้อที ่ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (LO) ที่ต้องใช ้
WIL พัฒนา 

 

รายวิชาท่ี
เกี่ยวข้องกับ 

LO 

กลยุทธข์อง WIL 
(WIL Strategies) 
ให้ใส่เคร่ืองหมาย 

✓ 

ประเภทของ WIL /เคร่ืองมือ 
ของ WIL/ ภาคการศึกษาและ 

ชั้นปีทีจ่ัด WIL 

1 1.1 นักศึกษาสามารถปรับแปลง
ความรู้  (Knowledge Adaptation) 
เชิงวิชาการไปสู่การน าไปใช้ในการ
ท างานจริง  (WIL) (ปี 2) 
1.2 นักศึกษารู้จักวางแผนการท างาน
และปรับปรุง ควบคุม คุณภาพการ
ท างานอยู่ เสมอ (Plan and Work 
with Quality Control) (WIL) (ปี 2) 
1.3 นักศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะ
ท างานกราฟิกที่มีความยากและท้า
ทายเพื่อพิสูจน์ศักยภาพของตนเอง 
(Prove Self-Potential) ( WIL) 
(ปี 2) 
1.4 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
และจัดการทรัพยากรในที่ท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ (Resource 
Analysis) (WIL) (ปี 2) 
1.5 นักศึกษาสามารถยกระดับการ
ท างานของตนเองให้สัมพันธ์กับงาน
ของคนอื่นได้อย่างราบรื่น (Upgrade 
Work Relationship)  (WIL) (ปี 2) 
1.6 นักศึกษาสามารถแสดงวิธีคิดการ
สร้างสรรค์โดยใช้ภาษาและตัวเลขมา
ประกอบการน าเสนอผลงานตัวเองได้
อย่างถูกต้อง (Good Language  and 
Numeric Skill) (WIL) (ปี 2) 

- 3002701 
วางแผนและ
ออกแบบงาน
กราฟิก   
3 (0-6-3)   
-  3002702 
ผลิตงานกราฟิก
เพื่อสื่อยุคใหม ่
3 (0-6-3)   
-  3002703 
ประยุกต์ใช้งาน
กราฟิกส าหรับ
สื่อดิจิทัล  
3 (0-6-3) 
-  3002704 
น าเสนอผลงาน
กราฟิกบน
แพลตฟอร์ม
ดิจัทัล  
3 (0-6-3) 
 

   1) ฝึกงาน
แล้วเรียนทฤษฎ ี
   2) เรียน
ทฤษฎีแล้วฝึกงาน 
  3) เรียน
ทฤษฎีควบคู่กับ
การฝึกงาน 
  4) สลับการ
เรียนทฤษฎีกับการ
ฝึกงานต่อเนื่องจาก
ง่ายไปยาก 

- สลับการเรียนกับการท างาน 
(Thick Sandwich Course) 
- การฝึกงานเฉพาะต าแหน่ง 
(Practicum) 
- จัดแผนการเรียนแบบมอดูล 
(Modular System) 
                 
Module 1 
ปฏิบัติการกราฟิกในงาน 
นิเทศศาสตร ์
  - ปี 2 ภาคเรียนท่ี 2 
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มคอ. 2 
 

ข้อที ่ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (LO) ที่ต้องใช ้
WIL พัฒนา 

 

รายวิชาท่ี
เกี่ยวข้องกับ 

LO 

กลยุทธข์อง WIL 
(WIL Strategies) 
ให้ใส่เคร่ืองหมาย 

✓ 

ประเภทของ WIL /เคร่ืองมือ 
ของ WIL/ ภาคการศึกษาและ 

ชั้นปีทีจ่ัด WIL 

2 2.1 นักศึกษาสามารถบูรณาการต่อ
ยอดเป็นความรู้ใหม่ในงานที่ท า ด้วย
เทคนิคและกระบวนการวิจัย ร่วมกับ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Knowledge 
Development base on Research 
and Technology) (WIL) (ปี 3) 
2.2  มีการตรวจสอบประสิทธิภาพ
การท างานด้วยตัวเองอยู่ เสมอ 
(Self-Performance Test) (WIL) 
(ปี 3) 
2.3 นักศึกษามีความภาคภูมิใจใน
ศักยภาพของตนเอง (Self-Proud 
in Potential) ที่ ขั บ เ คลื่ อนกา ร
ด าเนินงานขององค์กรให้ประสบ
ผลส าเร็จ (WIL) (ปี 3) 
2.4 นักศึกษามีทักษะการคิดในการ
จัดท าจัดการข้อมูลและทรัพยากรใน
องค์กร เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด (Making Data and Resource 
in Company) (WIL) (ปี 3) 
2.5 นักศึกษาเข้าใจสาเหตุความ
ขัดแย้งที่เกิดและขจัดความขัดแย้ง
ที่ มี  เ พื่ อ ให้ ง านลุ ล่ ว ง ไ ด้ ต าม
เป้าหมาย (Conflict Cause and 
Conflict Solution) (WIL) (ปี 3) 
2.6 นักศึกษาสามารถออกแบบ
และสร้างผลงานบน Platform 
ของการสื่ อสารยุคใหม่  (New 
Communication Design Skill) 
(WIL) (ปี 3) 

- 3003705 
วางแผนและ
ออกแบบสื่อ
เสียงและ
ภาพเคลื่อนไหว 
3 (0-6-3) 
- 3003706 
สร้างงานเสยีง
และ
ภาพเคลื่อนไหว 
3 (0-6-3) 
- 3003707 
ประยุกต์ใช้งาน
สื่อเสยีงและ
ภาพเคลื่อนไหว
ร่วมกับสื่อ
ดิจิทัล  
3 (0-6-3) 
- 3003708 
น าเสนอผลงาน
เสียงและ
ภาพเคลื่อนไหว
บนแพลตฟอร์ม
ดิจัทัล 
3 (0-6-3) 

   1) ฝึกงาน
แล้วเรียนทฤษฎ ี
   2) เรียน
ทฤษฎีแล้วฝึกงาน 
  3) เรียน
ทฤษฎีควบคู่กับ
การฝึกงาน 
  4) สลับการ
เรียนทฤษฎีกับการ
ฝึกงานต่อเนื่องจาก
ง่ายไปยาก 

- สลับการเรียนกับการท างาน 
(Thick Sandwich Course) 
- การฝึกงานเฉพาะต าแหน่ง 
(Practicum) 
- จัดแผนการเรียนแบบมอดูล 
(Modular System) 
                 
Module 2 
ปฏิบัติการเสยีงและ
ภาพเคลื่อนไหว 
  - ปี 3 ภาคเรียนท่ี 2 
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มคอ. 2 
 

ข้อที ่ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (LO) ที่ต้องใช ้
WIL พัฒนา 

 

รายวิชาท่ี
เกี่ยวข้องกับ 

LO 

กลยุทธข์อง WIL 
(WIL Strategies) 
ให้ใส่เคร่ืองหมาย 

✓ 

ประเภทของ WIL /เคร่ืองมือ 
ของ WIL/ ภาคการศึกษาและ 

ชั้นปีทีจ่ัด WIL 

3 3.1 นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ 
หรือคิดค้นแนวทางที่เป็นความรู้
ใหม่อันเกิดจากการท างานด้วย
ตน เ อ ง  (Knowledge Creative) 
(WIL) (ปี 4) 
3.2 นักศึกษามีส านึกในความเป็น
มืออาชีพ และภาคภูมิใจในความ
เป็นมืออาชีพของตนเอง (Self-
Proud in Profession) ที่จะก่อให้
ลูกค้าพอใจ อันจะน ามาซึ่งความ
เจริญก้าวหน้าขององค์กร (WIL) 
(ปี 4)  
3.3 นักศึกษาสามารถออกแบบ
และเสนอความคิดแก่องค์กรเพื่อ
แก้ปัญหาและป้องกันปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอย่างนวัตกร 
(Idea Design for Dissolve  
Problem with the Way of 
Innovator)(WIL) (ปี 4) 
3.4 นั กศึ กษาสามารถออกแบบ 
วางแผนและก าหนดเป้าหมายการ
ท างานเป็นทีมในองค์กร ให้บรรลุ
เป้าหมายได้  (Work Design, Work 
Plan by Teamwork) (WIL) (ปี 4) 
3.5 นักศึกษามีทักษะในการใช้
ภาษาและตัว เลข มาน าเสนอ
ผลงานทั้ งหมดที่ ได้ท าขึ้น โดย
อาศัยเทคโนโลยีที่สร้างความพลิก
ผั น ด้ ว ย ค ว า ม เ ป็ น มื อ อ า ชี พ 
( Presentation on Disruptive 
Technology Skill) (WIL) (ปี 4) 

- 3004709 
วางแผนและ
ออกแบบสื่อ
ปฏิสัมพันธ์และ
สื่อดิจิทัลมีเดยี 
3 (0-6-3) 
- 3004710 
สร้างงานสื่อ
ปฏิสัมพันธ์และ
สื่อดิจิทัลมีเดยี 
3 (0-6-3) 
- 3004711 
ประยุกต์ใช้งาน
สื่อปฏิสมัพันธ์
ร่วมกับสื่อ
ดิจิทัลมเีดีย  
3 (0-6-3) 
- 3004712 
น าเสนอผลงาน
สื่อปฏิสมัพันธ์
ยุคใหม่บน
แพลตฟอร์ม
ดิจิทัล  
3 (0-6-3) 

   1) ฝึกงาน
แล้วเรียนทฤษฎ ี
   2) เรียน
ทฤษฎีแล้วฝึกงาน 
  3) เรียน
ทฤษฎีควบคู่กับ
การฝึกงาน 
  4) สลับการ
เรียนทฤษฎีกับการ
ฝึกงานต่อเนื่องจาก
ง่ายไปยาก 

- สลับการเรียนกับการท างาน 
(Thick Sandwich Course) 
- การฝึกงานเฉพาะต าแหน่ง 
(Practicum) 
- จัดแผนการเรียนแบบมอดูล 
(Modular System) 
                 
Module 3 
ปฏิบัติการสื่อปฏสิัมพันธ์ 
และสื่อดิจิทัลมีเดยี 
- ปี 4 ภาคเรยีนที่ 1 
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มคอ. 2 
 

ข้อที ่ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (LO) ที่ต้องใช ้
WIL พัฒนา 

 

รายวิชาท่ี
เกี่ยวข้องกับ 

LO 

กลยุทธข์อง WIL 
(WIL Strategies) 
ให้ใส่เคร่ืองหมาย 

✓ 

ประเภทของ WIL /เคร่ืองมือ 
ของ WIL/ ภาคการศึกษาและ 

ชั้นปีทีจ่ัด WIL 

4 4.1  นักศึกษาเข้าใจขีดความ 
สามารถของตนเอง และพร้อม
ถ่ายทอดความรู้ ความสามารถที่มี
อยู่ในตัวให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ที่ ฝึ กงาน และภายนอกองค์ กร 
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานใหม่ของ
องค์กรนั้น 
 (Pass on Knowledge to Others) 
(WIL) (ปี 4) 
4 .2  นักศึ กษา เห็นคุณค่ าและ
ยกระดับความสามารถในความ
เป็นมืออาชีพทางนิเทศศาสตร์ 
ยุคดิจิทัล 
(Value Realization and Professional 
Upskill of Communication Arts 
in Digital Age) (WIL) (ปี 4) 
4.3   นั กศึ กษามี สั มพั นธภาพ 
ที่ดีกับทุกฝ่าย อันเอื้อต่อประสิทธิผล
ของงาน  
 (Good Relation for Good  
Performance) (WIL) (ปี 4) 
4.4 นักศึกษาสามารถจัดระบบ
ฐานข้อมูลเชิงดิจิทัลรองรับการใช้
งาน 
 ( Ability of Digital Database 
Management) (WIL) (ปี 4) 
4.5 นักศึกษามีความเช่ียวชาญ
รอบด้านบนระบบดิจิทัล 
แพลตฟอร์ม 
 ( All-Round Expert on Digital 
Platform) (WIL) (ปี 4) 

บังคับเรียน 
- 3004801 
เตรียมสหกจิ
ศึกษา (WIL) 
(Pre-
Cooperative 
Education)  
1 (90)  
เลือกเรียนจาก
รายวิชา 
- 3004802  
สหกิจศึกษา 
(WIL) 
(Cooperative 
Education)  
6 หน่วยกิต 
หรือ 
- 3004803 
 ฝึกงานนัก 
นิเทศศาสตร์ 
รุ่นใหม่ WIL) 
 6 (540) 
 
 

   1) ฝึกงาน
แล้วเรียนทฤษฎ ี
  2) เรียน
ทฤษฎีแล้วฝึกงาน 
   3) เรียน
ทฤษฎีควบคู่กับ
การฝึกงาน 
   4) สลับการ
เรียนทฤษฎีกับการ
ฝึกงานต่อเนื่องจาก
ง่ายไปยาก 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
- เตรียมสหกิจศึกษา  (Pre-
Cooperative Education) 
- ปี 4 ภาคเรียนที่ 1 
- สหกิจศึกษา (Cooperative 
Education)  
- ปี 4 ภาคเรียนที่ 2   
หรือ 
New Traineeship 
ฝึกงานนักนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่  
 
- ปี 4 ภาคเรยีนที่ 2 
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มคอ. 2 
 

WIL Study Plan 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ในรูปแบบจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างาน (WIL) ประเภทการเรียนสลับกับการท างานแซนวิชแบบหนา (Thick Sandwich 

Course) ร่วมกับประเภทการบรรจุให้ท างานหรือการฝึกเฉพาะต าแหน่ง (Practicum)  
จัดแผนการเรียนแบบมอดูล (Modular System) และ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบ  

" New Traineeship" หรือ เลือกสหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
 
แผนการศึกษา  

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
 

หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา   หน่วยกิต  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

xxxxxxx 
xxxxxxx 
xxxxxxx 
xxxxxxx 
xxxxxxx 
 

 

วิชาศึกษาท่ัวไป 
วิชาศึกษาท่ัวไป 
วิชาศึกษาท่ัวไป 
วิชาศึกษาท่ัวไป* 
วิชาศึกษาท่ัวไป* 
 
 

2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 

 
 

หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาแกน  
 
 
 

3001101 
3001301 
3001201 
 
 

หลักนิเทศศาสตร์   
การออกแบบศิลปะเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 1  
ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 
 

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

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาเนื้อหาบังคับ 

3001305  
 

การเขียนบทและผลิตสื่อร่วมสมัย 1  3 (3-0-6) 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาเนื้อหาเลือก                              

 
- 
 

 
- 

 
- 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาทางปฏิบัติการ 

 
- 
 

 
- 

 
- 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี - - - 

รวม 22 
 
 หมายเหตุ : *วิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 2 วิชา ให้นักศึกษาลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน ปีที่ 1 
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มคอ. 2 
 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
 

หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา   หน่วยกิต  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

xxxxxxx 
xxxxxxx 
xxxxxxx 
xxxxxxx 
xxxxxxx 

 

วิชาศึกษาท่ัวไป 
วิชาศึกษาท่ัวไป 
วิชาศึกษาท่ัวไป 
วิชาศึกษาท่ัวไป* 
วิชาศึกษาท่ัวไป* 
 

2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 

 
หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาแกน  
 
 
 
 

3001302 
3001401 
3001601 
 

 

การออกแบบศิลปะเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 2  
การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อสื่อสมัยใหม่  
สื่อยุคใหม่  
 

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

 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาเนื้อหาบังคับ 

3001304 
 

การสร้างตราเพ่ือการสื่อสาร  
 

3 (3-0-6) 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาเนื้อหาเลือก                              

 
- 
 

 
- 

 
- 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาทางปฏิบัติการ 

 
- 
 

 
- 

 
- 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี  
- 
 

 
- 

 
- 
 

รวม 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : *วิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 2 วิชา ให้นักศึกษาลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน ปีที่ 1 
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มคอ. 2 
 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
 

หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา   หน่วยกิต  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

xxxxxxx 
xxxxxxx 
xxxxxxx 

วิชาศึกษาท่ัวไป 
วิชาศึกษาท่ัวไป 
วิชาศึกษาท่ัวไป 
 

2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 

 
หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาแกน 

3002308 
3002402 
 

การสื่อข่าวและเขียนข่าวในยุคใหม่  
การถ่ายภาพเคลื่อนไหวส าหรับงานดิจิทัล 

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

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาเนื้อหาบังคับ 

3002303  
 

การออกแบบและผลิตกราฟิกเพ่ืองานสื่อ
ภาพนิ่ง  

3 (2-2-5) 
 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาเนื้อหาเลือก                              

xxxxxxx    

 

วิชาเนื้อหาเลือก 
 

3 (X-X-X) 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาทางปฏิบัติการ 

 
- 
 

 
- 

 
- 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx 
 

วิชาเลือกเสรี 3 (X-X-X) 
  

รวม 21 
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มคอ. 2 
 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
 

หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา   หน่วยกิต  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป - - - 

หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาแกน  

- - - 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาเนื้อหาบังคับ 

- - - 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาเนื้อหาเลือก                              

- - - 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาทางปฏิบัติการ 
Module 1 : ปฏิบัติการ
กราฟิกในงานนิเทศ
ศาสตร์    

3002701 
3002702 

 

3002703 
 
 

3002704 
 

วางแผนและออกแบบงานกราฟิก (WIL) 
ผลิตงานกราฟิกเพ่ือสื่อยุคใหม่ (WIL) 
 
 

ประยุกต์ใช้งานกราฟิกส าหรับสื่อดิจิทัล 
(WIL) 
 

น าเสนอผลงานกราฟิกบนแพลตฟอร์ม
ดิจัทัล (WIL) 
 
(ปฏิบัติการและสอบ ช่วงเวลา 4 เดือน) 

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

 

3 (0-6-3) 
 
 
 

3 (0-6-3) 
 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี - - - 
 

 รวม 12 
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มคอ. 2 
 

ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1  
 

หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา    หน่วยกิต  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

xxxxxxx 
xxxxxxx 

 

วิชาศึกษาท่ัวไป 
วิชาศึกษาท่ัวไป 
 

2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 

 

หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาแกน  

3003901 
3003501 

 

การวิจัยนิเทศศาสตร์  
การออกแบบอินเตอร์เฟซ (UI)  
ผ่านสื่อดิจิตัล  

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

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาเนื้อหาบังคับ 

3003306 
3003403 

การเขียนบทและผลิตสื่อร่วมสมัย 2 
เสียงและภาพเคลื่อนไหวในยุคใหม่  
 

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

 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาเนื้อหาเลือก                              

xxxxxxx 
 

วิชาเนื้อหาเลือก  
  

3 (X-X-X) 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาทางปฏิบัติการ 

- 
 

- 
 

- 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx 
 

วิชาเลือกเสรี  3 (X-X-X) 
 

รวม 22 
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มคอ. 2 
 

ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 
 

หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา   หน่วยกิต  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป - - - 
หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาแกน  

- - - 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาเนื้อหาบังคับ 

- - - 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาเนื้อหาเลือก                              

- - - 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาทางปฏิบัติการ 
Module 2 : ปฏิบัติการ
เสียงและภาพเคลื่อนไหว 

3003705 
 
 

 

3003706 
 

3003707 
 
 

 

3003708 

วางแผนและออกแบบสื่อเสียงและ
ภาพเคลื่อนไหว (WIL) 
 

สร้างงานเสียงและภาพเคลื่อนไหว (WIL) 
 
 

ประยุกต์ใช้งานสื่อเสียงและ  
 

ภาพเคลื่อนไหวร่วมกับสื่อดิจิทัล (WIL)  
 
 

น าเสนอผลงานเสียงและภาพเคลื่อนไหว
บนแพลตฟอร์มดิจัทัล (WIL) 
 
(ปฏิบัติการและสอบ ช่วงเวลา 4 เดือน) 

3 (0-6-3) 
 
 

 

3 (0-6-3) 
 

3 (0-6-3) 
 
 
 

3 (0-6-3) 

หมวดวิชาเลือกเสรี - - - 
 

รวม 12 
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มคอ. 2 
 

ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 
 

หมวดวิชา   รหัสวิชา  ชื่อวิชา     หน่วยกิต  
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

- 
 

- - 
 

หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาแกน  

- 
 

- - 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาเนื้อหาบังคับ 

- 
 

- - 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาเนื้อหาเลือก                              

- 
 

- - 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาทางปฏิบัติการ 
Module 3 : 
ปฏิบัติการสื่อ
ปฏิสัมพันธ์และสื่อ
ดิจิทัลมีเดีย 

3004709 
 

3004710 
 
 

 

3004711 
 
 

 
 

3004712 

วางแผนและออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อ
ดิจิทัลมีเดีย (WIL) 
สร้างงานสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อดิจิทัลมีเดีย 
(WIL)  
ประยุกต์ใช้งานสื่อปฏิสัมพันธ์ร่วมกับสื่อดิจิทัล
มีเดีย (WIL) 
 
 

น าเสนอผลงานสื่อปฏิสัมพันธ์ยุคใหม่บน
แพลตฟอร์มดิจิทัล (WIL) 
 
(ปฏิบัติการและสอบ ช่วงเวลา 4 เดือน) 

3 (0-6-3) 
 

3 (0-6-3) 
 
 

 

3 (0-6-3) 
 
 

 
 

3 (0-6-3) 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

 
 

 

3003802 

บังคับเรียน  

เตรียมสหกิจศึกษา (WIL) 
 

 
 

 

1 (90) 

หมวดวิชาเลือกเสรี - 
 

- - 
 

รวม 13 
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มคอ. 2 
 

ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 
 

หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา   หน่วยกิต  
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

- - - 

หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาแกน  

- - - 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาเนื้อหาบังคับ 

- - - 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- วิชาเนื้อหาเลือก                              

- - - 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
- การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

 
3004803 
 
 

3004801 

เลือกเรียนจากรายวิชา 
สหกิจศึกษา (WIL) 
หรือ 
ฝึกงานนักนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่ (WIL) 
*(Alternative) 

 
6  
 

6 (540)   

หมวดวิชาเลือกเสรี - - - 
 

 รวม 6 
 

  

*หมายเหตุ : Alternative เป็นกระบวนการหลังจากที่นักศึกษาฝึกงานก่อนส าเร็จการศึกษา สามารถ
เลือกท างานได้ 2 วิธี ได้แก่ 1) บรรจุเป็นพนักงานในสถานประกอบการที่ฝึกปฏิบัติงานนั้น หรือ  
2) เลือกท างานในสถานประกอบการอ่ืน 
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มคอ. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฒ   
 

รายงานการประชมุการเห็นชอบความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกบัสถานประกอบการ  

ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและคณะกรรมการ 
ระดับนโยบายของสถานประกอบการ 
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มคอ. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



257 
 

มคอ. 2 
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มคอ. 2 
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มคอ. 2 
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มคอ. 2 
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มคอ. 2 
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มคอ. 2 
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มคอ. 2 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ณ   
 

ส าเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกบัสถานประกอบการ  

และศักยภาพบรษิัท จ ากัด หรือห้างหุ้นส่วน จ ากัด  
ที่ท าความร่วมมือ 
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มคอ. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส าเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกบัสถานประกอบการ  
 

นิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจทิัล  
หลักสตูรปรับปรุง ปี 2564 
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มคอ. 2 
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มคอ. 2 
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มคอ. 2 
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มคอ. 2 
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มคอ. 2 
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มคอ. 2 
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มคอ. 2 
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มคอ. 2 
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มคอ. 2 
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มคอ. 2 
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มคอ. 2 
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มคอ. 2 
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มคอ. 2 
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มคอ. 2 
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มคอ. 2 
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มคอ. 2 
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มคอ. 2 
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มคอ. 2 
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มคอ. 2 
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มคอ. 2 
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มคอ. 2 
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มคอ. 2 
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มคอ. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ศักยภาพบริษัท จ ากัด หรือห้างหุ้นส่วน จ ากัด  

ที่ท าความร่วมมือ 
 

นิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจทิัล  
หลักสตูรปรับปรุง ปี 2564 
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มคอ. 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต รูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ    
กับการท างาน (Work-Integrated Learning : WIL) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
 
 

ศักยภาพห้างหุ้นส่วน จ ากัด เจมส์ เคเบิลทีวีเน็ตเวริ์ต 
 
 

1.  ชื่อ  
ห้างหุ้นส่วน จ ากัด เจมส์ เคเบิลทีวีเน็ตเวิร์ต ที่อยู่ 72 / 10 ชั้น 1 อาคารเดอะรูม ต าบล

กาฬสินธุ์  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จั งหวัดกาฬสินธุ์  46000 โทรศัพท์  085-4650000 Facebook 
JamesSTVGroup E-mail gianitisme@hotmail.com  

 

2.  ประวัติความเป็นมาและโครงสร้าง  
เริ่มด าเนินกิจการตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท  

มีพนักงาน จ านวน 20 คน โดยให้บริการเคเบิลทีวี ส่งสัญญาณภาพด้วยระบบ Fiber Optic และ Hi- 
Speed Internet ครอบคลุมพ้ืนที่ในจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมหาสารคาม ในรูปแบบทีมงานผลิต
รายการต่าง ๆ รายการข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าสมาชิก และเป็นสื่ออกลางในการจัดท าและ
รับผลิตงานโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ สปอตเซอร์ ผ่านเคเบิ้ลทีวีและสถานีวิทยุออนไลน์ เว็บไซต์ 
Facebook Fan page เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะ  
 

3.  ศักยภาพด้านธุรกิจสื่อ 
ศักยภาพด้านธุรกิจสื่อ มีการบริการสื่อในสังกัดห้างหุ้นส่วน ทั้งสื่อเคเบิลทีวีที่ให้บริการ  

(ศูนย์ราชการฯ ต่างๆในพ้ืนที่ อาทิ ศาลากลางจังหวัด สถานีต ารวจภูธร โรงแรม / อพาร์ทเมนท์ 
ร้านอาหารชั้นน า ในจังหวัดกาฬสินธุ์และมหาสารคามชั้นน า) สื่อวิทยุออนไลน์ ครอบคลุมพ้ืนที่ อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ทั้งหมด  อ าเภอยางตลาดและอ าเภอกมลาไสย บางพ้ืนที่ สื่อออนไลน์ผลิตเนื้อหาเผยแพร่
ครอบคลุมจังหวัดกาฬสินธุ์และมหาสารคาม จนเป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมหาสารคาม 
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มคอ. 2 

 
 
4.  งานด้านสื่อที่สามารถรองรับนักศึกษาฝึกงานจริงในรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การท างาน (Work Integrated Learning : WiL) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้แก่  

1) ด้านภาพนิ่ง อาทิ กราฟิก ออกแบบ ตกแต่ง อินโฟกราฟิก ออกแบบอินเตอร์เฟซ 
ออกแบบไอคอนและพิกโตแกรม ถ่ายภาพนิ่ง ท าสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  

2) ด้านเสียงและภาพเคลื่อนไหว อาทิ ผลิตงานเคลื่อนไหว ถ่ายภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อ
วีดีโอ/คลิป ผลิตงานเสียง สปอต จิ้งเก้ิล โมชั่นกราฟิก เทคนิค CG ฯลฯ  

3) ด้านสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อดิจิทัลมีเดีย อาทิ ผลิตงานออนไลน์ ผลิตงานโซเซียล
มีเดีย Application เว็บไซต์ Facebook Fanpage ฯลฯ  
  
 

                                                       ลงช่ือ..................................................................  
                              (ว่าที่ ร.ต. กิตติต์ณัฎช์  โกวิทวัฒนกิจ) 
                                                                                                  ต าแหน่ง  ผู้จัดการทั่วไป 

                                                     ผู้อนุญาตเสนอประวัติบริษัท จ ากัด / ห้างหุ้นส่วน จ ากัด  
                                                                                   วันที ่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 

หมายเหตุ :  
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 หน้า 44 - 45 ระบุองค์กรภายนอกที่ตกลงร่วมผลิต ต้องเป็นหน่วยงาน
ราชการระดับกรม หรือเทียบเท่า หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทเอกชนที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยให้เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี โดยต้องแสดงศักยภาพ
และความพร้อมในการร่วมผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกล่าว เพ่ือน าไปจัดท าในรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ. 2) เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในการอนุมัติหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตในรูปแบบการ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-Integrated Learning : WIL) 
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต รูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ    
กับการท างาน (Work-Integrated Learning : WIL) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
 
 

 ศักยภาพบริษัท บิ๊กทีม จ ากัด  
 

 

1.  ชื่อ  
บริษัท บิ๊กทีม จ ากัด ที่อยู ่3 / 134 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ 

10210  โทรศัพท์มือถือ  094-4626263    
 

 

2.  ประวัติความเป็นมา  
บริษัทบิ๊กทีม จ ากัด จ ากัด เป็นบริษัทซับให้บริษัทบีอีซี -เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 

(มหาชน) ก่อตั้ง 31 มีนาคม 2549 เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105549043725 ทุนจดทะเบียน 
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)  โดยเจ้าของบริษัท คือ คุณธัญญะ วงค์นาค ประกอบกิจการสื่อ
โฆษณาและรับผลิตรายการโทรทัศน์ให้กับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์เอ็ม
คอตเอชดี (ช่อง 9)   

 
 

3.  ศักยภาพด้านธุรกิจสื่อ 
ผลิตรายการโทรทัศน์ "รายการ TPL Inside" ที่น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอล Thai 

Premier League ออกอากาศทางช่อง 3  "รายการ 3 Sport Magazine" ออกอากาศทางช่อง 3 HD 
(ช่อง 33) "รายการมันเดย์ไนท์ (Monday Night)" ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD (ช่อง 30) เป็น
การผลิตรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬา พูดคุยกับนักกีฬา
ทีมชาติไทย และไฮไลท์การแข่งขัน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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4.  งานด้านสื่อที่สามารถรองรับนักศึกษาฝึกงานจริงในรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การท างาน (Work-Integrated Learning : WIL) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้แก่  

1) ด้านภาพนิ่ง อาทิ กราฟิกประกอบสื่อโทรทัศน์  
2) ด้านเสียงและภาพเคลื่อนไหว อาทิ การถ่ายท าและตัดต่อภาพ เทคนิคเสียงเพ่ือผลิต

รายการ Sports Night ออกอากาศทุกคืนวัน พฤหัสบดี เวลา 00.00 – 00.30 ทาง MCOT HD 30 
และผลิตรายการ 3 Sport Magazine ออกอากาศทุกคืนวัน จันทร์ เวลา 00.20 – 00.50 ทาง  
ช่อง 3 HD 33 

3) ด้านสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อดิจิทัลมีเดีย อาทิ ผลิตแฟนเพจรายการ Sports Night และ
ผลิตแฟนเพจรายการช่อง 3 Sport Magazine ทาง Facebook 

 
 

                                                        ลงชื่อ  ธนัญชัย วราหพันธ์  
                        (นายธนัญชัย วราหพันธ์) 
                                                         ต าแหน่ง โปรดิวเซอร์รายการ 

                                                                บริษัท บิ๊กทีม จ ากัด  

                                                                     วันที่  18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 
หมายเหตุ :  

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 หน้า 44 - 45 ระบุองค์กรภายนอกที่ตกลงร่วมผลิต ต้องเป็นหน่วยงาน
ราชการระดับกรม หรือเทียบเท่า หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทเอกชนที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยให้เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี โดยต้องแสดงศักยภาพ
และความพร้อมในการร่วมผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกล่าว เพ่ือน าไปจัดท าในรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ. 2) เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในการอนุมัติหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตในรูปแบบการ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-Integrated Learning : WIL) 
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ภาคผนวก ด 
 

ประวัติ / ผลงาน / ประสบการณข์องอาจารย์ 
ที่มาจากสถานประกอบและสอนร่วมกับอาจารย ์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจทิัล 
คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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ที ่ เลขประจ ำ 

ตัวประชำชน 
  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มำจำกสถำน

ประกอบกำร) 

คุณวุฒิ 
 

สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนปขีอง 
ประสบกำรณ์ 

ท ำงำนด้ำนสื่อใน
หน่วยงำน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่ำ  
6 ป ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต ำแหน่งงำนด้ำนสื่อ 

สถำบัน ปี พ.ศ. 
 
 
 
 

1  x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 
 
 
 
 

ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านการ
ประชาสมัพันธ์ 
สังกัดกรม
ประชาสมัพันธ์ 

- ผู้ช่วย
ประชาสมัพันธ์ 
จังหวัดเลย จังหวดั
หนองบัวล าภูและ
จังหวัดอุดรธานี สังกัด
กรมประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 16 ปี 
- ผู้อ านวยการสถานี
วิทยุกระจายเสียง 
จังหวัดเลย จังหวดั
มหาสารคามและ
จังหวัดขอนแก่น 
สังกัดกรม
ประชาสมัพันธ์ 
จ านวน 8 ป ี

เชี่ยวชาญด้าน
วิทยุกระจายเสียง 
ด้านวิทยุโทรทัศน์ 
และด้านการ
ประชาสมัพันธ์  

นายพรพิทักษ์  แม้นศิริ   ศศ.ม. 
ศศ.บ. 
ร.บ. 

ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา 
ภาษาไทย 
รัฐศาสตร ์

สถาบันราชภฏัเลย 
วิทยาลัยครเูลย 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

2546 
2530 
2548 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ชื่อ นำมสกุล เลขประจ ำตัวบัตรประชำชน ต ำแหน่ง และคุณวุฒิกำรศึกษำของอำจำรย์ท่ีมำจำกสถำนประกอบและสอนร่วมกับอำจำรย์สำขำวิชำ 
นิเทศศำสตร์ดิจิทัล คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย  
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ที ่ เลขประจ ำ 
ตัวประชำชน 

  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มำจำกสถำน

ประกอบกำร) 

คุณวุฒิ 
 

สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนปขีอง 
ประสบกำรณ์ 

ท ำงำนด้ำนสื่อใน
หน่วยงำน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่ำ  
6 ป ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต ำแหน่งงำนด้ำนสื่อ 

สถำบัน ปี พ.ศ. 
 
 
 
 

   - ประชาสัมพันธ์
จังหวัดปทุมธานีและ
จังหวัดขอนแก่น 
สังกัดกรม
ประชาสมัพันธ์ 
จ านวน 3 ป ี
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านการ
ประชาสมัพันธ์ 
สังกัดกรม
ประชาสมัพันธ์ 
จ านวน 3 ปี 
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ที ่ เลขประจ ำ 
ตัวประชำชน 

  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มำจำกสถำน

ประกอบกำร) 

คุณวุฒิ 
 

สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนปขีอง 
ประสบกำรณ์ 

ท ำงำนด้ำนสื่อใน
หน่วยงำน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่ำ  
6 ป ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต ำแหน่งงำนด้ำนสื่อ 

สถำบัน ปี พ.ศ. 
 
 
 
 

2  x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้อ านวยการ 
ส่วนผลิต 
รายการข่าว 
ภาค
ภาษาอังกฤษ 
ส านักข่าว 
กรมประชา 
สัมพันธ์ 

- ส านักข่าว 
(พ.ศ. 2562) จ านวน 
8 เดือน 
- NBT (พ.ศ. 
2540-2562) จ านวน 
22 ปี 

- เชี่ยวชาญด้านข่าว
ภาษาอังกฤษ 
- เชี่ยวชาญด้านสื่อ
ออนไลน ์
- เชี่ยวชาญด้าน 
ข่าวปลอม 
- เชี่ยวชาญด้าน
กฎหมายและระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เช่น 
กสทช. อย. สคบ. 

ดร.จิตพสิุทธ์ิ ไกร
ประสิทธ์ิ 
 
 
 

ปร.ด. 
ว.ม.  
น.บ. 
บธ.บ. 

รัฐศาสตร์การเมือง 
วารสารศาสตร ์
นิติศาสตร ์
โฆษณา 
 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

2560 
2544 
2548 
2529 
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ที ่ เลขประจ ำ 
ตัวประชำชน 

  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มำจำกสถำน

ประกอบกำร) 

คุณวุฒิ 
 

สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนปขีอง 
ประสบกำรณ์ 

ท ำงำนด้ำนสื่อใน
หน่วยงำน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่ำ  
6 ป ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต ำแหน่งงำนด้ำนสื่อ 

สถำบัน ปี พ.ศ. 
 
 
 
 

3  x-xxxx-xxxxx-xx-x - นักสื่อสาร 
มวลชน
ปฏิบัติการ 
ส านักข่าว 
กรมประชา 
สัมพันธ์ 

กรมประชาสัมพันธ์  
10 ปี แบ่งเป็น 
- Radio Thailand 
จ านวน 6 ป ี
- NBT World TV 
ส านักข่าว จ านวน 4 
ปี 

- เชี่ยวชาญด้าน
บรรณาธิการข่าว 
NBT World 
- เชี่ยวชาญด้าน
รายงานข่าวภาค
ภาษาอังกฤษ 
- เชี่ยวชาญด้านวิทยุ
และโทรทัศน ์
- เชี่ยวชาญด้านเขียน
ข่าวภาคภาษาอังกฤษ 
- เชี่ยวชาญการ
ตรวจสอบข่าวจริง
และข่าวปลอม 

นายธาริน  อั่งสกุล วท.บ. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2549 

มคอ. 2 
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ที ่ เลขประจ ำ 
ตัวประชำชน 

  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มำจำกสถำน

ประกอบกำร) 

คุณวุฒิ 
 

สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนปขีอง 
ประสบกำรณ์ 

ท ำงำนด้ำนสื่อใน
หน่วยงำน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่ำ  
6 ป ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต ำแหน่งงำนด้ำนสื่อ 

สถำบัน ปี พ.ศ. 
 
 
 
 

4  x-xxxx-xxxxx-xx-x - Editor 
- Producer 
- Journalist 
ส านักข่าว 
กรมประชา 
สัมพันธ์ 
 
 
 

- NBT World 
จ านวน 5 ป ี
- Money Channel 
จ านวน 1 ป ี
- ASTV/TOC 
จ านวน 5 ป ี

- เชี่ยวชาญด้าน 
Writing and Editing 
for Online Content 
- เชี่ยวชาญด้านการ
วางแผนและออกแบบ 
Online Content 
ส าหรับ 
แต่ละ Media 
Platform โดย
ครอบคลมุงานด้าน 
Illustration 
ประกอบเนื้อหา  
- เชี่ยวชาญด้าน Video 
Production ครบวงจร  
- เชี่ยวชาญด้าน
วางแผนและออกแบบ 
Workflow ให้ 
Website 

นางสาววรรณ์กวี  
เนติก าจร 

B.Sc. 
Grad.Di
p. 

 

 Physics 
Technical 
Communication 

Khonkaen University 
University of Limerick 

2004 
2012 
 

มคอ. 2 
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ที ่ เลขประจ ำ 
ตัวประชำชน 

  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มำจำกสถำน

ประกอบกำร) 

คุณวุฒิ 
 

สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนปขีอง 
ประสบกำรณ์ 

ท ำงำนด้ำนสื่อใน
หน่วยงำน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่ำ  
6 ป ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต ำแหน่งงำนด้ำนสื่อ 

สถำบัน ปี พ.ศ. 
 
 
 
 

    และ Social Media 
ของหน่วยงาน  
- เชี่ยวชาญด้านงาน
วิเคราะห์ Audience 
และงานวางแผนกล
ยุทธ์การสื่อสารไปยัง
กลุ่มเป้าหมายของแต่
ละ Media Platform 

     

5  x-xxxx-xxxxx-xx-x นัก
ประชาสมัพันธ์
ช านาญการ
พิเศษ  
สถานวีิทย ุ
กระจายเสียง
แห่งประเทศ
ไทย   

29 ปี - เชี่ยวชาญด้านการ
อ่านข่าววิทยุ 
กระจายเสียง 
 - เชี่ยวชาญด้านการจัด
รายการวิทยุ 
กระจายเสียง  
- เชี่ยวชาญด้านการ
เป็นพิธีกร  
- เชี่ยวชาญด้านการ
ฝึกฝนให้เตรียมตัวสอบ
บัตรผู้ประกาศ 

นายสัญญลักษณ์   
เจริญเปี่ยม  

นศ.บ. นิเทศศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2542 

มคอ. 2 
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ที ่ เลขประจ ำ 
ตัวประชำชน 

  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มำจำกสถำน

ประกอบกำร) 

คุณวุฒิ 
 

สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนปขีอง 
ประสบกำรณ์ 

ท ำงำนด้ำนสื่อใน
หน่วยงำน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่ำ  
6 ป ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต ำแหน่งงำนด้ำนสื่อ 

สถำบัน ปี พ.ศ. 
 
 
 
 

6  x-xxxx-xxxxx-xx-x นักสื่อสาร 
มวลชนช านาญ
การพิเศษ 
สถานวีิทย ุ
กระจายเสียง
แห่งประเทศ
ไทย 

29 ปี - เชี่ยวชาญด้าน
ประกาศข่าว  
- เชี่ยวชาญด้านการ
จัดรายการ
วิทยุกระจายเสียง  
- เชี่ยวชาญด้านการ
ถ่ายทอดเสียงงาน
พระราชพิธี 
- เชี่ยวชาญด้านการ
ผลิตสปอต
ประชาสมัพันธ์ 
- เชี่ยวชาญด้านการ
ใช้ภาษาไทยระดับ
ดีเด่น 

นางวโรกาส   
มังกรพิศม์  

ศศ.บ. 
 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 2532 

มคอ. 2 
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ที ่ เลขประจ ำ 
ตัวประชำชน 

  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มำจำกสถำน

ประกอบกำร) 

คุณวุฒิ 
 

สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนปขีอง 
ประสบกำรณ์ 

ท ำงำนด้ำนสื่อใน
หน่วยงำน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่ำ  
6 ป ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต ำแหน่งงำนด้ำนสื่อ 

สถำบัน ปี พ.ศ. 
 
 
 
 

7  x-xxxx-xxxxx-xx-x นักสื่อสาร 
มวลชนช านาญ
การพิเศษ 
สถานวีิทย ุ
กระจายเสียง
แห่งประเทศ
ไทย 

25 ปี - เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบและควบคุม
การผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง  
- เชี่ยวชาญด้านสื่อ
กิจกรรม
ประชาสมัพันธ์ 
- เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบและจัด
แสดงดนตรี  
คอนเสิรต์ อีเว้นท์  
- เชี่ยวชาญด้าน
เทคนิคการใช้เสยีง 

นางวิไลลักษณ์  รุ่งสมยั 
 
  

นศ.บ.  
ศศ.บ. 

นิเทศศาสตร ์
วัฒนธรรมศึกษา 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต 
วิทยาลัยครูอตุรดิตถ ์

2543 
2532 

มคอ. 2 
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ที ่ เลขประจ ำ 
ตัวประชำชน 

  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มำจำกสถำน

ประกอบกำร) 

คุณวุฒิ 
 

สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนปขีอง 
ประสบกำรณ์ 

ท ำงำนด้ำนสื่อใน
หน่วยงำน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่ำ  
6 ป ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต ำแหน่งงำนด้ำนสื่อ 

สถำบัน ปี พ.ศ. 
 
 
 
 

8  x-xxxx-xxxxx-xx-x นักสื่อสาร 
มวลชน 
ช านาญการ 
สถานวีิทย ุ
กระจายเสียง
แห่งประเทศ
ไทย 

23 ปี - เชี่ยวชาญด้านการ
อ่านข่าว  
- เชี่ยวชาญด้านการ
จัดรายการ
วิทยุกระจายเสียง  
- เชี่ยวชาญด้านการ
เป็นพิธีกร  
- เชี่ยวชาญด้านด้าน
การฝึกอบรมการเป็น
ผู้ประกาศ 

นายบุญมา  ศรีหมาด  
 

ศศ.บ. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2540 

มคอ. 2 
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ที ่ เลขประจ ำ 
ตัวประชำชน 

  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มำจำกสถำน

ประกอบกำร) 

คุณวุฒิ 
 

สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนปขีอง 
ประสบกำรณ์ 

ท ำงำนด้ำนสื่อใน
หน่วยงำน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่ำ  
6 ป ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต ำแหน่งงำนด้ำนสื่อ 

สถำบัน ปี พ.ศ. 
 
 
 
 

9  x-xxxx-xxxxx-xx-x นักสื่อสาร 
มวลชน 
ช านาญการ 
สถานวีิทย ุ
กระจายเสียง
แห่งประเทศ
ไทย 

30 ปี - เชี่ยวชาญด้านข่าว 
บรรณาธิการข่าว  
- เชี่ยวชาญด้านการ
เป็นผู้ประกาศข่าว 
ทั้งในและนอกสถานท่ี  
งานพระราชพิธี  
- เชี่ยวชาญด้านเสยีง
น าเสนอ เสยีงพากษ์ 
สารคดี  
- เชี่ยวชาญด้านการ
เขียนบทเขียนสคริปต์
สารคดี  
- เชี่ยวชาญด้านการ
ฝึกอบรมการเขียน
ข่าวและการสื่อข่าว 

นางรัชฎา  ตรงด ี
 

นศ.ม.  
กศ.บ. 

 
นศ.บ.  

นิเทศศาสตร ์
การศึกษา 
 
นิเทศศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธริาช 

2545 
2533 

 
2535 

มคอ. 2 
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ที ่ เลขประจ ำ 
ตัวประชำชน 

  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มำจำกสถำน

ประกอบกำร) 

คุณวุฒิ 
 

สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนปขีอง 
ประสบกำรณ์ 

ท ำงำนด้ำนสื่อใน
หน่วยงำน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่ำ  
6 ป ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต ำแหน่งงำนด้ำนสื่อ 

สถำบัน ปี พ.ศ. 
 
 
 
 

10  x-xxxx-xxxxx-xx-x นักสื่อสาร 
มวลชน  
ช านาญการ 
สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย 

20 ปี - เชี่ยวชาญด้าน 
ผู้ประกาศข่าว พิธีกร  
และผู้บรรยายพระราช
พิธี 
- เชี่ยวชาญด้านการ
ผลิตรายการสารคดี 
- เชี่ยวชาญด้าน
ออกแบบสปอต 
โปรโมท (Creative 
และ Copy Writer) 
- เชี่ยวชาญด้านการพูด 
การเป็นวิทยากร  
- เชี่ยวชาญด้านการใช้
เสียง การจัดรายการ
วิทยุ 
- เชี่ยวชาญด้าน
วิชาการ เช่น อาจารย์
พิเศษบรรยายตาม
มหาวิทยาลัย 

นางสาวสิรเิสาวภา   
เอกเอี่ยมสิน 

นศ.ม. 
นศ.บ. 

การสื่อสารดจิิทัล 
การโฆษณา - การ
ประชาสมัพันธ์ 
 
 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2555 
2540 

มคอ. 2 
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ที ่ เลขประจ ำ 
ตัวประชำชน 

  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มำจำกสถำน

ประกอบกำร) 

คุณวุฒิ 
 

สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนปขีอง 
ประสบกำรณ์ 

ท ำงำนด้ำนสื่อใน
หน่วยงำน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่ำ  
6 ป ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต ำแหน่งงำนด้ำนสื่อ 

สถำบัน ปี พ.ศ. 
 
 
 
 

11  x-xxxx-xxxxx-xx-x ประชาสมัพันธ์
จังหวัดเลย 

34 ปี - เชี่ยวชาญด้านการ
เขียนข่าวเพื่อ
ประชาสมัพันธ์ 

นางไคริกา   
ศิรประภาเดโช 

ศศ.ม. 
บธ.บ. 

ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา 
การจัดการทั่วไป 

สถาบันราชภฏัเลย 
สถาบันราชภฏันครศรีธรรมราช 

2546 
2540 

12  x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้อ านวยการ
สถานีวิทยุ
กระจาย 
เสียงแห่ง
ประเทศไทย 
จังหวัดชัยภูม ิ

30 ปี เชี่ยวชาญด้าน
วิทยุกระจายเสียง 
และด้านการ
ประชาสมัพันธ์ 

นางวีรวรรณ  ดัดเพ็ชร ์
 
 

ศศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

สังคมศาสตรเ์พื่อการ
พัฒนา 
พัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

2553 
 

2532 

13  x-xxxx-xxxxx-xx-x นักสื่อสาร 
มวลชน 
ช านาญการ  
สถานวีิทย ุ
กระจายเสียง 
แห่งประเทศ
ไทย จังหวัด
หนองคาย 

22 ปี - เชี่ยวชาญด้านการ
ผลิตและเทคนิค
ภาพนิ่ง 
- เชี่ยวชาญด้านการ
ผลิตด้วยโปรแกรม
การตัดต่อ 

นายบุญถม  มาตถ์แสง 
 

รป.ม. 
 

นศ.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร ์
 
บริหารวิทยุและโทรทัศน ์

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
สวนสุนันทา 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธริาช 

2560 
 

2541 

มคอ. 2 
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ที ่ เลขประจ ำ 
ตัวประชำชน 

  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มำจำกสถำน

ประกอบกำร) 

คุณวุฒิ 
 

สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนปขีอง 
ประสบกำรณ์ 

ท ำงำนด้ำนสื่อใน
หน่วยงำน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่ำ  
6 ป ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต ำแหน่งงำนด้ำนสื่อ 

สถำบัน ปี พ.ศ. 
 
 
 
 

14  x-xxxx-xxxxx-xx-x นักสื่อสาร 
มวลชน 
ช านาญการ 
สถานวีิทย ุ
กระจายเสียง
แห่งประเทศ
ไทย จังหวัด
ขอนแก่น 

24 ปี - เชี่ยวชาญด้าน
วิทยุกระจายเสียง
เกี่ยวกับการจัดรายการ
ผลิตรายการและเสียง  
- เชี่ยวชาญด้านวิทยุ
โทรทัศน์เกี่ยวกับการ
ผลิตคลิป วีดีทัศน์  
การตัดต่อ การลงเสียง 
- เชี่ยวชาญด้านการ
เป็นพิธีกร ผู้ประกาศ 
การพากษ์เสียง การ
น าเสนอไลฟ์สด 
- เชี่ยวชาญด้านการ
ผลิตรายการ ข้อมูล 
ภาพ เสียง ผ่านสื่อ
ออนไลน์ อาทิ 
Facebook Line 
Website 

นางสาวเพชรรัตน์   
วังระหา 
 

รป.ม. 
บธ.บ.  

รัฐประศาสนศาสตร ์
บริหารธรุกิจ (การเงิน) 

จุฬางกรณ์มหาวิทยาลยั 
วิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2558 
2538 

มคอ. 2 
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ที ่ เลขประจ ำ 
ตัวประชำชน 

  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มำจำกสถำน

ประกอบกำร) 

คุณวุฒิ 
 

สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนปขีอง 
ประสบกำรณ์ 

ท ำงำนด้ำนสื่อใน
หน่วยงำน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่ำ  
6 ป ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต ำแหน่งงำนด้ำนสื่อ 

สถำบัน ปี พ.ศ. 
 
 
 
 

15  x-xxxx-xxxxx-xx-x นักสื่อสาร 
มวลชน 
ช านาญการ 
สถานวีิทย ุ
กระจายเสียง
แห่งประเทศ
ไทย จังหวัด
หนองคาย 

9 ป ี - เชี่ยวชาญด้านการ
ผลิตรายการ  
เทคนิคเสยีงผ่าน
วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ 
- เชี่ยวชาญงานสื่อ
ภาคสนามการเขียน
และการพดู  

นางสาวชลิสา   
ชมพูราศฎร ์
 

รป.ม. 
บธ.บ 

รัฐประศาสนศาสตร ์
บริหารธรุกิจ (การบัญชี) 

มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธริาช 

2558 
2547 

16  x-xxxx-xxxxx-xx-x นายช่างไฟฟ้า
ช านาญการ 
สถานวีิทย ุ
กระจายเสียง
แห่งประเทศ
ไทย จังหวัด
มหาสารคาม 

20 ปี - เชี่ยวชาญด้าน 
ถ่ายภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว  
- เชี่ยวชาญด้านการ 
ตัดต่อโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ตดัต่อ
เสียงโดยโปรแกรม 
Audition 

นายสิงหา  โพธิแท่น 
 

กศ.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

2549 
2542 

มคอ. 2 
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ที ่ เลขประจ ำ 

ตัวประชำชน 
  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มำจำกสถำน

ประกอบกำร) 

คุณวุฒิ 
 

สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนปขีอง 
ประสบกำรณ์ 

ท ำงำนด้ำนสื่อใน
หน่วยงำน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่ำ  
6 ป ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต ำแหน่งงำนด้ำนสื่อ 

สถำบัน ปี พ.ศ. 
 
 
 
 

17  x-xxxx-xxxxx-xx-x นายช่างไฟฟ้า
ช านาญงาน 
สถานวีิทย ุ
กระจายเสียง
แห่งประเทศ
ไทย จังหวัด
นครราชสมีา 

25 ปี - เชี่ยวชาญด้านการ
ควบคุมเทคนิคเกี่ยวกับ
สื่อ 
- เชี่ยวชาญด้านการ 
จัดรายการ  
- เชี่ยวชาญด้านการ 
ตัดต่อเสียง 
- เชี่ยวชาญการ
ถ่ายภาพ 
- เชี่ยวชาญด้านการ 
ตัดต่อภาพ 
- เชี่ยวชาญด้านการท า
อินโฟกราฟิก 
- เชี่ยวชาญสื่อโซเซียล 
เช่น ผลิตสื่อและเน้ือหา
สนับสนุนสื่อ 
Facebook Live  / 
Facebook  
Fan page 

นายเอกภูมิ  พลรัตน์ 
 

ศษ.ม. 
รป.บ. 

 

การบริหารการศึกษา 
รัฐประศาสนศาสตร ์

มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธริาช 

2554 
2548 

มคอ. 2 
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ที ่ เลขประจ ำ 
ตัวประชำชน 

  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มำจำกสถำน

ประกอบกำร) 

คุณวุฒิ 
 

สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนปขีอง 
ประสบกำรณ์ 

ท ำงำนด้ำนสื่อใน
หน่วยงำน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่ำ  
6 ป ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต ำแหน่งงำนด้ำนสื่อ 

สถำบัน ปี พ.ศ. 
 
 
 
 

18  x-xxxx-xxxxx-xx-x นายช่างไฟฟ้า
อาวุโส 
สถานวีิทย ุ
กระจายเสียง
แห่งประเทศ
ไทย จังหวัด
นครราชสมีา 
 

28 ปี - เชี่ยวชาญด้านการ
เขียนโปแกรม Visual 
Basic เพ่ือความสะดวก
ในการท างานเกี่ยวกับ
เปิดสปอตจิงเกิ้ล 
- เชี่ยวชาญด้านการท า
อินโฟกราฟิก 
- เชี่ยวชาญการถ่าย
ภาพนิ่งระบบ DSLR  
- เชี่ยวชาญด้านการ
ถ่ายภาพเคลื่อนไหว 
VDO 
- เชี่ยวชาญด้านการ
จัดท าเทคนิคสตูริโอเพ่ือ
ถ่ายทอดรายการสดใน
รูปแบบโทรทัศน ์
- เชี่ยวชาญด้าน
โปรแกรมการตัดต่อ
วีดีโอ 
- เชี่ยวชาญด้านการ
ผลิตสกู๊ป คลปิวีดีโอ 

นายสุทธา  ปานวงษ ์ รป.ม. 
 

นศ.บ. 
 

รัฐประศาสนศาสตร ์
 
นิเทศศาสตร ์
 

มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธริาช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธริาช 

2545 
 

2541 

มคอ. 2 
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ที ่ เลขประจ ำ 
ตัวประชำชน 

  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มำจำกสถำน

ประกอบกำร) 

คุณวุฒิ 
 

สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนปขีอง 
ประสบกำรณ์ 

ท ำงำนด้ำนสื่อใน
หน่วยงำน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่ำ  
6 ป ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต ำแหน่งงำนด้ำนสื่อ 

สถำบัน ปี พ.ศ. 
 
 
 
 

    - เชี่ยวชาญด้าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 - เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบเชื่อมโยง
เครือข่ายด้วยโปรแกรม 
- เชี่ยวชาญด้านการ
เขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา 
HTM ด้วยโปรแกรม 
Dreamweaver / 
Easy Web / Mambo 
- เชี่ยวชาญด้านการ
เผยแพร่รายการสดผ่าน
โซเชียลมีเดีย  
ท้ัง Facebook / 
Youtube ด้วย
โปรแกรม OBS  
/Wine Cast 
- เชี่ยวชาญด้านการ
ประชาสัมพันธ์  

     

มคอ. 2 
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ที ่ เลขประจ ำ 
ตัวประชำชน 

  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มำจำกสถำน

ประกอบกำร) 

คุณวุฒิ 
 

สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนปขีอง 
ประสบกำรณ์ 

ท ำงำนด้ำนสื่อใน
หน่วยงำน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่ำ  
6 ป ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต ำแหน่งงำนด้ำนสื่อ 

สถำบัน ปี พ.ศ. 
 
 
 
 

19  x-xxxx-xxxxx-xx-x นักสื่อสาร 
มวลชน
ปฏิบัติการ 
สถานวีิทย ุ
กระจายเสียง
แห่งประเทศ
ไทย จังหวัดเลย 
 

- ผู้สื่อข่าวกีฬา บริษัท
สยามสปอรต์ซินดิเคท 
จ ากัด (มหาชน) 
จ านวน  
3 ป ี
- ครีเอทีฟ บริษัทวี
อาร์-พรี่เมี่ยม-88 
จ ากัด จ านวน 2 ปี - 
นักสื่อสารมวลชน
ปฏิบัติการ จ านวน  
1.6 ปี 

- เชี่ยวชาญด้านข่าว  
- เชี่ยวชาญด้าน 
ตัดต่อและผลิตคลิป 
- เชี่ยวชาญด้านการ
ถ่ายภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว 
- เชี่ยวชาญด้านการ
ผลิตและจัดรายการ
สื่อวิทยุกระจายเสียง 
- เชี่ยวชาญด้านงาน
ผลิตนอกสถานท่ี  
- เชี่ยวชาญด้านการ
ผลิต Content ผ่าน
เว็บไซต์  Facebook 
Live / Fan page  

นายศราทธ์  ว่องการด ี บธ.ม. 
ศศ.บ. 

การจัดการทั่วไป  
สื่อสารมวลชน  

มหาวิทยาลยัเกริก  
มหาวิทยาลยับูรพา 

2557 
2552 

มคอ. 2 
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ที ่ เลขประจ ำ 
ตัวประชำชน 

  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มำจำกสถำน

ประกอบกำร) 

คุณวุฒิ 
 

สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนปขีอง 
ประสบกำรณ์ 

ท ำงำนด้ำนสื่อใน
หน่วยงำน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่ำ  
6 ป ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต ำแหน่งงำนด้ำนสื่อ 

สถำบัน ปี พ.ศ. 
 
 
 
 

20  x-xxxx-xxxxx-xx-x นักสื่อสาร 
มวลชน
ปฏิบัติการ 
สถานวีิทย ุ
กระจายเสียง 
แห่งประเทศ
ไทย จังหวัดเลย 

- ผู้สื่อข่าว สถานี
วิทยุกระจายเสียง  
(จส.100)  
จ านวน 2 ปี 
- ผู้สื่อข่าว ส านักงาน
ออนไลน์นิวพลัส 
จ านวน 1.6 ปี 
- ผู้สื่อข่าว TNN 16 
บริษัท ทรูวิชั่นส์ จ ากัด 
(มหาชน) จ านวน 3 ปี 
- นักสื่อสารมวลชน
ปฏิบัติการ 2 ปี 

- เชี่ยวชาญด้านอินโฟ
กราฟิก ตัดต่อคลิป  
ตัดต่อเสียง 
- เชี่ยวชาญด้านเขียน
ข่าว  
- เชี่ยวชาญด้านการ
ผลิตและจัดรายการ 
Content Creative 

นางสาวชนิดา   
ศรีอมรศาสน ์
 

ศศ.บ. สังคมวิทยาและ
มนุษยวิทยา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2554 

21  x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้อ านวยการ
สถานวีิทย ุ
กระจายเสียง
แห่งประเทศ
ไทยจังหวัด
สกลนคร   

32 ปี - เชี่ยวชาญด้านผลิต
และเผยแพร่สื่อ
วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ 
- เชี่ยวชาญด้านการ
ผลิตและเผยแพร่สื่อ
ดิจิทัลมีเดีย วิทยุ
ออนไลน์ สื่อโซเชียล   

นายนิกร  ธัญญารักษ์     
 

 

นศ.บ. นิเทศศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธริาช 

2533 

มคอ. 2 
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ที ่ เลขประจ ำ 
ตัวประชำชน 

  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มำจำกสถำน

ประกอบกำร) 

คุณวุฒิ 
 

สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนปขีอง 
ประสบกำรณ์ 

ท ำงำนด้ำนสื่อใน
หน่วยงำน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่ำ  
6 ป ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต ำแหน่งงำนด้ำนสื่อ 

สถำบัน ปี พ.ศ. 
 
 
 
 

22  x-xxxx-xxxxx-xx-x นักสื่อสาร 
มวลชน 
ช านาญการ 
สถานวีิทย ุ
กระจายเสียง
แห่งประเทศ
ไทยจังหวัด
สกลนคร   

11 ปี - เชี่ยวชาญด้านสื่อ
กิจกรรมพิเศษเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ 
ผ่านสื่อ
วิทยุกระจายเสียง 
สื่อวิทยุโทรทัศน ์
สื่อดิจิทัลมีเดยี 
- เชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาเว็บไซต์ และ  
Big Data 

นายอภิชาต หาญโก่ย     
    

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี 2552 

23  x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ประกาศและ
รายงานข่าว 
สถานวีิทย ุ
กระจายเสียง
แห่งประเทศ
ไทยจังหวัด
สกลนคร   

9 ป ี - เชี่ยวชาญด้านการ
ผลิตขา่วและรายงาน
ข่าวผ่าน
วิทยุกระจายเสียง 
สื่อวิทยุโทรทัศน ์
และสื่อดิจิทัลมีเดยี      

นางอุไรลักษณ์ จุลณีย ์
   

ค.บ. ประถมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 2539 

มคอ. 2 
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ที ่ เลขประจ ำ 
ตัวประชำชน 

  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มำจำกสถำน

ประกอบกำร) 

คุณวุฒิ 
 

สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนปขีอง 
ประสบกำรณ์ 

ท ำงำนด้ำนสื่อใน
หน่วยงำน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่ำ  
6 ป ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต ำแหน่งงำนด้ำนสื่อ 

สถำบัน ปี พ.ศ. 
 
 
 
 

24  x-xxxx-xxxxx-xx-x นายช่างไฟฟ้า
ช านาญงาน 
สถานวีิทย ุ
กระจายเสียง
แห่งประเทศ
ไทยจังหวัด
สกลนคร   

23 ปี - เชี่ยวชาญด้านการ
ผลิตเสยีงเพื่อสื่อ
วิทยุกระจายเสียง 
-  เชี่ยวชาญด้านการ
ผลิตและเผยแพร่สื่อ 
วิทยุออนไลน์  

นายบุญเรือง แสนโสม 
  

นศ.บ. 
 

นิเทศศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธริาช 

2556 

25  x-xxxx-xxxxx-xx-x นายช่างไฟฟ้า
ช านาญงาน 
สถานวีิทย ุ
กระจายเสียง
แห่งประเทศ
ไทยจังหวัด
สกลนคร   

28 ปี - เชี่ยวชาญด้านการ
ผลิตเสยีงเพื่อสื่อ
วิทยุกระจายเสียง 
- เชี่ยวชาญด้านการ
ผลิตและเผยแพร่ผ่าน
ระบบ 
Application 

นายกษิเดช ชมพสูิงห ์
 

นศ.บ. นิเทศศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธริาช 

2549 

มคอ. 2 



314  

 

 

 
ที ่ เลขประจ ำ 

ตัวประชำชน 
  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ชื่อ-สกลุ  

(บุคคลที่มำจำกสถำน
ประกอบกำร) 

คุณวุฒิ 
 

สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนปขีอง 
ประสบกำรณ์ 

ท ำงำนด้ำนสื่อใน
หน่วยงำนแห่งนั้น 
ไม่น้อยกว่ำ 6 ปี 

ควำมเชี่ยวชำญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต ำแหน่งงำนด้ำนสื่อ 

สถำบัน ปี พ.ศ. 
 
 
 
 

26  x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้อ านวยการ
ระดับต้น 
ส านักงาน
ประชาสมัพันธ์
จังหวัด
ขอนแก่น 

6 ป ี - เชี่ยวชาญด้านการ
ประชาสมัพันธ์ 
- เชี่ยวชาญด้าน
ภาพนิ่ง การวาด
การ์ตูนเพื่อสื่อสาร  
การเขียนแคปช่ันข่าว  
Info Graphic 
- เชี่ยวชาญด้านการ
ถ่ายภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว 
- เชี่ยวชาญด้านการ
ผลิตคลิปวดีีโอสั้นด้วย
มือถือ  
 -เชี่ยวชาญด้านการ
ผลิตงานเสียง เช่น 
สปอต  
- เชี่ยวชาญด้าน 
Digital Content 
ผ่านสื่อออนไลน์  

นางสาวจิรดา  
พูลสวัสดิ ์
 

ศศ.ม. 
ค.บ. 

ยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 
วิทยาลัยครจูันทร์เกษม 

2547 
2531 

มคอ. 2 
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ที ่ เลขประจ ำ 
ตัวประชำชน 

  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มำจำกสถำน

ประกอบกำร) 

คุณวุฒิ 
 

สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนปขีอง 
ประสบกำรณ์ 

ท ำงำนด้ำนสื่อใน
หน่วยงำน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่ำ  
6 ป ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต ำแหน่งงำนด้ำนสื่อ 

สถำบัน ปี พ.ศ. 
 
 
 
 

27  x-xxxx-xxxxx-xx-x ประชาสมัพันธ์
จังหวัด
กาฬสินธุ์   

26 ปี - เชี่ยวชาญด้านการ
ถ่ายภาพนิ่ง  
ผลิตอินโฟกราฟิก  
- เชี่ยวชาญการผลิต
งานเสียงเพื่องาน
วิทยุกระจายเสียง  
- เชี่ยวชาญด้านการ
ตัดต่อคลิปด้วยมือถือ 
- เชี่ยวชาญการผลิต 
Scoop ข่าว  
- เชี่ยวชาญด้านสื่อ 
โซเชียล สร้างเพจเพื่อ
งานประชาสัมพันธ์  
- เชี่ยวชาญด้านการ
พูด /แถลงข่าว 
และงานด้าน
สื่อมวลชนสมัพันธ์  

นางสาวชนกพร  โพธิ
สาร  
 

นศ.ม. 
ศศ.บ. 

 

นิเทศศาสตร ์
นิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็
เจ้าพระยา 

2540 
2534 

มคอ. 2 
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ที ่ เลขประจ ำ 
ตัวประชำชน 

  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มำจำกสถำน

ประกอบกำร) 

คุณวุฒิ 
 

สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนปขีอง 
ประสบกำรณ์ 

ท ำงำนด้ำนสื่อใน
หน่วยงำน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่ำ  
6 ป ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต ำแหน่งงำนด้ำนสื่อ 

สถำบัน ปี พ.ศ. 
 
 
 
 

28  x-xxxx-xxxxx-xx-x ประชาสมัพันธ์
จังหวัดอุดรธาน ี

30 ปี - เชี่ยวชาญด้านการ
ประชาสมัพันธ์ ทั้ง
การพูดและการเขียน 
- เชี่ยวชาญด้านการ
ถ่ายภาพ  
- เชี่ยวชาญด้าน 
อินโฟกราฟิก 
- เชี่ยวชาญด้าน
โปรแกรมตัดต่อ
ภาพเคลื่อนไหว 
- เชี่ยวชาญด้านการ
ผลิตงานออนไลน ์
และเครือข่าย 

นายฤทธิเดช  
โคตรสาร 
 

ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

พัฒนาชุมขน 
พัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
สถาบันราชภฏัเชียงใหม ่

2554 
2548 

มคอ. 2 
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ที ่ เลขประจ ำ 
ตัวประชำชน 

  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มำจำกสถำน

ประกอบกำร) 

คุณวุฒิ 
 

สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนปขีอง 
ประสบกำรณ์ 

ท ำงำนด้ำนสื่อใน
หน่วยงำน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่ำ  
6 ป ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต ำแหน่งงำนด้ำนสื่อ 

สถำบัน ปี พ.ศ. 
 
 
 
 

29  x-xxxx-xxxxx-xx-x นักประชา 
สัมพันธ์ช านาญ
การ ส านักงาน
ประชาสมัพันธ์
จังหวัด
กาฬสินธุ์   

35 ปี - เชี่ยวชาญ 
ด้านประชาสัมพันธ์  
- เชี่ยวชาญ 
ด้านการผลิตข่าว 
- เชี่ยวชาญด้านการ 
ถ่ายภาพน่ิงและ
ภาพเคลื่อนไหว   

นายสุรพล  คุณภักดี   
 

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 2542 
 

30  x-xxxx-xxxxx-xx-x หัวหน้าฝ่าย
รายการ 
สถานีโทรทัศน์
แห่งประเทศ
ไทย จังหวัด
ขอนแก่น 

7 ป ี - เชี่ยวชาญด้านการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ 
สปอต สกู๊ปข่าว  
วีดีทัศน์ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประยุกต์ 
- เชี่ยวชาญด้านข่าว 
บรรณาธิการข่าว  
รีไรท์เตอร์ข่าว  
- เชี่ยวชาญด้านการ
ควบคุมการผลิตในห้อง
ส่ง นอกสถานี และการ
ถ่ายทอดรายการสด 

นายพิชัย  ศิริชม 
 

ศศ.บ.  การจัดการทั่วไป สถาบันราชภฏัเลย 2538 

มคอ. 2 
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ที ่ เลขประจ ำ 
ตัวประชำชน 

  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มำจำกสถำน

ประกอบกำร) 

คุณวุฒิ 
 

สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนปขีอง 
ประสบกำรณ์ 

ท ำงำนด้ำนสื่อใน
หน่วยงำน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่ำ  
6 ป ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต ำแหน่งงำนด้ำนสื่อ 

สถำบัน ปี พ.ศ. 
 
 
 
 

31  x-xxxx-xxxxx-xx-x หัวหน้าฝ่ายข่าว
โทรทัศน์ สถานี
วิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศ
ไทย จังหวัด
ขอนแก่น 

25 ปี - เชี่ยวชาญด้าน
ออกแบบงานกราฟิก
ข่าว จิงเกิ้ลช่วงต่าง ๆ 
ในรายการข่าว 
- เชี่ยวชาญด้านผลิต
รายการพเิศษ 
- เชี่ยวชาญด้านการ
ควบคุมการผลติ 
Content ผ่านเพจ 
สื่อออนไลน์ และสื่อ
โซเชียลมีเดยี 
- เช่ียวชาญด้านการ
พูด การบรรยายการ
ท าข่าวโทรทัศน ์

นางสายสมร  บัวนิล 
 

นศ.บ.   นิเทศศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธริาช 

2535 

มคอ. 2 
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ที ่ เลขประจ ำ 
ตัวประชำชน 

  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มำจำกสถำน

ประกอบกำร) 

คุณวุฒิ 
 

สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนปขีอง 
ประสบกำรณ์ 

ท ำงำนด้ำนสื่อใน
หน่วยงำน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่ำ  
6 ป ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต ำแหน่งงำนด้ำนสื่อ 

สถำบัน ปี พ.ศ. 
 
 
 
 

32  x-xxxx-xxxxx-xx-x นักสื่อสาร 
มวลชนระดับ
ช านาญการ 
สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย 
จังหวัด
เชียงใหม ่

15 ปี - เชี่ยวชาญด้านพิธีกร
และโปรดิวเซอร์
รายการวิทยโุทรทัศน ์  
- เชี่ยวชาญด้านข่าว
เผยแพรผ่่านเว็บไซต์ 
เพจ 

นางปาญณสิา   
ไชยพรม  
 

ศศ.บ. นิเทศศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ 2538 

33  x-xxxx-xxxxx-xx-x นักสื่อสาร 
มวลชน 
ช านาญการ 
สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย 
จังหวัด
เชียงใหม ่

19 ปี - เชี่ยวชาญดา้นสื่อข่าว
และการผลิตขา่วทั้งใน
และนอกสถานที่  
รายงานข่าวสด  
- เชี่ยวชาญดา้น 
ผู้ประกาศ พิธกีร  
- เชี่ยวชาญดา้นการ
เขียนสคริปต์ บทความ 
สารคดี สปอตวิทยุ 

นางนันทนา  อินหลี ศศ.ม.  
ศศ.บ.  

นิเทศศาสตร ์
นิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

2546 
2535 

มคอ. 2 
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ที ่ เลขประจ ำ 
ตัวประชำชน 

  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มำจำกสถำน

ประกอบกำร) 

คุณวุฒิ 
 

สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนปขีอง 
ประสบกำรณ์ 

ท ำงำนด้ำนสื่อใน
หน่วยงำน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่ำ  
6 ป ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต ำแหน่งงำนด้ำนสื่อ 

สถำบัน ปี พ.ศ. 
 
 
 
 

34  x-xxxx-xxxxx-xx-x หัวหน้ารายการ
โทรทัศน ์
สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี

24 ปี - เชี่ยวชาญด้านการ
ผลิตรายการโทรทัศน์  
- เชี่ยวชาญด้านการ
ถ่ายภาพ ตัดต่อ วีดีโอ  
- เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบไตเติล้
รายการโทรทัศน์  
- เชี่ยวชาญด้านการ
ถ่ายทอดรายการ
โทรทัศน์สด การ
บันทึกเทป 
- เชี่ยวชาญด้าน  
ผลิตสื่อโซเชยีล 
ออนไลน์ เพจ  
และยูทูบ 

นายสุภัทธร  นามวงศ์  นศ.บ. นิเทศศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธริาช 

2541 

มคอ. 2 
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ที ่ เลขประจ ำ 
ตัวประชำชน 

  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มำจำกสถำน

ประกอบกำร) 

คุณวุฒิ 
 

สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนปขีอง 
ประสบกำรณ์ 

ท ำงำนด้ำนสื่อใน
หน่วยงำน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่ำ  
6 ป ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต ำแหน่งงำนด้ำนสื่อ 

สถำบัน ปี พ.ศ. 
 
 
 
 

35  x-xxxx-xxxxx-xx-x นักสื่อสาร 
มวลชน
ปฏิบัติการ 
สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี

6 ป ี - เชี่ยวชาญด้านถ่าย
ภาพนิ่ง ออกแบบงาน
ภาพนิ่ง  
- เชี่ยวชาญด้านผลิต
งานเสียงเพื่อสื่อ
หลากหลายรูปแบบ 
ตัดต่อเสียง 
- เชี่ยวชาญด้านการ
ผลิต Content ในสื่อ
ออนไลน์ สื่อโซเชยีล 
- เชี่ยวชาญด้านพิธีกร 
การฝึกทักษะการพูด 
ทอล์กโชว์ 
- เชี่ยวชาญด้าน
ประชาสมัพันธ์  
ด้านบุคลิกภาพ 

นางสาวธวัลรตัน์   
ศรีจันทร ์
 

นศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

นิเทศศาสตร ์
 
สื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธริาช 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2562 
 

2552 

มคอ. 2 
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ที ่ เลขประจ ำ 
ตัวประชำชน 

  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มำจำกสถำน

ประกอบกำร) 

คุณวุฒิ 
 

สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนปขีอง 
ประสบกำรณ์ 

ท ำงำนด้ำนสื่อใน
หน่วยงำน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่ำ  
6 ป ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต ำแหน่งงำนด้ำนสื่อ 

สถำบัน ปี พ.ศ. 
 
 
 
 

36  x-xxxx-xxxxx-xx-x นักสื่อสาร 
มวลชน 
ช านาญการ 
สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี

11 ปี - เชี่ยวชาญด้าน 
โปรดิวเซอร์การผลิต
คลิปวืดีโอ เขียนสคริปต์  
- เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบกราฟิกภาพ 
ออกแบบเนื้อหา  
- เชี่ยวชาญด้าน
บรรณาธิการข่าว  
คัดกรองและรีไรท์ข่าว 
ท าสกู๊ปข่าว 
- เชี่ยวชาญด้านคัด
ประเด็นข่าว ออกท า
ข่าวภาคสนาม 
- เชี่ยวชาญด้าน
ประกาศข่าว อ่านข่าว
ประจ าวัน 
- เชี่ยวชาญด้านด าเนิน
รายการ เล่าข่าว  
จัดรายการข่าว 

นางสาวมยุรี   
เนียมสวรรค์   

ศศ.ม. 
นศ.บ. 

สื่อสารมวลชน 
นิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

2550 
2542 

มคอ. 2 
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ที ่ เลขประจ ำ 
ตัวประชำชน 

  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มำจำกสถำน

ประกอบกำร) 

คุณวุฒิ 
 

สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนปขีอง 
ประสบกำรณ์ 

ท ำงำนด้ำนสื่อใน
หน่วยงำน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่ำ  
6 ป ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต ำแหน่งงำนด้ำนสื่อ 

สถำบัน ปี พ.ศ. 
 
 
 
 

37  x-xxxx-xxxxx-xx-x นายช่างภาพ 
สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย 
จังหวัด
พิษณุโลก 

14 ปี - เชี่ยวชาญด้านก ากับ
รายการโทรทัศน์  
ผลิตรายการโทรทัศน์ 
เทคนิคการผลิต
รายการโทรทัศน ์
- เชี่ยวชาญด้านการ
ถ่ายภาพ ตัดต่อ
รายการโทรทัศน์  
- เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบกราฟิก  

นายสุรยิา  อิ่มชม  วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล
สงคราม 

2554 

มคอ. 2 
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ที ่ เลขประจ ำ 
ตัวประชำชน 

  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มำจำกสถำน

ประกอบกำร) 

คุณวุฒิ 
 

สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนปขีอง 
ประสบกำรณ์ 

ท ำงำนด้ำนสื่อใน
หน่วยงำน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่ำ  
6 ป ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต ำแหน่งงำนด้ำนสื่อ 

สถำบัน ปี พ.ศ. 
 
 
 
 

38  x-xxxx-xxxxx-xx-x นักสื่อสาร 
มวลชน 
ช านาญการ 
สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย 
จังหวัด
พิษณุโลก 

19 ปี - เชี่ยวชาญด้านผลิต
คลิปวีดีโอ  
โปรดิวเซอร ์
- เชี่ยวชาญการ
ออกแบบสร้างสรรค์
ภาพ  
- เชี่ยวชาญด้านการ
ควบคุมก ากับ ตัดต่อ
เสียง  
- เชี่ยวชาญด้านการ
ผลิตขา่วในท้องถิ่น 
สคริป 
 - เชี่ยวชาญด้านข่าว 
เขียนข่าว จับประเด็น
ข่าว 
- เชี่ยวชาญด้าน
ประกาศข่าว อ่านข่าว 
การใช้ภาษาไทย 

นางสาวไปรมา   
ไกรฤกษ์   

ศศ.บ. นิเทศศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏั 
พิบูลสงคราม 

2544 

มคอ. 2 
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ที ่ เลขประจ ำ 
ตัวประชำชน 

  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มำจำกสถำน

ประกอบกำร) 

คุณวุฒิ 
 

สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนปขีอง 
ประสบกำรณ์ 

ท ำงำนด้ำนสื่อใน
หน่วยงำนแห่งนั้น 
ไม่น้อยกว่ำ 6 ปี 

ควำมเชี่ยวชำญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต ำแหน่งงำนด้ำนสื่อ 

สถำบัน ปี พ.ศ. 
 
 
 
 

39  x-xxxx-xxxxx-xx-x นักจัดการ
ความรู้อาวุโส 
(สื่อสาร
ประชาสมัพันธ์) 
สังกัดส านักงาน
ส่งเสริม
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
(องค์การ
มหาชน) 

- นักจัดการความรู้
อาวุโส (สื่อสาร
ประชาสมัพันธ์) สังกัด
ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(องค์การมหาชน)  
จ านวน 3 ป ี
- ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ
ดิจิทัล มลูนิธิส่งเสริม
สุขภาพไทยจ านวน  
3 ป ี
- หัวหน้าแผนก
การตลาด ทรู วิชั่นส์ 
กรู๊ป จ านวน 2 ปี  
- Freelance Project 
Manager ด้านสื่อ 
จ านวน 2 ปี  

- เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการงาน
ประชาสัมพันธ์ 
- เชี่ยวชาญด้านการ
จัดท าแคมเปญด้านการ
สื่อสารการตลาด 
- เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการช่องทางการ
สื่อสารออฟไลน์และ
ออนไลน์ 
- เชี่ยวชาญด้าน 
Production คลิป 
สปอตโฆษณา ป้าย
โฆษณาออนไลน์ 
- เชี่ยวชาญด้านการ
ผลิต Content ใน
รูปแบบดิจิทัล  
- เชี่ยวชาญการ
ออกแบบไอคอน  
อินโฟกราฟิก 
ภาพลักษณ์องค์กร 

นางสาวชัชชญา  
ธนพลชาญกิจ 

M.Com  
 

ร.บ. 
 

Technology Master of 
Commerce 
(Marketing) 
สาขาบริหารรัฐกจิ 
 
 

Swineburne University, 
Australia 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

2555 
 

2549 
 

มคอ. 2 
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ที ่ เลขประจ ำ 
ตัวประชำชน 

  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มำจำกสถำน

ประกอบกำร) 

คุณวุฒิ 
 

สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนปขีอง 
ประสบกำรณ์ 

ท ำงำนด้ำนสื่อใน
หน่วยงำน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่ำ  
6 ป ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต ำแหน่งงำนด้ำนสื่อ 

สถำบัน ปี พ.ศ. 
 
 
 
 

40  x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้จัดการทั่วไป 
ห้างหุ้นส่วน 
จ ากัด เจมส์ 
เคเบิลทีวี
เน็ตเวิรต์ 
จังหวัด
กาฬสินธุ ์

ประสบการณ ์
ท างานด้านสื่อ  
จ านวน 10 ปี 

- เชี่ยวชาญด้านการ
ผลติและเขียนข่าว 
รายงานพิเศษ สกูป๊
ข่าว และน าเสนอข่าว
ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ 
วิทยุออนไลน์ เคเบลิ
ทีวี  
- เชี่ยวชาญด้านการ
ถ่ายภาพนิ่ง-
ภาพเคลื่อนไหว 
(วีดีโอ วีดีทัศน์ คลิป 
การตัดต่อ) 
- เชี่ยวชาญด้านการ
ท าเทคนคิ CG โมช่ัน
กราฟิก อินโฟกราฟิก 
- เชี่ยวชาญด้านงาน
ผลิตเสยีง สปอต  
จิ้งเกิ้ล 
 

ว่าท่ี ร.ต. กิตตติ์ณฎัช์   
โกวิทวัฒนกิจ 

ศศ.บ. 
ร.บ. 

ประชาสมัพันธ์ 
รัฐศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2551 
2542 

มคอ. 2 
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ที ่ เลขประจ ำ 
ตัวประชำชน 

  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มำจำกสถำน

ประกอบกำร) 

คุณวุฒิ 
 

สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนปขีอง 
ประสบกำรณ์ 

ท ำงำนด้ำนสื่อใน
หน่วยงำน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่ำ  
6 ป ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต ำแหน่งงำนด้ำนสื่อ 

สถำบัน ปี พ.ศ. 
 
 
 
 

    - เชี่ยวชาญด้านการ
ประชาสมัพันธ์ /
สื่อสารมวลชน 
- เชี่ยวชาญด้านผลิต
งานออนไลน์ ผลติงาน
โซเซียลมีเดีย 
Application เว็บไซต์ 
Facebook Fan 
page 

     

มคอ. 2 
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* หมำยเหตุ :  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หน้า 6 ระบุว่า หาก

เป็นบุคลากรที่มาจากหน่วยงานภายนอก เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึ กษา หากจ าเป็น
บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้น อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์
การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยบุคลากรที่มาจากหน่วยงานภายนอกต้องแสดงประวัติย่อที่บ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญใ นด้านนั้น ๆ ใน
ภาคผนวก (ภาคผนวก ซ) 

 
 

ที ่ เลขประจ ำ 
ตัวประชำชน 

  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ชื่อ-สกลุ  
(บุคคลที่มำจำกสถำน

ประกอบกำร) 

คุณวุฒิ 
 

สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนปขีอง 
ประสบกำรณ์ 

ท ำงำนด้ำนสื่อใน
หน่วยงำน 

แห่งนั้นไม่น้อยกว่ำ  
6 ป ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
ที่สัมพันธก์ับ 

ต ำแหน่งงำนด้ำนสื่อ 

สถำบัน ปี พ.ศ. 
 
 
 
 

41  x-xxxx-xxxxx-xx-x โปรดิวเซอร์
รายการ 
บริษัท บิ๊กทีม 
จ ากัด 
(ส านักงาน
ใหญ่) 

14 ปี - เชี่ยวชาญด้านการ 
ตัดต่อ 
- เชี่ยวชาญด้านการ 
ถ่ายท ารายการ
โทรทัศน ์

   - เชี่ยวชาญด้าน 
คอนเทนต ์

นายธนัญชัย   
วราหพันธ์   

นศ.บ. นิเทศศาสตร ์ มหาวิยาลยัศรีปทุม  2546 

มคอ. 2 
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ภาคผนวก ต 
 

  ประวัติ / ผลงานทางวิชาการ / ประสบการณ์ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในสถานศึกษาและสถานประกอบการ   
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ  ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล  : นางสาวปฤฐฎาง  จันทร์บุญเรือง 
ต าแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์   
วุฒิการศึกษา  
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ .ศ.  

ปร.ด. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553 
นศ.ม. นิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   3725  
บธ.บ. การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2527 

  
 

ประวัติการท างาน 
 

2531 - ปัจจุบัน คณะกรรมการประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
2553-2559 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
2556-2559 กรรมการสภาวิชาการ 
2556-2558 ประธานอนุกรรมการสภาวิชาการ 
2553-2556 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 
 
ผลงานวิชาการ 
 
ปฤฐฎาง  จันทร์บุญเรือง. (มกราคม - เมษายน, 2563). กลยุทธ์การสื่อสารของผู้น าชุมชนต่อการมีส่วนร่วม 
 ในการบริหารจัดการแม่น  าเลย. วารสารนเิทศศาสตรปริทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 24 (1) : 50 - 63. 
 

ปฤฐฎาง  จันทร์บุญเรือง. (2562). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวชิาหลักและทฤษฎีการสื่อสารมวลชน :  
 แบบจ าลองการสื่อสาร โดยกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนิรนยั  
 (Deductive  Method) ของนักศึกษา นศ. 6101. ในรายงานสบืเนื่องการประชุมวิชาการ

ระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2562 การสร้างแบรนด์ท้องถิ่น 
ในยุคดิจิทัจ 4.0. หน้า 99 - 107.  27 - 28 มิถุนายน 2562. อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี. 
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ปฤฐฎาง  จันทร์บุญเรือง. (2561). สมรรถนะการสื่อสารของผู้น าชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
 จัดการแม่น  าเลย จังหวัดเลย. Thailand Research Expo : Symposium 2018 ส านักงาน 
 คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, หน้า 326 - 339. 11 สิงหาคม 2561. กรุงเทพฯ :   
 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์. 
ปฤฐฎาง  จันทร์บุญเรือง และคณะ. (2558). การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
 ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ปี 2556 -2557. ในรายงาน 
 สืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2558.  
 หน้า 453 - 465. 13 กุมภาพันธ์ 2558. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ. 
Jonboonreang, P. et al. (2015). Create Channels to Public Relations Cultural Attraction  
 in Dan Sai District of Loei Province. Proceedings of the National and International  
 Conference on Humanities and Social Sciences, pp 30 – 37. 30 0ctober 2015.  
 Bangkok : Kasetsart University. 
Jonboonreang, P. et al. (2015). Cultural Tourist Attraction Development in Dan Sai District  
 of Loei Province.  Proceedings of the National and International Conference on 
 Humanities and Social Sciences, pp 9 – 15. 30 0ctober 2015. Bangkok : Kasetsart  
 University. 
Jonboonreang, P. et al. (2015). Management of Cultural Attraction of the Creative  
 Economyin Dan Sai District of Loei Province.  Proceedings of the National and  
 International Conference on Humanities and Social Sciences,  pp 1 – 8.  
 30 0ctober 2015. Bangkok : Kasetsart University. 
Jonboonreang, P. et al.  (2015).  Potentiality and Networks Management of Tourism  
 Related Businesses to Development Cultural Attraction in Dan Sai District of Loei  
 Province. Proceedings of the National and International Conference on  
 Humanities and Social Sciences, pp 16 – 22. 30 0ctober 2015.  Bangkok :  
 Kasetsart University. 
Jonboonreang, P. et al. (2015). Value Added Cultural Tourism Products in the View of 
 Touristsin Dan Sai District of Loei Province.  Proceedings of the National and  
 International Conference on Humanities and Social Sciences, pp 23 – 29.  
 30 0ctober 2015.  Bangkok : Kasetsart University. 

 
ประสบการณ์การท างาน / การฝึกอบรม 
 
2563 ผู้อ านวยการแผนงานควบคุมและที่ปรึกษาการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนอาหาร

ท้องถิ่น ด้านจัดการองค์ความรู้และพัฒนาต่อยอดอาหารท้องถิ่น การออกแบบ
และผลิตสื่อออนไลน์ จัดท าสื่อกิจกรรมและผลิตพาหนะการสื่อสาร เพ่ือขับเคลื่อน
อาหารท้องถิ่นบนฐานเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ในจังหวัดเลย จังหวัด
หนองบัวล าภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองคาย   
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2563 หัวหน้าแผนงานควบคุมและที่ปรึกษาการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ด้านพัฒนา
องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว เพ่ิมมูลค่าและผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน การออกแบบ
และผลิตป้ายบอกทาง ป้ายสื่อความหมาย หีบห่อผลิตภัณฑ์ สื่อออนไลน์ จัดท า
สื่อกิจกรรมและผลิตสื่อออฟไลน์ เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชนจากการท่องเที่ยวสี
เขียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฐานอัตลักษณ์การท่องเที่ยวสีเขียว บ้านผาฆ้อง 
ต าบลห้วยส้ม อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 

2563 หัวหน้างานการออกแบบและจัดท าป้ายบอกเรื่องราวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ตามเส้นทางจักรยาน จังหวัดเลย   

2563 ประธานการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย ในรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน  (Work-
Integrated Learning : WiL)  

2562  ผลิตสื่อเว็บไซต์และสื่อแผ่นพับ เพ่ือบริการวิชาการ “คนสร้างสื่อ สื่อสร้างสรรค์ 
ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน” ณ บ้านผาฆ้อง ต าบลห้วยส้ม อ าเภอภูกระดึง 
จังหวัดเลย วันที่ 28 กรกฎาคม และวันที่ 10 สิงหาคม 2562 

2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาและควบคุมการฝึกงานนักศึกษานิเทศศาสตร์ฐาน 1 เพ่ือวางแผนและ
ผลิตคอนเทนต์ (Content) ตามแพลตฟอร์มสมัยใหม่ ภายใต้โครงการฐานฝึก
ปฏิบัตินักนิเทศศาสตร์มืออาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

2558 - 2560 จัดระบบและออกแบบกลยุทธ์การสื่อสารให้ผู้น าชุมชนน าไปใช้ในการด าเนินงานยับยั ง
หยุดท าลายแม่น  าเลย ต้นน  าเลย (อ าเภอภูหลวง อ าเภอวังสะพุง) กลางน  า (อ าเภอ
เมือง) และปลายน  า (อ าเภอเชียงคาน) จังหวัดเลย ภายใต้โครงการ “ร้อยรวมใจเพ่ือ
บริหารจัดการแม่น  าเลย” 

2558 - 2560 ผลิตป้ายรณรงค์การไม่ทิ งขยะ ไม่ปล่อยสารเคมีและสารปนเปื้อน และการปลูก
ต้นไม้ ตลอดริมแม่น  าเลย อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ภายใต้โครงการ “ร้อยรวมใจ
เพ่ือบริหารจัดการแม่น  าเลย” 

2558 - 2560 วิทยากรร่วมกับผู้น าท้องที่และผู้น าท้องถิ่นอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสื่อกิจกรรม
ยับยั งหยุดท าลายแม่น  าเลย กลางน  า (อ าเภอเมือง) จังหวัดเลย ภายใต้โครงการ 
“ร้อยรวมใจเพ่ือบริหารจัดการแม่น  าเลย 

2556 - 2558  ผู้อ านวยการแผนงานควบคุมและท่ีปรึกษาการออกแบบและผลิตสื่อฝาผนังเพ่ือ
บอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาและประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในพิพิธภัณฑ์วัดโพนชัย วัดศรีสะอาด วัดโพธิ์เวียง 
และวัดศรีภูมิ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

2556 - 2558 ผู้อ านวยการแผนงานควบคุมและที่ปรึกษาการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบการการท่องเที่ยว อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

2556 - 2558  ผู้อ านวยการแผนงานควบคุมและที่ปรึกษาการออกแบบและผลิตของที่ระลึกการ
ท่องเที่ยว ของชุมชนบ้านนาหอ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

2556 - 2558
  

ผู้อ านวยการแผนงานควบคุมและที่ปรึกษาการออกแบบและผลิตสื่อไกด์บุ้คและ
สื่อวีดีทัศน์ ฮีตสิบสองคองสิบสี่ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ าเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ  ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล  :  นายประยุทธ วรรณอุดม 
ต าแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา   

 
 
ประวัติการท างาน 
 
2558 - ปัจจุบัน เลขานุการประจ าหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
2541 - ปัจจุบัน คณะกรรมการประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
2540 Engineering Administration Officer of Cathay Pacific Airways 
 (Donmuaeng Base) 
 
ผลงานวิชาการ 
 
ประยุทธ วรรณอุดม. (กรกฎาคม - ธันวาคม, 2562). การสร้างสรรค์การสื่อสารในชุมชนเพ่ือด าเนินยุทธศาสตร์ 
 ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีเพ่ือการเกษตรในจังหวัดเลย. วารสารวิทยาการจัดการ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 14 (2) : 206-226.  
Wannaudom, P. (2019). The Knowledge, Understanding and Awareness of Loei  
 People from Media Exposure about ASEAN Economic Community (AEC).  
 Proceeding in International Conference on Social Science, Arts, Business  
 and Education, pp 56-68.  23 April 2019. Japan : Yokohama.  
Wannaudom, P.  (2015). Development of  Appropriate Knowledge Cultivation and Production  
 of  Para  Rubber for  Farmersin Loei  Province, Thailand. Proceeding in ECAH 2015  
 The European Conference on Arts & Humanities.  The Third European Conference  
 on Arts & Humanities, pp 67 – 89. 13-16 July 2015. United Kingdom : Brighton. 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ .ศ.  

นศ.ด. นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 
นศ.ม. สื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 
อ.บ. ภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 
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ประสบการณ์ /การฝึกอบรม  
 
2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาและควบคุมการฝึกงานนักศึกษานิเทศศาสตร์ฐาน 3 เพ่ือวางแผนและ

ผลิตสื่อด้านเสียงและภาพเคลื่อนไหว ภายใต้โครงการฐานฝึกปฏิบัตินักนิเทศ
ศาสตร์มืออาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

2557  วิเคราะห์และออกแบบการใช้การสื่อสารในชุมชนเพ่ือวางแผนยุทธศาสตร์การ
ลดละเลิกการใช้สารเคมีการเกษตรในแม่น  าเลย เพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมี
การเกษตร ในอ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

2557  วิเคราะห์ฐานข้อมูลชุมชนและออกแบบสื่อเพ่ือการศึกษาชุมชน โดยใช้โมเดล
สามมิติและปฏิทิน Gantt’s Chart เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมี
การเกษตรในแม่น  าเลย เพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีการเกษตร ในอ าเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย 

2558 ผลิตสื่อพื นบ้าน (เพลงลูกทุ่งหมอล าซึ่ง) เป็นผลงานชุดเพลงพื นบ้านเพ่ือการ
สื่อสารในชุมชนส าหรับแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีการเกษตรในแม่น  าเลย เพ่ือ
แก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีการเกษตร ในอ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

2558 ออกแบบการวางแผนแม่บทในชุมชน โดยใช้การสื่อสารในชุมชนในการแก้ไข
ปัญหาการใช้สารเคมีการเกษตรในแม่น  าเลย  เพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมี
การเกษตร ในอ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

2558 ผลิตชุดสื่อสาธิตการเรียนรู้การปลูกพืชไร้ดินปลอดสารพิษแบบไฮโดรโพนิกส์ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีการเกษตร ในอ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

2559 จัดระบบและออกแบบการสื่อสารในชุมชน เพ่ือสร้างชุดการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) เพ่ือสร้างบทเรียนและท าความเข้าใจในการ
แก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีการเกษตร ในอ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

2558 จัดกิจกรรมการสื่อสารในชุมชน ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายวิโรจน์ 
จิวะรังสรรค์) โดยใช้งานบุญประเพณีบุญบั งไฟเพ่ือรณรงค์การแก้ไขปัญหาการ
ใช้สารเคมีการเกษตร ในอ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ  ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล  : นางสาวอัญญาภัสสร  ชลพัชร์สิทธิกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา   

 
ประวัติการท างาน 
 
2560 – ปัจจุบัน    รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2549 – ปัจจุบัน    คณะกรรมการประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
2556 – 2560  ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
2553 – 2559   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
ผลงานวิชาการ 
 
อัญญาภัสสร ชลพัชร์สิทธิกุล และ พิชญา ขุนศรี. (2562). บทบาทสื่อพื นบ้านพิพิธภัณฑ์พระครูวิจารณ์ 
 สังฆกิจบ้านนาอ้อ ต าบลนาอ้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ 
 ระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7 “วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล 
 สังคมไทยยั่งยืน”, หน้า 1347 - 1358.  1 มีนาคม 2562. ราชบรุี : มหาวิทยาลัยราชภฏัจอมบึง. 
Wangwatcharakul, C. and Chonlapatsittikul, U.  (2015). Create Channel to public Relations Cultural 
 Attraction in Dansai District of Loei province. Proceedings of the National and  
 International Conference on Humanities and Social Sciences. pp 30 – 37.  
 30 0ctober 2015.  Bangkok : Kasetsart University. 
 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ .ศ.  

นศ .ม.  วารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 
ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544 
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ประสบการณ์การท างาน / การฝึกอบรม 
 
2562 เขียนบทและก ากับการผลิตสารคดีเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ชุดพลัง

ราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่นตอนที่ 24 “ส านึกรักสิ่งแวดล้อม : สู่โลกสวยด้วยพลัง
ชุมชน” ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ38 แห่ง 
ทั่วประเทศออกอากาศทางช่อง Thai PBS 

2562 เขียนบทและก ากับการผลิตสารคดี “ท่องเที่ยววิถีชุมชนกับคนภูป่าเปาะ” ในนาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ออกอากาศทางช่อง DLTV ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ 

2562 เขียนบทและก ากับการผลิต VTR ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื นที่หมู่บ้านต้นแบบ 
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
กับอ าเภอปากชม จังหวัดเลย 

2561 เขียนบทและก ากับการผลิต VTR “สามพันธมิตร สานพลัง สร้างแรงงาน” ความร่วมมือ
ระหว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ส านักงานพัฒนาแรงงาน และสถานประกอบการในเขต
จังหวัดเลย 

2560 – ปัจจุบัน เขียนบทและก ากับการผลิตวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

2556 – 2558       เขียนบทและก ากับการผลิตวีดีทัศน์ “ฮีตสิบสองคองสิบสี่” “ประเพณีการเส็ง
กลอง” “แนะน าวัดศรีภูมิ บ้านนาหอ” เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ของอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

2560 – 2563 ควบคุมการออกแบบและผลิตโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจ าปี พ.ศ. 2560 – 2563 

2559 – 2562        วิทยากรการผลิตสื่อสร้างสรรค์ เรื่อง “การเขียนบทและการสร้างสตอรี่บอร์ด
ให้กับเยาวชนในจังหวัดเลย” จัดโดย ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย 

2562    วิทยากรการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน ให้กับศาลจังหวัดเลย 
2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาและควบคุมการฝึกงานนักศึกษานิเทศศาสตร์ฐาน 4 เพ่ือวางแผนและผลิต

สื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อดิจิทัลมีเดียภายใต้โครงการฐานฝึกปฏิบัตินักนิเทศศาสตร์มือ
อาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 

2562   ที่ปรึกษานักศึกษานิเทศศาสตร์ประกวดคลิปวีดีโอ “รู้ทันสื่อ” ปี 2562 รางวัล
ชนะเลิศ อันดับ 1 เรื่อง “ความลับ” ทีม Social Network และรองชนะเลิศ
อันดับ 1 เรื่อง “การเสพสื่อ” ทีม Sirinya ระดับจังหวัดและได้ผลโหวตคลิปวีดิโอ
เป็นล าดับที่ 4 ในระดับประเทศ   

2562 ที่ปรึกษา ทีม Threebear โครงการประกวดคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวในพื นที่พิเศษ 5 และโครงการประกวดคลิปวีดีโอดิจิทัลคอนเทนต์ ได้รับ 
รางวัลขวัญใจคณะท างาน โครงการ Digital Content Tourism 

2562 ที่ปรึกษา ทีม Dream Hunter ประกวดคลิปวิดีโอ “Creative Idea น าเสนอของเล่น
หรือเกม เสริมทักษะ สร้างรายได้” กิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Start Smart 
Idea by GSB Startup ประจ าเดือนมกราคม 2563 ได้รับรางวัล ชมเชย  
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ  ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล  : นางณัฐฐิญา พัวรุ่งโรจน์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา   

 
ประวัติการท างาน 
 

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
2556 - ปัจจุบัน รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
ผลงานวิชาการ 
 
Puarungroj, N. (2018). Dealing with Change in Software Developments : A Challenge  
 For Requirement Engineering. The 3rd Technology innovation Management  
 and Engineering Science International Conference) TIMES - iCon 2018,  
 pp 1 - 5. 12-14 December 2018. Bangkok : Mahidol University. 
Puarungroj, N. (2018).  The Communication Policy for Preventing and Solvingan adolescent  
 Pregnancy Problem in Thailand. The Asian Conference on Psychology & the  
 Behavioral Science (ACP 2018). pp 36 – 38. 22 - 24 March 2018. Kobe :  The Art  
 Center Kobe Japan. 
 

 
 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ .ศ.  

ปร.ด. นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2561 
นศ .ม.  นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏเลย 2547 
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ประสบการณ์การท างาน / การฝึกอบรม 
 
2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาและควบคุมการฝึกงานนักศึกษานิเทศศาสตร์ฐาน 3 เพ่ือวางแผนและ

ผลิตสื่อด้านเสียงและภาพเคลื่อนไหว ภายใต้โครงการฐานฝึกปฏิบัตินักนิเทศ
ศาสตร์มืออาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

2560 - 2563 คณะกรรมการขับเคลื่อนและที่ปรึกษาการด าเนินการด้านการสื่อสารใน
กิจกรรมสร้างสรรค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น ประเภท
สื่อออนไลน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง (DJTEEN) และสื่อพื นบ้าน ของกรมกิจการ
เด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

2560 - 2563 คณะกรรมการสรรหา เชิดชูเกียรติองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีผลการด าเนินงาน
พื นที่และกิจกรรมสร้างสรรค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น 
ประเภทสื่อออนไลน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง (DJTEEN) และสื่อพื นบ้าน ของกรม
กิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

2562 - 2563 วิทยากรบรรยายด้านสื่อสร้างสรรค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั งครรภ์ในวัยรุ่นของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ 

2558 - 2563 นักจัดรายการวิทยุ รายการสายไยไทเลยทุกวันจันทร์ ทางคลื่น FM 95.2 
MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง  แห่งประเทศไทยจังหวัดเลย 

2548-2563 คณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และพิธีกรประจ างาน พิธีการและ
ประเพณีทางวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พิธีกรงานด้านวัฒนธรรม
ประเพณีประจ าจังหวัดเลย 

2559 อบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในระดับ 
ต้น กลาง สูง ของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ชทสก.) 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ  ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล  : นางสาวพิชญา  ขุนศรี 
ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา 
   

 
 
ประวัติการท างาน 
 
2558 - 2559  ต าแหน่ง กราฟิกดีไซด์เนอร์บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ ากัด 
2561 - 2563 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
ผลงานวิชาการ 
 
อัญญาภัสสร  ชลพัชร์สิทธิกุล และ พิชญา ขุนศรี. (2562). บทบาทสื่อพื นบ้านพิพิธภัณฑ์พระครู 
 วิจารณ์สังฆกิจ บ้านนาอ้อ ต าบลนาอ้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย. ในรายงานสืบเนื่อง 
 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งท่ี 7 “วิจัยบูรณาการศาสตร์  
 พัฒนาชาติก้าวไกลสังคมไทยย่ังยืน”, หน้า 1347 - 1358. 1 มีนาคม 2562. ราชบุรี :  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง. 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ .ศ.  

ศล.ม. ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2560 
ศล.บ. 

 
มีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 
2557 
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ประสบการณ์การท างาน / การฝึกอบรม 
 
2563 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

ให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ น ด้านการพัฒนาสื่อการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวเชียงคาน ริเวอร์เมาท์เทน ให้กับ บริษัท เชียงคาน ริเวอร์เมาท์เทนภายใต้
หน่วยงานวัสดุอุตสาหกรรมก้าวหน้า (Innovation and Technology Assistance 
Program ITAP) ภายใต้ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 

2563    ที่ปรึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus ปี 2563 ทีม TMC บ้านนาป่าหนาด 
ต าบลเขาแก้ว อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

2563    ออกแบบและผลิตสื่อออฟไลน์เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสีเขียวและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์ การท่องเที่ยวสีเขียว ผ่านสื่อออฟไลน์ บ้านผาฆ้อง 
ต าบลห้วยส้ม อ าเภอกระดึง จังหวัดเลย 

2562 - ปัจจุบัน    ที่ปรึกษาและควบคุมการฝึกงานนักศึกษานิเทศศาสตร์ฐาน 2 เพ่ือวางแผนและผลิต
สื่อด้านการออกแบบและผลิตกราฟิก ภายใต้โครงการฐานฝึกปฏิบัตินักนิเทศ
ศาสตร์มืออาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

2562   ร่วมจัดท าสารคดีเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ชุด พลังราชภัฏสู่การพัฒนา
ท้องถิ่น ตอนที่ 24 ส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม : สู่โลกสวยด้วยพลังชุมชน 

2562   บริการวิชาการ "คนสร้างสื่อ สื่อสร้างสรรค์" ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
บ้านผาฆ้อง ต าบลห้วยส้ม อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย   

2562 วิทยากรบรรยายโครงการการสร้างสื่อน าเสนอทางการตลาด สาขาวิชาการตลาด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

2562 วิทยากรบรรยายโครงการเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา ก่อนส าเร็จการศึกษา 
สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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ประวัติ / ผลงาน / ประสบการณข์อง 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร ที่มาจากสถานประกอบการ 

 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจทิัล 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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มคอ.2 

ประวัติ/ผลงาน ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากสถานประกอบการ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล  : นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ 
ต าแหน่งทางวิชาการ : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ 
วุฒิการศึกษา   

 

ประวัติการท างาน 
 

2560 - ปัจจุบัน  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ จ านวน 3 ปี 
2557 - 2560  ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดขอนแก่น สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ 

 จ านวน 3 ปี 
2550 - 2557  ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง จังหวัดเลย จังหวัดมหาสารคามและจังหวัด

 ขอนแก่น สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ จ านวน 8 ปี 
2535 - 2550   ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวล าภูและจังหวัดอุดรธานี สังกัด

 กรมประชาสัมพันธ์ จ านวน 16 ปี 
 

ผลงานวิชาการ / ความเชี่ยวชาญที่สัมพันธ์กับต าแหน่งงานด้านสื่อ 
 

   เชี่ยวชาญด้านวิทยุกระจายเสียง ด้านวิทยุโทรทัศน์ และด้านการประชาสัมพันธ์ 
 

ประสบการณ์การท างาน / การฝึกอบรม 
 
2555 - ปัจจุบัน  วิทยากรและอาจารย์พิเศษ บรรยายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
2562  โฆษกประจ าศูนย์สื่อมวลชน กองอ านวยการร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
2560   โฆษกประจ าศูนย์สื่อมวลชน กองอ านวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิง 

 พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
2560   หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 24 
2559   อบรมหลักสูตร Smart PR 

 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ .ศ.  

ศศ.ม. ไทยศึกษาเพ่ือ 
การพัฒนา 

สถาบันราชภัฏเลย 2546 

ศศ.บ. ภาษาไทย วิทยาลัยครูเลย 3025  
ร.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 
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มคอ.2 

ประวัติ/ผลงาน ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากสถานประกอบการ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล :  นางสาวชัชชญา ธนพลชาญกิจ 
ต าแหน่งทางวิชาการ :  นักจัดการความรู้อาวุโส (สื่อสารประชาสัมพันธ์) 
  สังกัดส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
วุฒิการศึกษา   

 
 
ประวัติการท างาน 
 
2560 - ปัจจุบัน นักจัดการความรู้อาวุโส (สื่อสารประชาสัมพันธ์) สังกัดส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
  สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  
2560 - ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อดิจิทัลมูลนิธิส่งเสริมสุขภาพไทย 
2558 - 2560  Freelance Project Managerส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
   (สสส.) 
2556 -2558  หัวหน้าแผนกการตลาดทรูวิชั่นส์กรู๊ป 
    
 
ผลงานวิชาการ / ความเชี่ยวชาญที่สัมพันธ์กับต าแหน่งงานด้านสื่อ 

เชี่ยวชาญด้านการจัดการงานประชาสัมพันธ์ 
เชี่ยวชาญด้านการจัดท าแคมเปญสื่อสารการตลาด 
เชี่ยวชาญด้านการจัดการช่องทางการสื่อสารออฟไลน์และออนไลน์ 
เชี่ยวชาญด้านการผลิตคลิป สปอตโฆษณา ป้ายโฆษณาออนไลน์ 
เชี่ยวชาญด้านการผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบดิจิทัล 
เชี่ยวชาญด้านการออกแบบไอคอน อินโฟกราฟิก ภาพลักษณ์องค์กร 

 
 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ .ศ.  

M.Com Technology Master 
of Commerce 
(Marketing) 

Swineburne University, 
Australia 

2555 

ร.บ. สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549 
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มคอ.2 

ประสบการณ์การท างาน / การฝึกอบรม 
 

2560 - ปัจจุบัน วางแผน ควบคุม ออกแบบและผลิตสื่อทุกรูปแบบเพ่ืองานเชิงรุก ทั งออฟไลน์
และออนไลน์ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

2558 - 2560 - นักวางแผนและสร้างแคมเปญกลยุทธ์การสื่อสารส าหรับการโฆษณา
หน่วยงานภายใต้โครงการแก้ปัญหาทางสังคม 
- นักปฏิบัติการทางด้านการวิจัยเพ่ือค้นหาข้อมูลเชิงลึกให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือพัฒนากระบวนการสื่อสาร 
- ออกแบบและจัดท าสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การผลิต TVC สป็อต
วิทยุกระจายเสียง การพิมพ์ เนื อหาออนไลน์ แบนเนอร์ออนไลน์ ฯลฯ   

2556 - 2558 - วางแผนการสื่อสารแบรนด์ส าหรับช่องความบันเทิงระหว่างประเทศ อาทิ 
ช่องไลฟ์ไทม์ (ช่องอันดับหนึ่งของผู้หญิงจากสหรัฐอเมริกา) ช่อง Red by HBO 
(ภาพยนตร์เอเชียและซีรีส์ Channel) ช่อง RTL CBS Entertainment (ช่อง
รายการบันเทิงที่มีเรตติ งสูงสุดจากสหรัฐอเมริกา) 
- วางแผนแผนการสื่อสารการตลาดแบบองค์รวมเพ่ือสร้างการรับรู้แบรนด์ใน
ตลาดใหม่ในประเทศไทย ส าหรับตลาดระหว่างประเทศ ผ่านงานแถลงข่าว 
แคมเปญการตลาด การสื่อสารการตลาดออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


