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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร: 25501811100996
ภาษาไทย: หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Communication Arts Program
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: นิเทศศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Communication Arts
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): นศ.บ.
อักษรย่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ): B.Com.Arts.
3. วิชาเอก
ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชาเอก ดังนี้
- การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารนวัตกรรม (Public Relations and Innovation Communication)
- การโฆษณา และสื่อสารการตลาดดิจิทัล (Digital Advertising and Marketing Communication)
- ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล (Film Television and Digital Media)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
รวม 123 หน่วยกิต

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
 หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี
 อื่นๆ (ระบุ)
5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)....................................
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) ภาษาอังกฤษ
5.4 การรับผู้เข้าศึกษา
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ
 ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก) ระบุ.................
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (ทวิปริญญา)
 ปริญญาร่วมกับสถาบัน.............................................................................................
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- เป็นหลักสูตร (ปรับปรุง) พ.ศ. 2562 ปรับจากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 โดยเริ่มใช้
หลักสูตรภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
- คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พิจารณากลั่นกรอง
ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
- คณะกรรมการวิชาการ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 3 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2562 และ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

2

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน (ระบุปีการศึกษาที่คาดว่าจะได้รับการ
เผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยต้อง
ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดีอย่างน้อย 2 ปี ติดต่อกัน)
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 รับราชการ/พนักงานของรัฐในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวง และสถาบันอุดมศึกษา
8.2 ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นทางด้านอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์
8.3 พนักงานในหน่วยงานภาคเอกชนทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งทางด้านนิเทศ
ศาสตร์ในตาแหน่งต่าง ๆ อาทิ
- นักหนังสือพิมพ์
- ที่ปรึกษาด้านสื่อดิจิทัล
- นักข่าว
- ผู้ผลิตงานด้านการแสดงผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ
- ผู้ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
- นักแสดงในสื่อบันเทิงต่าง ๆ
- นักประชาสัมพันธ์
- ผู้เขียนบทละคร
- นักสื่อสารการตลาด
- ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายทางการแสดง
- นักจัดกิจกรรมพิเศษ
- ผู้ออกแบบฉากทางการแสดง
- นักวางแผนงานประชาสัมพันธ์
- ผู้ออกแบบแสงทางการแสดง
- นักเขียนบทโฆษณา
- ผู้กากับการแสดง
- นักออกแบบสื่อโฆษณา
- ผู้ออกแบบท่าเต้น
- นักวางแผนสื่อโฆษณา
- ผู้ฝึกสอนการแสดง
- ผู้บริหารงานโฆษณา
- ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ
- ผู้ผลิตสื่อโฆษณา
- ผู้ผลิตภาพยนตร์ เช่น ผู้กากับภาพยนตร์ ผู้
ถ่ายภาพยนตร์ ผู้เขียนบทภาพยนตร์ ผู้ตัดต่อ
- นักวางกลยุทธ์โฆษณา
ภาพยนตร์ ผู้ ก ากั บ ศิ ล ป์ ผู้ บ ริ ห ารงานสร้ า ง
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อดิจิทัล
ภาพยนตร์
- หัวหน้าฝุายผลิตสื่อดิจิทัล

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

3

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

ลาดับ

ตาแหน่ง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

เลขประจาตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
(เรียงจากสูงสุดไปต่าสุด)

สาขา/สถาบัน/
ปีที่จบ

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) ผลงานทางวิชาการ อาทิ
ตารา, งานวิจัย, บทความ
หลักสูตร หลักสูตร
วิชาการ
ปัจจุบัน ปรับปรุง
(เรียงตามหลักบรรณานุกรม)

9.1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
9.1.1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม
1

อาจารย์ นางพลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล 355070011XXXX

2

อาจารย์ นางสาวธีรวันท์ โอภาสบุตร

3

ผู้ช่วย นายเวทิต ทองจันทร์
ศาสตรา
จารย์

นศ.ม.
นิเทศศาสตรพัฒนาการ/จุฬาลงกรณ์
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัย/2548

สส.บ.
(สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต)
110090003XXXX
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)
311092135XXXX
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
Advanced Diploma
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์/
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/2545
การประชาสัมพันธ์/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2554
การประชาสัมพันธ์/
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ/2551
นิเทศศาสตรพัฒนาการ/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2547
Electronic Design & Interactive
Media/Victoria University,
Melbourne, Australia/2542
การโฆษณา/
มหาวิทยาลัยสยาม/2539

4

9

9

ภาคผนวก

12

12

ภาคผนวก

9

9

ภาคผนวก

ลาดับ

ตาแหน่ง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

เลขประจาตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
(เรียงจากสูงสุดไปต่าสุด)

สาขา/สถาบัน/
ปีที่จบ

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) ผลงานทางวิชาการ อาทิ
ตารา, งานวิจัย, บทความ
หลักสูตร หลักสูตร
วิชาการ
ปัจจุบัน ปรับปรุง
(เรียงตามหลักบรรณานุกรม)

9.1.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทลั
1

อาจารย์ นายปิยะศักดิ์ ชมจันทร์

311990032XXXX

นศ.ม.
การสื่อสารมวลชน/
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2549
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)

2

อาจารย์ นายปวรรศ จันทร์เพ็ญ

373050014XXXX

3

อาจารย์ นายเอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์

310120288XXXX

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

ภาคผนวก

12

12

ภาคผนวก

12

12

ภาคผนวก

การโฆษณา/
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/
2547

นศ.ม.
การประชาสัมพันธ์/
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรีปทุม/2547
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)

9

การโฆษณา/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2537

นศ.ม.
การโฆษณา/
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรีปทุม/2552
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)

9

การโฆษณา/
มหาวิทยาลัยศรีปทุม/2544

5

ลาดับ

ตาแหน่ง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

เลขประจาตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
(เรียงจากสูงสุดไปต่าสุด)

9.1.3 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
1
รอง นายศิริชัย ศิริกายะ
312010040XXXX
Ph.D.
ศาสตรา
(Doctor of Philosophy)
จารย์
M.A.
ดร.
(Master of Arts)
ร.บ.
(รัฐศาสตรบัณฑิต)
2
อาจารย์ นายมนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ 310090171XXXX
ศศ.ม.
(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)
3
อาจารย์ นางจารุณี วรรณศิริกลุ
310220156XXXX
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
ศศ.บ.
(ศิลปศาสตรบัณฑิต)
4
อาจารย์ นายณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง
142100001XXXX
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)
5
อาจารย์ นางสาวจุฑารัตน์ การะเกตุ
165990011XXXX
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
ศป.บ.
(ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขา/สถาบัน/
ปีที่จบ

Communication/The Ohio State
University, U.S.A./2516
Political Science/The Ohio State
University, U.S.A./2513
รัฐศาสตร์/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2511
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนา/มหาวิทยาลัยมหิดล/2543
การภาพยนตร์และภาพนิ่ง/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2536
นิเทศศาสตร์ (สื่อสารมวลชน)/
มหาวิทยาลัยสยาม/2537
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ/
มหาวิทยาลัยสยาม/2534
การบริหารการสื่อสาร/
มหาวิทยาลัยสยาม/2552
การโฆษณา/
มหาวิทยาลัยสยาม/2550
สื่อสารการแสดง/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2554
ศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง/
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/2550

6

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) ผลงานทางวิชาการ อาทิ
ตารา, งานวิจัย, บทความ
หลักสูตร หลักสูตร
วิชาการ
ปัจจุบัน ปรับปรุง
(เรียงตามหลักบรรณานุกรม)
6

6

ภาคผนวก

9

9

ภาคผนวก

12

12

ภาคผนวก

9

9

ภาคผนวก

12

12

ภาคผนวก

9.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร (ผลงานทางวิชาการ อาทิ ตารา, งานวิจัย และบทความวิชาการ ข้อมูลในภาคผนวก ค)
ลาดับ ตาแหน่งวิชาการ

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

เลขประจาตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
(เรียงจากสูงสุดไปต่าสุด)

9.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม
1
อาจารย์
นางพลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล 355070011XXXX
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
สส.บ.
(สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต)
2
อาจารย์
นางสาวธีรวันท์ โอภาสบุตร
110090003XXXX
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายเวทิต ทองจันทร์
311092135XXXX
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
Advanced Diploma

4

อาจารย์
ดร.

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

นางสาวสุภาพร ศรีสัตตรัตน์

สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ

นิเทศศาสตรพัฒนาการ/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2548
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/2545
การประชาสัมพันธ์/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2554
การประชาสัมพันธ์/มหาวิทยาลัยกรุงเทพ/2551
นิเทศศาสตรพัฒนาการ/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2547
Electronic Design & Interactive Media/Victoria University, Melbourne,
Australia/2542
การโฆษณา/มหาวิทยาลัยสยาม/2539

นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)
310180086XXXX
ปร.ด.
สื่อสารมวลชน/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/2554
(ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)
ว.ม.
สือ่ สารมวลชน/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/2544
(วารสารศาสตรมหาบัณฑิต)
นศ.บ.
การประชาสัมพันธ์/มหาวิทยาลัยสยาม/2539
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)

7

ลาดับ ตาแหน่งวิชาการ

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

เลขประจาตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
(เรียงจากสูงสุดไปต่าสุด)

สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ

9.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
1

2

3

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

นายปิยะศักดิ์ ชมจันทร์

นายปวรรศ จันทร์เพ็ญ

นายเอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์

311990032XXXX

นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)
373050014XXXX
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)
310120288XXXX
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)

การสื่อสารมวลชน/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2549
การโฆษณา/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2537
การโฆษณา/มหาวิทยาลัยศรีปทุม/2552
การโฆษณา/มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/2547
การประชาสัมพันธ์/มหาวิทยาลัยศรีปทุม/2547
การโฆษณา/มหาวิทยาลัยศรีปทุม/2544

9.2.3 อาจารย์ประจาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
1

2

รองศาสตราจารย์ นายศิริชัย ศิริกายะ
ดร.

อาจารย์

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

312010040XXXX

Ph.D.

(Doctor of Philosophy)
M.A.
(Master of Arts)
ร.บ.
(รัฐศาสตรบัณฑิต)
นายมนต์ศักดิ์ เกษศิรนิ ทร์เทพ 310090171XXXX
ศศ.ม.
(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)

Communication/ The Ohio State University, U.S.A./2516
Political Science/The Ohio State University, U.S.A./2513
รัฐศาสตร์/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2511
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสือ่ สารและพัฒนา/มหาวิทยาลัยมหิดล/2543
การภาพยนตร์และภาพนิ่ง/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2536

8

ลาดับ ตาแหน่งวิชาการ
3

4

5

6

7

8

9

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)
นางจารุณี วรรณศิรกิ ุล

นายณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง

นางสาวจุฑารัตน์ การะเกตุ

นายประกิจ อาษา

นายชโลธร จันทะวงศ์

เลขประจาตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
(เรียงจากสูงสุดไปต่าสุด)

310220156XXXX

นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
ศศ.บ.
(ศิลปศาสตรบัณฑิต)
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
ศป.บ.
(ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต)
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
ร.บ.
(รัฐศาสตรบัณฑิต)
ศศ.ม.
(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)
ศศ.บ.
(ศิลปศาสตรบัณฑิต)
นศ.ม
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
ศ.บ.
(ศิลปบัณฑิต)

142100001XXXX

165990011XXXX

311010111XXXX

157990011XXXX

นางสาวสุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ 310170090XXXX

นายลัทธสิทธิ์ ทวีสขุ

372080010XXXX

สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ
นิเทศศาสตร์ (สื่อสารมวลชน)/มหาวิทยาลัยสยาม/2537
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ/มหาวิทยาลัยสยาม/2534
การบริหารการสื่อสาร/ มหาวิทยาลัยสยาม/2552
การโฆษณา/มหาวิทยาลัยสยาม/2550
สื่อสารการแสดง/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2554
ศิลปะการแสดง-การออกแบบเพือ่ การแสดง/มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/2550
นิเทศศาสตร์/มหาวิทยาลัยรังสิต/2547
การหนังสือพิมพ์/มหาวิทยาลัยรังสิต/2542
สื่อสารการแสดง/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2554
สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2550
สื่อศิลปะและการออกแบบสือ่ /มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/2551
การสื่อสารมวลชน/มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/2545
นิเทศศาสตร์/มหาวิทยาลัยสยาม/2560
การออกแบบนิเทศศิลป์/มหาวิทยาลัยศิลปากร/2552
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ลาดับ ตาแหน่งวิชาการ
10

11

12

13

14

15

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)
นายสมเกียรติ ศรีเพ็ชร

นายเจตน์จันทร์ เกิดสุข

นายยุทธนา สุวรรณรัตน์

เลขประจาตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
(เรียงจากสูงสุดไปต่าสุด)

110310007XXXX

นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
ว.บ.
(วารสารศาสตรบัณฑิต)
นศ.ม
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
ศป.บ.
(ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต)
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
ศษ.บ.
(ศึกษาศาสตรบัณฑิต)
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
ศศ.บ.
(ศิลปศาสตรบัณฑิต)

110090039XXXX

190990021XXXX

นางสาววณิชชา ภราดรสุธรรม 110140093XXXX

นางสาวอนรรฆอร บุรมัธนานนท์ 110070024XXXX

นางสาวชญาณี ฉลาดธัญญกิจ

162990010XXXX

สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ
นิเทศศาสตร์/มหาวิทยาลัยสยาม/2560
สื่อดิจิทัล/มหาวิทยาลัยสยาม/2556
นิเทศศาสตร์/มหาวิทยาลัยสยาม/2560
การสื่อสารมวลชน (ภาษาอังกฤษ)/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/2555
นิเทศศาสตร์/มหาวิทยาลัยสยาม/2560
การกระจายเสียง/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2555
สื่อสารการแสดง/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2554
ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย/มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/2551
สื่อสารการแสดง/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2552
เทคโนโลยีการศึกษา/ มหาวิทยาลัยศิลปากร/2549
สื่อสารการแสดง/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2554
โบราณคดี-ภาษาตะวันออก/มหาวิทยาลัยศิลปากร/2551
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9.3 อาจารย์ประจา
ลาดับ ตาแหน่งวิชาการ
1

2

3

4

5

อาจารย์
ดร.

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

ชื่อ-สกุล
เลขประจาตัว
คุณวุฒิ
(นาย/นาง/นางสาว)
ประชาชน
(เรียงจากสูงสุดไปต่าสุด)
นางสาวปณิธาร วงศาสุลักษณ์ 310090014XXXX
ค.ด.
(ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต)
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
วศ.บ.
(วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)
นางสาวชุติภา สิงห์ศกั ดิ์เสรี 110150000XXXX
ศศ.ม.
(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)
ศศ.บ.
(ศิลปศาสตรบัณฑิต)
นายฐานทัศน์ ชมภูพล
120010002XXXX
ว.ม.
(วารสารศาสตรมหาบัณฑิต)
บช.บ.
(บัญชีบัณฑิต)
นายสุริยะ ฉายะเจริญ
371990028XXXX
ศ.ม.
(ศิลปมหาบัณฑิต)
ศ.บ.
(ศิลปบัณฑิต)
นายกัญฉกาจ ตระการบุญชัย 310200070XXXX
ว.ม.
(วารสารศาสตรมหาบัณฑิต)
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)

สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ
พัฒนศึกษา/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2562
วาทวิทยา/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2547
วิศวกรรมเคมี/มหาวิทยาลัยมหิดล/2545
สื่อสารประยุกต์/สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/2553
ภาษาเยอรมัน/มหาวิทยาลัยขอนแก่น/2548
การบริหารสื่อสารมวลชน/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/2553
การบัญชี/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/2549
ทฤษฎีศิลป์/มหาวิทยาลัยศิลปากร/2554
จิตรกรรม/มหาวิทยาลัยศิลปากร/2549
การบริหารสื่อสารมวลชน/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/2560
การโฆษณา/มหาวิทยาลัยสยาม/2547
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ลาดับ ตาแหน่งวิชาการ
6

7

8

9

10

11

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)
นายสมคเน วรวิวัฒน์

นายณัฎฐพล อมรทัต

นายสุทธิ เรืองรัตน์สุนทร

นายธนกร พฤกษชาติถาวร

นางสาวกฤติกา นพรัตน์

นายศักรา ไพบูลย์

เลขประจาตัว
ประชาชน
510070002XXXX

คุณวุฒิ
(เรียงจากสูงสุดไปต่าสุด)
ว.ม.
(วารสารศาสตรมหาบัณฑิต)
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)
310020148XXXX
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)
375010053XXXX
ศษ.ม.
(ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)
ค.บ.
(ครุศาสตรบัณฑิต)
110140109XXXX
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
อ.บ.
(อักษรศาสตรบัณฑิต)
371050009XXXX

นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
น.บ.
(นิติศาสตรบัณฑิต)
310190034XXXX
M.A.
(Master of Arts)
B.Sc.
(Bachelor of Science)

สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ
การบริหารสื่อสารมวลชน/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/2554
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์/มหาวิทยาลัยรังสิต/2544
การภาพยนตร์และภาพนิ่ง/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2554
วิทยุ โทรทัศน์/มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา/2549
เทคโนโลยีทางการศึกษา/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/2551
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา/สถาบันราชภัฏเทพสตรี/2530
สื่อสารการแสดง/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2554
ภาษาไทย/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2551
วารสารสนเทศ/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2539
นิติศาสตร์/มหาวิทยาลัยรามคาแหง/2529
Visual Communication/Birmingham City University, United Kingdom/2552
Computer Science/Mahidol University International College, Thailand/2548
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ลาดับ ตาแหน่งวิชาการ
12

อาจารย์

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)
นายปรเมศวร์ รัมยากูร

13

อาจารย์

นายประยุกต์ ศรีทองกูล

14

อาจารย์

นายธนัช นนท์ขนุ ทด

15

อาจารย์

นายณัฐพล ชยุติรัตน์

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

เลขประจาตัว
คุณวุฒิ
ประชาชน
(เรียงจากสูงสุดไปต่าสุด)
310220046XXXX
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
Postgraduate
Communication Arts
ศศ.บ.
(ศิลปศาสตรบัณฑิต)
310090110XXXX Diploma in Motion
Picture Video
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)
310220005XXXX
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)
310200236XXXX
กศ.บ.
(การศึกษาบัณฑิต)

สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ
นิเทศศาสตรพัฒนาการ/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2547
Marketing Communication, University of Canberra, Australia/2543
ภาษาเพื่ออาชีพ/มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/2542
Motion Picture Video/ Brooks Institute of photography, Santa Barbara,
California, U.S.A./2543
การภาพยนตร์และภาพนิ่ง/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2536
การโฆษณา/มหาวิทยาลัยสยาม/2549
เทคโนโลยีทางการศึกษา/มหาวิทยาลัยบูรพา/2534
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยสยาม
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยมี
เปูาหมายคือการเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศจากเดิมที่เน้นภาคการผลิต ไปสู่การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ซึ่งหมายถึงการขับเคลื่อนที่ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติที่สาคัญกล่าวคือ
1) เปลี่ยนจากสินค้าเชิงโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม
2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
3) เปลี่ ย นจากการเน้ น ภาคการผลิ ตสิ นค้ าไปสู่ การเน้นภาคบริการมากขึ้น และจากการวิเคราะห์ ข้ อ
ได้เปรียบจากพื้นฐานของประเทศที่มีอยู่นาไปสู่การแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมายออกเป็น 5 กลุ่ม
ด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือ กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วั ฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง ซึ่งงานทางด้าน
การผลิตสื่อนั้นจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวนี้ ทั้งนี้โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เป็นแผนงานในระยะเริ่มต้น
ขณะเดีย วกัน พลวั ตทางเศรษฐกิจ มีความเปลี่ ยนแปลง ธุร กิจ การพาณิ ช ย์มิ ได้จ ากั ดเฉพาะเพีย งแต่
ภายในประเทศอีกต่อไป มีทั้งความร่วมมือและการแข่งขันตั้งแต่ระดับภูมิภาคจนถึงระดับโลก ประชาชนจึงต้อง
มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วย การศึกษาจึงควรเป็นไปเพื่อทาให้ผู้ที่ได้รับการศึกษานั้นสามารถสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันบนฐานความรู้
หลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตร์ ที่ ป รั บ ปรุ งใหม่ นี้ จึ ง มุ่ ง เน้ น ให้ บั ณ ฑิ ต มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ทั ก ษะทางด้ า น
เทคโนโลยี สามารถหลอมรวมสื่ อ เข้ า ด้ ว ยกั น เพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ การสื่ อ สารในยุ ค ดิ จิ ทั ล และน าไปสู่ ก าร
ปฏิบัติงานได้จริงสอดรับกับพัฒนาการทางเศรษฐกิ จของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุค Thailand 4.0
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
หนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีทางด้านสังคมคือ ยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน โดยมี 2
หัวข้อภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ
1) ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
2) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ อันนามาซึ่งแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560-2574 โดยแผนการศึก ษานี้มี วิสั ย ทัศ น์คื อ การสร้ างระบบการศึ ก ษาที่มี คุณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ และได้กาหนดจุดมุ่งหมายไว้ว่า “การศึกษาเป็นเครื่องมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ใ ห้ มี ค วามเป็ น พลเมื อ ง มี ทั ก ษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง าน
ตอบสนองตลาดแรงงาน และดารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข”
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ความเป็นพลเมืองนั้นจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- มีคุณลักษณะนิสัย/พฤติกรรมที่พึงประสงค์ประกอบด้วย การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของร่างกายให้
เจริญเติบโตอย่างเหมาะสมตามวัย การสร้างลักษณะนิสัยในการใฝุรู้ ใฝุเรียน มีสมรรถนะที่พึงประสงค์
มีจิตสาธารณะ มีความกระตือรือร้น (Active Citizen) ในการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม และมีค่านิยม
ของความเป็นพลเมือง
- มีองค์ความรู้ที่สาคัญในศตวรรษที่ 21 เป็นความรู้เบื้องต้นที่สาคัญของการดารงชีวิตอย่างรอบด้านใน
สังคมอย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีการ
แข่งขันอย่างเสรี และไร้พรมแดน
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21th Century Skills) เป็นทักษะการเรียนรู้ของพลเมืองที่ต้องติด
ตัวไปตลอดชีวิต ตั้งแต่อยู่ในวัยเรียนและเข้าสู่กาลังแรงงานประกอบด้วย ทักษะ ความรู้ความสามารถ
และสมรรถนะตามมาตรฐานหลักสูตร ซึ่งเป็นความรู้ขั้นพื้นฐาน (Basic Literacy) ตามระดับและ
ประเภทการศึกษา
- มีทักษะการดารงชีวิต (Life Skill) เป็นทักษะที่บ่งบอกถึงศักยภาพ ความสามารถ และ สมรรถนะที่
เพียงพอต่อการดารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข โดยไม่เป็นภาระกับสังคม ประกอบด้วย ทักษะการ
เรียนรู้ (Learning Skill) ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทักษะ ทางสังคม ทักษะในการสร้าง
จินตนาการ ทักษะการทางานและความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Progress) ทักษะในการสร้าง
ทรัพย์สินทางปัญญา และทักษะการสร้างงาน สร้างอาชีพด้วยตนเอง
โดยตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ได้ให้แนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลผู้เรียนตามยุทธศาสตร์ที่ 7 ของแผนไว้กล่าวโดยสรุปคือ หลักสูตรควรมีลักษณะยืดหยุ่น
หลากหลาย ตอบสนองผู้เรียนเป็นสาคัญ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาต้อง
เชื่อมโยงกับตลาดแรงงาน ผ่านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ เพื่อผลิตกาลังคนที่มีทักษะ ความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
นอกจากนี้สื่อยังมีบทบาทหน้าที่ในทางสังคม คือ การสร้างแนวคิดจิตสาธารณะ การปลูกฝังค่านิยมอันพึง
ประสงค์ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงาม อันมีผลต่อการทาให้ประชาชนนั้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และ
เป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม ทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 จึงได้กาหนดแนวทางดังกล่าวไว้ในแผนด้วย
นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ทางคณะนิเทศศาสตร์ได้นาผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นส่ วนหนึ่งในการ
พิจารณา ผลการวิจัยดังกล่าว ได้แก่ (1) การวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ชั้นปี
สุดท้ายและบัณฑิตใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559 เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อหลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพของสานักงานคระกรรมการการอุดมศึกษา”
(2) การวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายและบัณฑิตใหม่ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2558” (3) การวิจัยเรื่อง “แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2554-2563) และ (4) จาก
บทความพิเศษ Ferments in the Field: Introductory Reflections on the Past, Present and Future
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of Communication Studies ตีพิมพ์ในวารสารJournal of Communication ฉบับที่ 68 (2018) โดย
Christian Fuchs & Jack Linchuan Qiu โดยเป็นการทบทวนบทความหัวข้อเดียวกันที่เคยตีพิมพ์เมื่อ ปี
ค.ศ. 1983 สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสื่อในปัจจุบันว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนับ ตั้งแต่ 35
ปีที่แล้ว และรวมถึงชี้ให้เห็นถึงอนาคตของการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ว่าจะไปในทิศทางใด ศาสตร์ทางด้านการ
สื่ อสารนั้ น จะไม่เป็ น ศาสตร์ เฉพาะทาง จะมีความเป็นสหวิทยาการมากขึ้น มีความเกี่ยวโยงทั้งเศรษฐกิ จ
การเมือง สังคม วัฒนธรรม มนุษย์ รวมถึงเทคโนโลยี ขณะที่สื่อในภาพรวมนั้นแม้จะมีความเป็นโลกาภิวัตน์ แต่
ก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้วยเช่นกัน การเปลี่ยนผ่ านอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทั ลนามาทั้ง
โอกาสและข้อจากัดของตัวสื่อ การศึกษาด้านนิเทศศาสตร์จึงควรเน้นความรู้แบบองค์รวมมากกว่าความรู้แบบ
แยกส่วนเหมือนที่เคยเป็นมา
นอกจากนี้ ยังมีการวิพากษ์หลักสูตรผ่านคณะกรรมการชุดต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการและวิชาชีพภายนอกมหาวิทยาลั ย และ
เครือข่ายนิเทศศาสตร์ ประกอบกับข้อมูลจากหนังสือเรื่อง “การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ (The Fourth
Industrial Revolution) โดย เคลาส์ ชวาบ (Klaus Schwab) ได้กล่าวถึงงานวิจัยการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดแรงงานในช่วงเวลาอันใกล้ คือ 4 ปีข้างหน้า โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นายจ้างที่มีลูกจ้างรวมกัน
13.5 ล้านคน ครอบคลุม 371 สถานประกอบการขนาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ทั่วโลกรวมทั้งประชาคมอาเซียน พบว่า
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งนี้ให้ทั้งคุณและโทษต่อตลาดแรงงาน เพราะนอกจากจะสร้างโอกาสในการทางาน
และทาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้ว ก็ยังเปลี่ยนแปลงวิธี การทางาน และทาให้ตาแหน่งงานจานวนไม่น้อยหายไป
เนื่องจากกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ จะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ ดังนั้น แรงงานและสถาน
ประกอบการที่ ป รั บ ตั ว ไม่ ทั น ก็ จ ะประสบปั ญ หาเป็ น อย่ า งมาก โดยระบุ ว่ า ในการรั บ มื อ กั บ การปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรมครั้งที่สี่ในขั้นต้นนั้น จาเป็นต้องมีทักษะและคุณลักษณะบางประการ ดังต่อไปนี้ (1) ทักษะการ
แก้ไขปัญหา (2) ทักษะการคิดวิเคราะห์ (3) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (4) ทักษะการบริหารจัดการบุคคล (5)
ทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น (6) ทักษะการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ (7) ทักษะการตัดสินใจ (8) ทักษะการ
เจรจาต่อรอง (9) การมีใจรักบริการ และ (10) ความยืดหยุ่นทางความคิด
ซึ่งจากข้อมูลการวิจัยทั้งหมดนี้ ได้ผลสรุปไปในทิศทางเดียวกัน คือ ทักษะที่จาเป็นอย่างยิ่งนอกเหนือจาก
องค์ ความรู้ ท างด้ านนิ เทศศาสตร์ ก็คื อ ทักษะทางวิช าชีพ ด้า นนิเ ทศศาสตร์ที่ป รับ เปลี่ ยนตามบริบทด้า น
เทคโนโลยี ทางการสื่อสาร ควบคู่กับการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ซึ่ง
สามารถดาเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร
ดังนั้ น จึ งมีการปรั บ ปรุ ง หลั กสู ตรนิ เทศศาสตรบั ณฑิต ให้ เป็นหลั กสู ตรปริญญาตรีทางวิช าการ ที่ใ ห้
ความสาคัญในการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning: PBL) เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนผลการวิจัย และการวิพากษ์ดังกล่าว ซึง่ นอกจากการพัฒนาด้าน
องค์ความรู้แล้ว ยังให้ความสาคัญต่อการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพควบคู่กับการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อการเป็นนักวิชาชีพสื่อที่จะมีส่วนช่วยในการสรรค์สร้างสัง คมและพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒ นาหลั กสู ตรนิ เทศศาสตร์ นี้ มุ่ งเน้นพั ฒ นานั กศึ กษาเพื่อมุ่ งสู่ ผ ลผลิ ต คือ ทรั พยากรมนุษ ย์ที่ มี
คุณภาพตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดย
หลักสูตรนั้นจะมีลักษณะที่ยืดหยุ่นหลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะ ความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารแบบข้ามพ้นสื่อ (Transmedia) และการหลอมรวมสื่อ
(Media Convergence) ตลอดจนสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการ และมีคุณสมบัติความเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์พร้อม
ของประเทศชาติ มีจิตสาธารณะคุณธรรมและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุงนี้ได้บูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยสยามครอบคลุมทุก
ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เข้ากับการ
เรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตร
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
รายวิชาของหลักสูตรเปิดให้แก่ภาควิชา/หลักสูตรอื่นภายในมหาวิทยาลัยสยามสามารถเรียนเพื่ อ
เป็นวิชาเลือกเสรีสาหรับนักศึกษาได้
13.3 การบริหารจัดการ
คณะนิเทศศาสตร์บริหารจัดการหลักสูตร โดยแบ่งเป็น 3 วิชาเอก ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่
มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
โดยมีหน้าที่สาคัญในการจัดการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตรและดาเนินงานด้านวิชาการให้เป็นไปตาม
แผนงาน รวมทั้งการประสานงานกับคณะหรือสาขาวิชาอื่นที่ให้บริการสอน โดยมีสานักวิชาการและสานัก
ทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงานกลางในการดาเนินงานดังกล่าว

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา/ความสาคัญ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่เปิดทาการเรียนการสอนเพื่อสนองตอบความต้องการ
ทางด้านความรู้ทางการสื่อสารในทุกระดับ โดยเฉพาะวิชาชีพทางการสื่อสารที่สอดคล้ องตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเน้น
ที่การผลิตบัณฑิตที่มี ความสามารถในการผลิตงานทางการสื่อสาร หรือประยุกต์การใช้งานการสื่อสาร โดย
การบูรณาการความรู้และทักษะสู่การปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
- มีความสามารถในการผลิตงานด้านการสื่อสาร หรือประยุกต์การใช้งานการสื่อสาร โดยการบูรณา
การความรู้และทักษะสู่การปฏิบัติงานจริง
- ใฝุรู้ สามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง
- มีความสุจริตในการทางาน มีจิตอาสา และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร เ พื่ อ ใ ห้ - การจั ด การเรี ย นการสอนตาม
สอดคล้ องกับ ความต้อ งการของ สภาพที่เป็นจริง (Authentic
ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต และส่ ง เสริ ม ทั ก ษะ Learning) และใช้ ร ะบบการ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เ รี ย น ก า ร ส อ น โ ด ย วิ ธี ก า ร
แก้ปั ญหาเป็นฐาน (Problembased Learning) โดยเน้น
ทั ก ษ ะ ท า ง วิ ช า ชี พ ห รื อ
ปฏิบัติการ
- การจั ดการเรียนการสอนแบบ
โครงงานที่ผ่านการประเมินผล
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
- การจั ด การเรี ย นการสอนโดย
เน้ น การส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ (ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งในการประเมินในหมวด 7)

ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของ
ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ไม่ น้ อ ยกว่ า 4.00
คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ (ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งในการประเมินในหมวด 7)

พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การ การประลองความสามารถทาง มี ก า ร ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม อ ย่ า ง
ย อ ม รั บ ท า ง วิ ช า ก า ร ใ น วิชาการ (Academic Battle) ใน ต่ อ เนื่ อ งในการเที ย บเคี ย งทาง
สถาบั น การศึ ก ษาต่ า ง ๆ ที่ เ ปิ ด ทุกระดับ
วิชาการ (Benchmarking) ผ่าน
สอนในสาขานิ เ ทศศาสตร์ ข อง
การประลองความสามารถทาง
ประเทศไทย
วิชาการ (Academic Battle) ใน
ทุกระดับ
พัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตาแหน่ง ส นั บ ส นุ น ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น มีการเสนอผลงานอาจารย์เพื่อขอ
ทางวิชาการ
สร้างสรรค์
ตาแหน่งทางวิชาการ
พัฒนาอาจารย์ ด้านคุณวุฒิร ะดับ สนั บ สนุ น ด้ า นงบประมาณและ มีจานวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก
เวลาเพื่อให้อาจารย์สามารถศึกษา ปริญญาเอกเพิ่มขึ้น
ต่อในระดับปริญญาเอก
พัฒนาสิ่ งสนับ สนุ นการเรี ยนรู้ให้ จั ด หาสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ที่ แบบสอบถามความพึงพอใจของ
พอเพียงกับจานวนผู้เรียน
ทั น สมั ย และพอเพี ย งกั บ จ านวน นั ก ศึ ก ษาต่ อ สิ่ ง สนั บ สนุ น การ
ผู้เรียน
เรียนรู้ ไม่ต่ากว่า 3.51 (คะแนน
เต็ม 5)
ส่ ง เส ริ ม กา รบริ ก ารวิ ช ากา ร การบูรณาการการบริการวิชาการ
ทางด้านนิเทศศาสตร์ให้แก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ง า น เข้ากับการจัดการเรียนการสอน
ศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

มี ก า ร บู ร ณ า ก า ร ก า ร บ ริ ก า ร
วิ ช า ก า ร แ ล ะ ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการจัดการ
เรียนการสอน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
มหาวิทยาลัยสยามจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีออกเป็นสองภาค
การศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษาจะมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สั ปดาห์ และหากเห็ นสมควร
มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558
การกาหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา ให้กาหนดเป็นหน่วยกิตโดยมีเกณฑ์ต่อไปนี้
- การศึกษาภาคทฤษฎี การบรรยาย สัมมนา หรือการเรียนการสอนลักษณะอื่นที่เทียบเท่า ให้คิด
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติเท่ากับ 1 หน่วยกิต
- การศึกษาภาคปฏิบัติ การทดลอง การฝึก หรือการศึกษาที่เทียบเท่าให้คิด 2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ หรือตั้งแต่ 30 ถึง 45 ชั่วโมง ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติเท่ากับ 1 หน่วยกิต
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การศึกษาฤดูร้อน มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ และต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่ละ
รายวิชารวมกันทั้งหมดเทียบเท่ากับชั่วโมงของการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ (ถ้ามี)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน (ระบุช่วงเวลาจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา)
ภาคปกติ จันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-16.30 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน
ภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม (ถ้ามี)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาตามระเบียบการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยสยาม ว่า
ด้วยการศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
2.2.1 ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1) ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ
ประกาศนีย บั ตรวิช าชีพชั้น สู ง จากสถาบั น การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือสาเร็จ
การศึกษาอื่นที่เทียบเท่า ทั้งนี้ให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร
2) ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3) ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.2.2 ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยามต้องผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาส่วนใหญ่ยังเปิดรับสื่อประเภทต่าง ๆ ไม่หลากหลาย
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
คณะวิชาจัดกิจกรรมการเปิดรับสื่อเก่า และสื่อใหม่ประเภทต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาแรกเข้า เพื่อให้
สามารถศึกษาต่อในคณะนิเทศศาสตร์ได้
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

จานวนนักศึกษา
ที่คาดว่าจะรับ

ปีการศึกษา
2562

2563

2564

2565

2566

ชั้นปีที่ 1

100

100

100

100

100

ชั้นปีที่ 2

-

95

95

95

95

ชั้นปีที่ 3

-

-

90

90

90

ชั้นปีที่ 4

-

-

-

90

90

รวม

100

195

285

375

375

คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

-

-

-

90

90

หมายเหตุ: จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะได้รับอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้พิจารณาจากข้อมูลสถานการณ์และ
แนวโน้มของสังคมไทย ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ว่าด้วย
เรื่องโครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ระบุ
ว่า ปี 2560 สัดส่วนวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลงจากร้อยละ 17.5 และ 65.3 เหลือร้อยละ 16.6 และ 64.1
ตามลาดับ ทั้งนี้อัตราการเจริญพันธุ์รวมของประชากรไทยอยู่ที่ 1.59 ซึ่งต่ากว่าระดับทดแทน โดยคาดว่าจะมี
แนวโน้มลดลงตลอดช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 – 15 (พ.ศ. 2560 – 2579)

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 หมวดรายรับ ประกอบด้วย ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมที่เก็บจากนักศึกษาตาม
อัตราของมหาวิทยาลัย
2.6.2 หมวดรายจ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายตามพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การ
ผลิตงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หน่วย : บาท
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
หมวดรายรับ
2562
2563
2564
2565
ค่าบารุงการศึกษา
1,600,000 3,120,000 4,560,000 6,000,000
ค่าลงทะเบียน
2,580,000 5,031,000 7,353,000 9,675,000
รวม 4,180,000 8,151,000 11,913,000 15,675,000
หน่วย : บาท
หมวดรายจ่าย

2562
9,360,000

การผลิตบัณฑิต

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2563
2564
2565
9,828,000 10,319,400 10,835,370

(เงินเดือน การพัฒนาอาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้)

การวิจัย/งานสร้างสรรค์

200,000

200,000

200,000

200,000

50,000

50,000

50,000

50,000

100,000

100,000

100,000

100,000

(งบสนับสนุนการผลิตและการเผยแพร่ผลงาน)

การบริการวิชาการ
(งบดาเนินการ)

การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(งบดาเนินการ)

รวม 9,710,000 10,178,000 10,669,400 11,185,370
2.6.3 ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด) จานวน 70,000 บาท (โครงการปกติ/รับตรง)
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลผ่านอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย สยามว่าด้วยการเทียบโอนความรู้และการให้ โอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและเพื่อ
การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2552 และประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อ งหลักเกณฑ์
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545
มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวม
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร

123

หน่วยกิต

123

หน่วยกิต

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ดังนี้
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา

จานวน

33

หน่วยกิต

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

9
12
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

(2) หมวดวิชาเฉพาะ
ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ดังนี้
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ
3. กลุ่มวิชาชีพเลือก

จานวน

75

หน่วยกิต

จานวน
จานวน
จานวน

39
9
27

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

จานวน

15

หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 33 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
โดยให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ จานวน 3 หน่วยกิต
*101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
**101-102 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก
(Civic Literacy in Thai and Global Context)
**101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นา
(Designing Your Self and Personality for Leadership)
**101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด
(Smart Money Management)
**101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
(Community Explorer and Service Learning)
**101-106 กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว
(Politics and Law in Everyday Life)
มหาวิทยาลัยสยาม
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3(3-0-6)
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3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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101-107
101-108
*101-109
*101-110
*101-111
*101-112
*101-113
101-114
101-115
101-116

ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต
(Philosophy, Religions and Life Style)
หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)
มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
(Human Relations and Personality Development)
จิตวิทยาในชีวิตประจาวัน
(Psychology in Daily Life)
อาเซียนในโลกยุคใหม่
(ASEAN in the Modern World)
อารยธรรมศึกษา
(Civilization Studies)
ทักษะการศึกษา
(Study Skills)
จิตวิทยาทั่วไป
(General Psychology)
สังคมวิทยาเบื้องต้น
(Introduction to Sociology)
หลักเศรษฐศาสตร์
(Principle of Economics)

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

* รายวิชาปรับคาอธิบายใหม่ ** รายวิชาใหม่

2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารจานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
โดยให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ จานวน 9 หน่วยกิต
*101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)
@
** 101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น
(English for Remediation)

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

(@ เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา 101-204
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันได้)
**101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
(Daily Life English)
**101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ
(English for Academic Study)
มหาวิทยาลัยสยาม
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
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และเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
*101-202 ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
(Thai Language for Presentation)
**101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอแบบมืออาชีพ
(English for Professional Presentation)
**101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน
(English for Proficiency Test)
**101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สาหรับทุกคน
(Computer Coding for Everyone)
101-209 ภาษาจีน 1 (Chinese 1)
101-210 ภาษาจีน 2 (Chinese 2)
101-211 ภาษาญี่ปุน 1 (Japanese 1)
101-212 ภาษาญี่ปุน 2 (Japanese 2)
101-213 ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)
101-214 ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)

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

* รายวิชาปรับคาอธิบายใหม่ ** รายวิชาใหม่

3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
โดยให้เรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จานวน 3 หน่วยกิต
**101-301 ทักษะดิจิทัลสาหรับศตวรรษที่ 21
(Digital Literacy for 21ST Century)
และเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
**101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ
(Data Science and Visualization)
**101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Green Technology for Sustainable Development)
**101-304 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่
(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)
**101-305 การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสาหรับทุกคน
(Internet of Thing for Everyone)
**101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน
(Living Lab for Campus Sustainability)
*101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology)

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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*101-308 คอมพิวเตอร์สาหรับการศึกษาและการทางาน
(Computer for Studies and Work)
*101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
(Life and Environment)
*101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
(Healthy Diet)
*101-311 เคมีในชีวิตประจาวัน
(Chemistry in Daily Life)
*101-312 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
(Mathematics in Daily Life)
*101-313 สถิติในชีวิตประจาวัน
(Statistics in Daily life)
101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม
(Mathematics in Civilization)
*101-315 สถิติและความน่าจะเป็น
(Statistics and Probability)

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

* รายวิชาปรับคาอธิบายใหม่ ** รายวิชาใหม่

4) กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษาจานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
โดยให้เรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จานวน 3 หน่วยกิต
**101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกาลังกาย
(Life, Well-Being and Sports)
และเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
**101-402 ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต
(Art and Music Appreciation)
**101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม
(Thai Appreciation and Unseen in Siam)
**101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน
(Designing Your Dream)
**101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดาเนินชีวิต
(Yoga, Meditation and Art of Living)
**101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์
(Creative Photography)

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

* รายวิชาปรับคาอธิบายใหม่ ** รายวิชาใหม่

มหาวิทยาลัยสยาม
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3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 75 หน่วยกิต
ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปนี้
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จานวน 39 หน่วยกิต
ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปนี้
140-160 หลักนิเทศศาสตร์
(Communication Principles)
140-161 การบูรณาการทักษะเชิงสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร
(Integrated Creative Skills in Communication)
140-162 การสื่อสารการแสดง
(Acting Communication)
140-163 การเล่าเรื่องข้ามสื่อ
(Transmedia Storytelling)
140-164 การผลิตงานภาพเคลื่อนไหว
(Basic Moving Image Production)
140-165 โครงงานการสื่อสาร
(Communication Project)
140-260 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
(News Reporting and Writing)
140-261 การถ่ายภาพอาชีพ
(Professional Photography)
140-262 การสื่อสารระหว่างบุคคลและภายในกลุ่ม
(Interpersonal and Group Communication)
140-263 การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
(Persuasive Communication)
140-264 ความเข้าใจในงานวิจัยทางนิเทศศาสตร์
(Understanding Communication Arts Research)
140-265 จริยศาสตร์ ประเด็นทางกฎหมาย และสุนทรียศาสตร์ในสื่อใหม่
(Ethics, Legal Issues and Aesthetics in New Media)
140-266 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
(Digital Marketing Communication)

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-9-0)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2. กลุ่มวิชาชีพ ให้เลือก 1 วิชาเอก ดังต่อไปนี้
2.1 วิชาเอกการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม
2.1.1 วิชาชีพบังคับการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม จานวน 9 หน่วยกิต
ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปนี้
142-269 โครงงานด้านชุมชนสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่นวัตกรรม

3(0-9-0)

(Community Relations for Innovation Diffusion Project)
142-369 โครงงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม

3(0-9-0)

(Public Relations and Innovation Communication Project)
142-469 โครงงานด้านการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมนวัตกรรม 3(0-9-0)
(Special Events for Public Relations and Innovation Promotion Project)
2.1.2 วิชาชีพเลือกการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม จานวนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
142-300 กระบวนการประชาสัมพันธ์

3(3-0-6)

(Public Relations Process)
142-301 การสื่อสารและนวัตกรรม

3(3-0-6)

(Communication and Innovation)
142-302 ชุมชนสัมพันธ์

3(2-2-5)

(Community Relations)
142-303 กระบวนการผลิตและสร้างสรรค์สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม 3(2-2-5)
(Media Production and Planning Process for Public Relations and Innovation
Communication)

142-304 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 3(3-0-6)
(Special Events for Public Relations of Government Organization and State Enterprises)

142-305 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณสุขและสาธารณกุศล 3(3-0-6)
(Special Events for Public Relations of Health Organization and Public Charity)

142-306 การเผยแพร่ข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมนวัตกรรม

3(2-2-5)

(News Distribution for Public Relations and Innovation Promotion)
มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
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142-307 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาคเอกชนและอุตสาหกรรมบันเทิง 3(3-0-6)
(Special Events for Public Relations of Private Sector and Entertainment Industry)

142-308 การจัดการประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤต

3(3-0-6)

(Issue Management and Crisis Communication)
142-309 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม

3(2-2-5)

(Public Relations and Innovation Communication Research Methods)
142-400 กลยุทธ์และการเผยแพร่การสื่อสารนวัตกรรม

3(3-0-6)

(Strategy and Diffusion of Innovation Communication)
142-401 การระดมทุนเพื่อการประชาสัมพันธ์

3(3-0-6)

(Fundraising for Public Relations)
142-402 การสื่อสารในองค์กร

3(3-0-6)

(Organizational Communication)
142-403 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการสื่อสารนวัตกรรม
(Selected Topics Innovation Communication)

3(3-0-6)

142-404 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์

3(3-0-6)

(Selected Topics in Special Events for Public Relations)
142-405 การสัมมนาประเด็นปัจจุบันด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม 3(3-0-6)
(Seminar in Current Issues on Public Relations and Innovation Communication)

142-406 เตรียมสหกิจศึกษา
(Co-operative Education Preparation)
142-407 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

1(0-2-1)
5(0-40-0)
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2.2 วิชาเอกการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
2.2.1 วิชาชีพบังคับโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล จานวน 9 หน่วยกิต
ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปนี้
143-269 โครงงานวางแผนโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล

3(0-9-0)

(Digital Advertising and Marketing Communication Design Thinking Project)
143-369 โครงงานรณรงค์โฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล

3(0-9-0)

(Digital Advertising and Marketing Communication Campaign Project)
143-469 โครงงานโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัลระดับอาชีพ
3(0-9-0)
(Professional Digital Advertising and Marketing Communication Project)
2.2.2 วิชาชีพเลือกการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัลจานวนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
143-300 การโฆษณาดิจิทัล

3(3-0-6)

(Digital Advertising)
143-301 การวางแผนโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล

3(3-0-6)

(Advertising Planning Process)
143-302 กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาดิจิทัล

3(3-0-6)

(Creative Strategies in Digital Advertising)
143-303 ธุรกิจโฆษณาดิจิทัล

3(3-0-6)

(Digital Advertising Business)
143-304 การตลาดผู้สร้างแรงจูงใจทางการสื่อสาร

3(3-0-6)

(Influencer Marketing Communication)
143-305 การสื่อสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊ก

3(3-0-6)

(Marketing Communication on Facebook)
143-306 การสื่อสารการตลาดผ่านอินสตาแกรม

3(3-0-6)

(Marketing Communication on Instagram)
143-307 การสื่อสารการตลาดผ่านไลน์
(Marketing Communication on Line)
มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

3(3-0-6)
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143-308 การสื่อสารการตลาดผ่านทวิตเตอร์

3(3-0-6)

(Marketing Communication on Twitter)
143-309 ระเบียบวิธีวิจัยและประเมินผลงานโฆษณาดิจิทัล

3(3-0-6)

(Digital Advertising Research Methods and Evaluation)
143-400 เทคนิคการนาเสนองานลูกค้า

3(3-0-6)

(Advertising Presentation Techniques)
143-401 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่องานสื่อสารการตลาด

3(3-0-6)

(Special Events for Marketing Communication)
143-402 การสื่อสารตราสินค้าสาหรับวิสาหกิจเริ่มต้น

3(3-0-6)

(Brand Communication for Startup Business)
143-403 จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3(3-0-6)

(Laws and Ethics in Advertising)
143-404 เรื่องคัดเฉพาะทางการโฆษณาดิจิทัล

3(3-0-6)

(Selected Topics in Digital Advertising)
143-405 เรื่องคัดเฉพาะทางการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

3(3-0-6)

(Selected Topics in Digital Marketing Communication)
143-406 สัมมนาประเด็นปัจจุบันด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
(Seminar in Current Issues on Digital Marketing Communication)
143-407 เตรียมสหกิจศึกษา
(Co-operative Education Preparation)
143-408 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

3(3-0-6)
1(0-2-1)
5(0-40-0)
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2.3 วิชาเอกภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
2.3.1 วิชาชีพบังคับภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล จานวน 9 หน่วยกิต
ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปนี้
146-269 โครงงาน 1
(Project 1)
146-369 โครงงาน 2
(Project 2)
146-469 โครงงาน 3
(Project 3)

3(0-9-0)
3(0-9-0)
3(0-9-0)

2.3.2 วิชาชีพเลือกภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล จานวนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
146-300 ประวัติภาพยนตร์ไทย
3(3-0-6)
(Thai Film History)
146-301 การสร้างสรรค์งานบทภาพยนตร์
3(2-2-5)
(Creative Writing Film Script)
146-302 กระบวนการหลังการถ่ายทาทางภาพยนตร์
3(2-2-5)
(Post Production Process for Film)
146-303 ทฤษฎีทางภาพยนตร์
3(3-0-6)
(Film Theory)
146-304 การถ่ายภาพยนตร์
3(2-2-5)
(Cinematography)
146-305 ประยุกต์ศิลป์เพื่อการออกแบบงานสร้างสาหรับภาพยนตร์
3(2-2-5)
(Art Applied for Film Production Design)
146-306 การประยุกต์เสียงและดนตรีในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์
3(3-0-6)
(Creative Sound and Music Applied for Film)
146-307 การวิพากษ์และวิเคราะห์ผู้รับสารสาหรับสื่อภาพยนตร์
3(3-0-6)
(Film Critic and Audience Analysis)
146-308 ธุรกิจและการตลาดสาหรับสื่อภาพยนตร์
3(3-0-6)
(Film Business and Marketing)
146-400 การสร้างสรรค์เทคนิคพิเศษทางภาพและเสียงสาหรับภาพยนตร์
3(2-2-5)
(Special Visual and Sound Effect Technic for Film Post Production)
146-401 ภาพยนตร์ทดลองและการวิจัย
3(3-0-6)
(Experimental Film and Research)
146-402 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาพยนตร์ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
(Film Television and Digital media Research Methods)
มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
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146-403 เรื่องคัดเฉพาะประเด็นปัจจุบันของภาพยนตร์
(Selected Topic in Film Contemporary Issues)
146-404 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านทักษะเทคนิคปฏิบัติการภาพยนตร์
(Selected Topic in Film Technical Skills)
146-405 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการผลิตเนื้อหาภาพยนตร์
(Selected Topic in Film Content Production)
146-406 สัมมนาภาพยนตร์ร่วมสมัย
(Seminar in Contemporary Film)
146-310 ทักษะการผลิตรายการโทรทัศน์
(Television Production Skills)
146-311 ทฤษฎีสื่อสมัยนิยมร่วมสมัย
(Theories of Popular Media in Contemporary Age)
146-312 การดาเนินรายการโทรทัศน์
(Performance for Television Program)
146-313 การออกแบบและสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
(Television Program Designing and Creating)
146-314 การผลิตสารคดีเชิงข่าวทางโทรทัศน์
(News Documentary Television Production)
146-315 การผลิตรายการกีฬาทางโทรทัศน์
(Sports Program Production for Television)
146-316 การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อข้ามพ้นสื่อ
(Transmedia Production for Television)
146-317 การผลิตรายการโทรทัศน์เฉพาะรายบุคคล
(Individual Television Production)
146-318 ละครโทรทัศน์ไทย
(Thai Drama Series)
146-319 การผลิตงานเสียงในสื่อหลอมรวม
(Audio Work Production for Convergence Media)
146-410 การออกแบบฉากและสิ่งประกอบฉาก
(Scenery and Property Design)
146-411 การวิเคราะห์และวิจารณ์รายการโทรทัศน์
(Television Program Analysis and Reviewing)
146-412 การผลิตรายการการเดินทางท่องเที่ยว อาหารและการพักผ่อนทางโทรทัศน์
(Travel Culinary and Leisure Television Program Production)
146-413 เรื่องคัดเฉพาะทางการผลิตรายการโทรทัศน์
(Selected Topics in Television Program Production)
มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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146-414 สัมมนาการผลิตรายการโทรทัศน์
(Seminar in Television Program Production)
146-320 การสืบค้นสาหรับการผลิตสื่อดิจิทัล
(Methods for Digital Media Production)
146-321 แนวโน้มสื่อดิจิทัลร่วมสมัย
(Contemporary Digital Media Trends)
146-322 การสื่อสารอี-สปอร์ต
(E-sport Communication)
146-323 การคิดสร้างสรรค์ในงานสื่อดิจิทัล
(Design Thinking in Digital Media)
146-324 การผลิตสื่อเสมือนจริง
(Virtual Media Production)
146-325 การเตรียมงานและเขียนสตอรีบอร์ดสาหรับการผลิตสื่อ
(Preparation and Storyboard Writing for Media Production)
146-326 การผลิตและสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล
(Digital Media Design and Production)
146-327 การผลิตคลิปออนไลน์
(Online Clip production)
146-328 อินโฟกราฟิกเพื่อการนาเสนอ
(Infographic for Presentation)
146-329 การผลิตสื่อการ์ตูนออนไลน์
(Cartoon Online Production)
146-420 การบริหารสื่อดิจิทัล
(Digital Media Management)
146-421 การวางแผนและการผลิตสื่อสาหรับสถานีออนไลน์
(Media Planning and Production for Online Channel)
146-422 เรื่องคัดเฉพาะทางสื่อดิจิทัล
(Selected Topic for Digital Media)
146-330 การถ่ายภาพข่าว
(Photojournalism)
146-331 การถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์
(Public Relations Photography)
146-332 การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา
(Advertising Photography)
146-333 การถ่ายภาพเพื่อการท่องเที่ยว
(Tourism Photography)
มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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146-334 การถ่ายภาพบุคคล
3(2-2-5)
(Portrait Photography)
146-335 การถ่ายภาพทิวทัศน์
3(2-2-5)
(Landscape Photography)
146-336 เซลฟีกับการหลอมรวมวัฒนธรรม
3(2-2-5)
(Selfie and Convergent Culture)
146-430 เรื่องคัดเฉพาะทางการถ่ายภาพธรรมชาติ
3(2-2-5)
(Selected Topics for Natural Photography)
146-431 สัมมนาประเด็นปัจจุบันด้านการถ่ายภาพ
3(2-2-5)
(Seminar in Photography)
146-340 การเขียนบนสื่อสังคมออนไลน์ 1
3(3-0-6)
(Writing on Social Media 1)
146-341 การเขียนบนสื่อสังคมออนไลน์ 2
3(3-0-6)
(Writing on Social Media 2)
146-342 การวิเคราะห์เนื้อหาสื่อ
3(3-0-6)
(Media Content Analysis)
146-343 การรายงานข่าวเชิงลึกบนสื่อสังคม
3(3-0-6)
(Investigative Journalism Social Media)
146-344 การออกแบบจัดหน้าและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
3(2-2-5)
(Layout Design and Printed Media Production)
146-345 การผลิตสื่อสารสนเทศบนโทรศัพท์มือถือ
3(2-2-5)
(Informative Media Production on Mobile Telephone)
146-440 เรื่องคัดเฉพาะทางการสร้างสรรค์เนื้อหาบนสื่อออนไลน์
3(2-2-5)
(Selected Topics in Online Media Content Creation)
146-441 เรื่องคัดเฉพาะทางการผลิตข่าวสาร
3(2-2-5)
(Selected Topics in News and Information Creation)
146-442 สัมมนาประเด็นปัจจุบันด้านข่าว
3(3-0-6)
(Seminar in Current Issues on News)
146-350 การแสดงในการผลิตสื่อ
3(2-2-5)
(Acting in Media Production)
146-351 การใช้ท่าทางเพื่อการแสดง
3(2-2-5)
(Movements For Performing Arts)
146-352 การดัดแปลงบทข้ามสื่อ
3(2-2-5)
(Cross Media Script-writing Adaptation)
146-353 การออกแบบเครื่องแต่งกายและการแต่งหน้าทาผมเพื่อการแสดง
3(2-2-5)
(Costume Make-up and Hair Design for Performing Arts Communication)
มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
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146-354 การพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงออกในงานการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Personality Development and Art of Expression in Communication Works)
146-355 การกากับละครเวทีเบื้องต้น
3(2-2-5)
(Theatre Directing: Beginner)
146-450 การออกแบบฉากและแสง
3(2-2-5)
(Scenery and Lighting Design)
146-451 การแสดงเพื่อการนาเสนอ
3(2-2-5)
(Performing arts for Presentation)
146-452 การใช้เสียงและดนตรีในการแสดง
3(2-2-5)
(Vocal and Music For Performing Arts)
146-453 เรื่องคัดเฉพาะทางการสื่อสารการแสดง
3(2-2-5)
(Selected Topics in Performing Arts Communication)
146-467 เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
(Co-operative Education Preparation)
146-468 สหกิจศึกษา
5(0-40-0)
(Co-operative Education)
3.1.3.3

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

หมวดวิชาเลือกเสรี จานวน 15 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม
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3.1.4. แผนการศึกษา
ให้เป็นไปตามที่คณะวิชาต่าง ๆ กาหนดให้นักศึกษาลงทะเบียน

แผนการศึกษา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
วิชาเอกการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
101-1xx
101-2xx
140-160
140-161
140-162

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
หลักนิเทศศาสตร์
การบูรณาการทักษะเชิงสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร
การสื่อสารการแสดง
รวม

หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
15

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
101-2xx
101-4xx
101-3xx
140-163
140-164
140-169

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การเล่าเรื่องข้ามสื่อ
การผลิตงานภาพเคลื่อนไหว
โครงงานการสื่อสาร
รวม

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-9-0)
18

37

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
วิชาเอกการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

101-2xx

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

3(x-x-x)

140-260

การสื่อข่าวและการเขียนข่าว

3(3-0-6)

140-261

การถ่ายภาพอาชีพ

3(2-2-5)

140-262

การสื่อสารระหว่างบุคคลและภายในกลุ่ม

3(3-0-6)

140-263

การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ

3(3-0-6)

รวม

15

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

101-3xx
140-264
140-265
140-266
142-269

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ความเข้าใจในงานวิจัยทางนิเทศศาสตร์
จริยศาสตร์ ประเด็นทางกฎหมาย และสุนทรียศาสตร์ในสื่อใหม่
การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
โครงงานด้านชุมชนสัมพันธ์

3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-9-0)

รวม

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

15

38

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
วิชาเอกการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

101-1xx

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3(x-x-x)

101-2xx

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

3(x-x-x)

142-xxx

กลุ่มวิชาชีพเลือก

3(x-x-x)

142-xxx

กลุ่มวิชาชีพเลือก

3(x-x-x)

142-xxx

กลุ่มวิชาชีพเลือก

3(x-x-x)
รวม

15

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
101-1xx
101-4xx
142-369
142-xxx
142-xxx

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา
โครงงานประชาสัมพันธ์และนวัตกรรมการสื่อสาร
กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มวิชาชีพเลือก
รวม

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(0-9-0)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
15
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
วิชาเอกการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
142-469
142-xxx
142-xxx
142-xxx
142-xxx

ชื่อวิชา
โครงงานด้านการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์
กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มวิชาชีพเลือก
รวม

หน่วยกิต
3(0-9-0)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
15

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

xxx-xxx

หมวดวิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

xxx-xxx

หมวดวิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

xxx-xxx

หมวดวิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

xxx-xxx

หมวดวิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

xxx-xxx

หมวดวิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)
รวม

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

15
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แผนการศึกษา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
วิชาเอกการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
101-1xx
101-2xx
140-160
140-161
140-162

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
หลักนิเทศศาสตร์
การบูรณาการทักษะเชิงสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร
การสื่อสารการแสดง
รวม

หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
15

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
101-2xx
101-4xx
101-3xx
140-163
140-164
140-169

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การเล่าเรื่องข้ามสื่อ
การผลิตงานภาพเคลื่อนไหว
โครงงานการสื่อสาร
รวม

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-9-0)
18
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
วิชาเอกการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

101-2xx

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

3(x-x-x)

140-260

การสื่อข่าวและการเขียนข่าว

3(3-0-6)

140-261

การถ่ายภาพอาชีพ

3(2-2-5)

140-262

การสื่อสารระหว่างบุคคลและภายในกลุ่ม

3(3-0-6)

140-263

การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ

3(3-0-6)

รวม

15

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

101-3xx
140-264
140-265
140-266
143-269

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ความเข้าใจในงานวิจัยทางนิเทศศาสตร์
จริยศาสตร์ ประเด็นทางกฎหมาย และสุนทรียศาสตร์ในสื่อใหม่
การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
โครงงานวางแผนโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล

3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-9-0)

รวม

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

15
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
วิชาเอกการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

101-1xx

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3(x-x-x)

101-2xx

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

3(x-x-x)

143-xxx

กลุ่มวิชาชีพเลือก

3(x-x-x)

143-xxx

กลุ่มวิชาชีพเลือก

3(x-x-x)

143-xxx

กลุ่มวิชาชีพเลือก

3(x-x-x)
รวม

15

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
101-1xx
101-4xx
143-369
143-xxx
143-xxx

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา
โครงงานรณรงค์โฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มวิชาชีพเลือก
รวม

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(0-9-0)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
15
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
วิชาเอกการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
143-469
143-xxx
143-xxx
143-xxx
143-xxx

ชื่อวิชา
โครงงานโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัลระดับอาชีพ
กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มวิชาชีพเลือก
รวม

หน่วยกิต
3(0-9-0)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
15

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

xxx-xxx

หมวดวิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

xxx-xxx

หมวดวิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

xxx-xxx

หมวดวิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

xxx-xxx

หมวดวิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

xxx-xxx

หมวดวิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)
รวม

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

15
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แผนการศึกษา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
วิชาเอกภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
101-1xx
101-2xx
140-160
140-161
140-162

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
หลักนิเทศศาสตร์
การบูรณาการทักษะเชิงสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร
การสื่อสารการแสดง
รวม

หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
15

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
101-2xx
101-4xx
101-3xx
140-163
140-164
140-169

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การเล่าเรื่องข้ามสื่อ
การผลิตงานภาพเคลื่อนไหว
โครงงานการสื่อสาร
รวม

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-9-0)
18
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
วิชาเอกภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

101-2xx

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

3(x-x-x)

140-260

การสื่อข่าวและการเขียนข่าว

3(3-0-6)

140-261

การถ่ายภาพอาชีพ

3(2-2-5)

140-262

การสื่อสารระหว่างบุคคลและภายในกลุ่ม

3(3-0-6)

140-263

การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ

3(3-0-6)

รวม

15

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

101-3xx
140-264
140-265
140-266
146-269

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ความเข้าใจในงานวิจัยทางนิเทศศาสตร์
จริยศาสตร์ ประเด็นทางกฎหมาย และสุนทรียศาสตร์ในสื่อใหม่
การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
โครงงาน 1

3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-9-0)

รวม

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
วิชาเอกภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

101-1xx

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3(x-x-x)

101-2xx

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

3(x-x-x)

146-xxx

กลุ่มวิชาชีพเลือก

3(x-x-x)

146-xxx

กลุ่มวิชาชีพเลือก

3(x-x-x)

146-xxx

กลุ่มวิชาชีพเลือก

3(x-x-x)
รวม

15

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
101-1xx
101-4xx
146-369
146-xxx
146-xxx

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา
โครงงาน 2
กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มวิชาชีพเลือก
รวม

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(0-9-0)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
15

47

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
วิชาเอกภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
146-469
146-xxx
146-xxx
146-xxx
146-xxx

ชื่อวิชา
โครงงาน 3
กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มวิชาชีพเลือก

หน่วยกิต
3(0-9-0)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

รวม

15

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

xxx-xxx

หมวดวิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

xxx-xxx

หมวดวิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

xxx-xxx

หมวดวิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

xxx-xxx

หมวดวิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

xxx-xxx

หมวดวิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)
รวม

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

15

48

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.1.5.1. หมวดศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
*101-101

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development)
หลักการแนวคิดและความสาคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเบื้องต้นทาง
เศรษฐศาสตร์และการรู้เท่าทันทางการเงิน ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การดารงชีวิตในสังคมร่วมสมัยด้วยการน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีการเรียนรู้จากโครงงานหรือกรณีศึกษา
Principles and significance of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP); basic
principles of economics and financial literacy; relationship between SEP, sustainable
development (SD), and sustainable development goals (SDGs); living in contemporary society
with SEP for sustainable development from project-based learning or case study
**101-102

ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
(Civic Literacy in Thai and Global Context)
สภาพการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศต่างๆ ประเด็น
ปัญหาร่วมสมัยในสังคมโลก ประเทศไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการทาง
ความคิดที่เป็นสากล ความรับผิดชอบต่อสังคม การรู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้าน
การทุจริต ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองกับสถานะการพัฒนาของประเทศ บทบาทและหน้าที่ของ
บุคคลในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
Political, economic, social and cultural circumstances of various groups of
countries; contemporary issues of the global society; Thailand in the world society; cultural
diversity and global mindset; social responsibility; civic engagement and social responsibility
against corruption; relationship between citizenship and developmental status of a country;
roles and duties of individual as a Thai and global citizen
**101-103

การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นา
3(2-2-5)
(Designing Your Self and Personality for Leadership)
การวิเคราะห์ตนเอง การรู้จักตนเอง การกาหนดเปูาหมายในชีวิต การเสริมสร้างการเห็น
คุณค่าในตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความมั่นใจในการอยู่ในสังคม การพัฒนาการพูดในที่
สาธารณะ การแนะนาตนเองเพื่อความประทับใจแรกพบต่อผู้อื่น การพัฒนาภาวะผู้นา ทักษะมนุษยสัมพันธ์
การทางานเป็นทีม
Self-analysis; understanding one’s self; goal setting in life; self-esteem
improvement; personality development; self-confidence improvement in public; public
speaking development; self-introduction for first impression; leadership development;
human relation skills; team working
มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
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**101-104

การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด
3(3-0-6)
(Smart Money Management)
การเงินกับชีวิตประจาวัน สิทธิและหน้าที่ เปูาหมายการเงิน การบริหารการเงินส่วนบุคคล
นวัตกรรมทางการเงิน การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การประกันภัย สินเชื่อเงินกู้ การวางแผนภาษี
การเป็นผู้ประกอบการ การบริหารพอร์ตการลงทุน การเตรียมตัวก่อนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน
Finance and daily life; right and duty; financial goal; personal financial
management; financial innovation; international and domestic investments; insurance; loan;
tax planning; entrepreneurship; management of investment port; preparation for retirement
and financial independence
**101-105

เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
3(2-2-5)
(Community Explorer and Service Learning)
การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อค้นหาประเด็นปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาโดยให้ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริมทักษะ
การเข้าถึงชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะด้านสังคม การสื่ อสาร การเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมบริการ การพัฒนาและการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาและกิจกรรมบริการชุมชน การเตรียม
ความพร้อมสู่ การเป็ นนักวิจัยและนักพัฒ นาชุมชนเพื่อรองรับภารกิจการพัฒนาชุมชนทุกมิติอย่างยั่งยืนใน
ศตวรรษที่ 21
Learning on community context; community analysis to identify issues and
development approaches using collaborative community based approach among learners
and community members; techniques and enhanced skills in approaching community
engagements, community participation, social and life skills, communication; service
learning; project development and implementation for community development and
services; preparation for becoming community researcher and developer in variety
dimensions of sustainable community development in the 21ST century
**101-106

กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว
3(3-0-6)
(Politics and Law in Everyday Life)
กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบื้องต้น กฎหมายใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวัน อาทิ
กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร และกฎหมาย
อื่นๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม
Introduction to constitutional law and politics; laws in daily lives such as Civil
Law, Criminal Law, Human Rights, Intellectual Property Law, Tax Law and other laws related
to current social situations

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
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101-107

ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religions and Life Style)
หลั ก ปรั ช ญา ค าสอนของศาสนาต่ า งๆและความส าคั ญ ของศาสนากั บ การด าเนิ น ชี วิ ต
ความหมายและคุณค่าของชีวิตตามหลักศาสนา หลักธรรมในการดารงชีวิต ความสาคัญของศีล สมาธิ ปัญญา
การพัฒนาตนและการแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักคาสอนทางศาสนาต่างๆ การประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสาเร็จ
ในการทางานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
Principles of philosophy; religious teachings; impact of religion on living;
meanings and values of life in religious view; dharma for living; significances of precept,
concentration, and wisdom; self-improvement and solution of life problems through
religious teachings; application for successful working and peaceful living with others
101-108

หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3(2-2-5)
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)
หลั กตรรกศาสตร์ ความรู้ พื้ นฐานของกระบวนการคิด การคิ ดเชิงนิ รนัยและอุปนั ย การ
เลือกใช้ทักษะการคิดชนิดต่างๆในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ การคิด
สังเคราะห์ การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์
การคิดแก้ปัญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการ
เข้าถึงแหล่งความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต
Principles of logics; basic concepts of thinking processes: inductive and
deductive thinking; selection of various thinking skills to solve different problems; analytical
thinking; comparative thinking; synthesis thinking; critical thinking; considerate thinking;
applied thinking; conceptual thinking; strategic thinking; problem-solving thinking; integrative
thinking; creative thinking; future thinking; and self-study learning; skills approaching to
various resources for lifelong self-development
*101-109

มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Human Relations and Personality Development)
ความหมาย ที่มา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่ม
ต่างๆ ในสั งคม การปรับตัว ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสั งคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทาง
บุคลิกภาพของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาวะผู้นา การฝึกพฤติกรรมที่
เหมาะสมและมารยาททางสังคม การสร้างความประทับใจแรกพบ การแต่งกายการแต่งหน้าและการทาผมเพื่อ
ส่งเสริมบุคลิกภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ การพัฒนาทักษะการพูดด้วยการออกเสียงที่ชัดเจนและใช้
ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์
Meanings, background, and advantages of human relation; interpersonal
relationship between individual and various groups in society; appropriate adjustment to
circumstances in society; theories of personality; individual personality development for
social adjustment; individual differences; leadership; appropriate behavioral practice and
social manners; how to create first impression; outfits, make up, and hair styles to improve
personality and fit circumstances; speech improvement through correct pronunciation and
proper use of language to fit circumstances
มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
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*101-110

จิตวิทยาในชีวิตประจาวัน (Psychology in Daily Life)
3(3-0-6)
แนวคิดทางจิตวิทยาและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน พัฒนาการมนุษย์ บุคลิกภาพและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และ
การรับรู้ การจูงใจ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การจัดการความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตัว
Psychological concepts and application in daily life; human development;
personality and individual differences; understanding oneself and others; transactional
analysis; learning and perception; motivation; EQ improvement; stress management; mental
health and adjustment
*101-111

อาเซียนในโลกยุคใหม่ (ASEAN in the Modern World)
3(3-0-6)
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเอเชียที่มีแนวโน้มในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก กลุ่ม
ประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ระดับสูง และมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงภู มิเศรษฐกิจของโลก
ความท้าทายของเอเชียและอาเซียนในการปรับตัวและคงอยู่บนเส้นทางการเป็นศูนย์กลางของโลก พัฒนาการ
ของอาเซียนและประชาคมอาเซียน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม บทบาทของอาเซียนและ
ประเทศไทยในเวทีโลก
Great change of Asia to be global economic hub; countries with high
economic growth, and potentiality to change global geo-economics; ongoing challenges of
Asian and ASEAN countries for adjustment and sustainability as global centralization;
progression of ASEAN and ASEAN COMMUNITY developments: politic, economic, sociocultural aspects, roles of ASEAN and Thailand in global stages
*101-112

อารยธรรมศึกษา (Civilization Studies)
3(3-0-6)
อารยธรรมที่สาคัญ ทั้งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่ การ
ส่ ง ต่ อ มรดกทางภู มิ ปั ญ ญาให้ กั บ โลกในยุ คปั จ จุ บั น ผลงานศิ ล ปกรรมที่ โ ดดเด่ น ในแต่ ล ะยุ ค ภูมิ ห ลั ง ทาง
ประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน
Major civilizations: both western and eastern; ancient age; middle age;
modern age; hand over intellectual heritages to the present world; outstanding masterworks
of fine arts in each era; historical background and cultural heritage of Thailand and
neighboring countries in ASEAN
*101-113

ทักษะการศึกษา (Study Skills)
3(2-2-5)
คุณค่าของการศึกษา วิธีการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลในระดับอุดมศึกษา ทักษะที่จาเป็นสาหรับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่ างมี
วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ การทางานเป็นทีม จิตสาธารณะ การบริหารเวลา
Value of education; learning methods for success in higher education;
necessary learning skills in 21st century; use of library and information technology;
analytical thinking skill; critical thinking; creativity thinking; team work; public mind; time
management
มหาวิทยาลัยสยาม
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101-114

จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
3(3-0-6)
แนวทางการศึกษาและความเป็นมาของจิตวิทยา ความหมายของพฤติกรรม เปูาหมายของ
วิชาจิตวิทยาและคุณค่าในทางปฏิบัติ การสัมผัสและการรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล อารมณ์ พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย สติปัญญาและการวัด ความผิดปกติทางจิตและ
การพัฒนาสุขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง
Guidelines and background of psychology; behavior interpretation, objectives
of the subject and values of the practice; sensation and perception; motivation; learning;
personalities and individual differences; emotions; development of each step of life;
intelligences and measurement; psychological disorders; mental health development; selfunderstanding and development
101-115

สังคมวิทยาเบื้องต้น (Introduction to Sociology)
3(3-0-6)
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อบุคคล สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม
อิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผู้นา เจตคติในการทางาน มนุษย
สัมพันธ์ที่ดี ความสาคัญและวิวัฒนาการของสถาบันต่าง ๆ โดยเทียบลาดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และ
ความเปลี่ยนแปลงทางประชากร
Influence of social environment to individuals, status and roles of people in
society; influence of norms on human behavior; group construction and leadership; attitudes
towards working; good human relationships; the importance and evolution of institutes by
ranking; technology progress and population change
101-116

หลักเศรษฐศาสตร์ (Principle of Economics)
3(3-0-6)
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยมูลค่า ราคาและการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของ
ผู้บริโภค แนวความคิดเรื่องอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค้า ภายใต้ทฤษฎีต้นทุนและ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่กาหนดอุปทานของสินค้าและบริการของปัจจัยการผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์ ปัจจัยการผลิตและการกาหนดปัจจัยการผลิต โดยย่อในส่วนของต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ
General principles of economics regarding values, pricing and resource
management; consumer behavior; points of view on utilities; theory of choices; goods
reduction rules under the theory of cost and other factors determining demand and supply
of products and services of product factors in the complete and incomplete competitive
market; production factors and determination of production factors by shortening in terms of
comparative cost
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กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
*101-201

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)
3(2-2-5)
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ การฟังจับใจความ หลักการใช้ภาษาใน
การพูดให้บรรลุวัตถุประสงค์และเหมาะสมกับกาลเทศะ การอ่านจับใจความ สรุปความ และวิเคราะห์สารที่
อ่าน หลักการใช้ภาษาในการเขียนในรูปแบบต่างๆ
Thai language for communication in various situations; listening comprehension;
principles of effective speaking; reading comprehension, summarizing and analyzing messages;
principles of writing in various forms
*101-202

ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ (Thai Language for Presentation)
3(2-2-5)
การใช้ภาษาไทยนาเสนอข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การนาเสนอข้อมูลทางวิชาการ
การนาเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และวิจารณ์ การนาเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการทางาน
Using Thai language to present information in various situations such as
academic presentation; business presentation; expressing opinion, analysis and criticism;
presentation reliable information by using the right and effective communication channel for
learning and work
**@101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น (English for Remediation)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวัดผล : ผ่าน (Satisfactory - S) และ ไม่ผ่าน (Unsatisfactory - U)
เงื่อนไข : เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) จึงจะสามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้
ค าศั พ ท์ ส านวนโครงสร้ า งทางไวยากรณ์ ขั้ น พื้ น ฐาน และทั ก ษะการสื่ อ สารที่ ใ ช้ บ่ อ ยใน
ชีวิตประจาวัน การอ่านและการเขียนข้อความสั้ นๆ การตั้งคาถามและการตอบอย่างสั้น บทสนทนาอย่างง่าย
ในระดับคา วลี และประโยคสั้นๆ
Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills
frequently used in everyday life; reading and writing short texts, short questions and answer
and simple dialogues at word, phrase, and short sentence levels
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น (English for Remediation)
**101-204

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน (Daily Life English)
3(2-2-5)
คาศัพท์ สานวน และ โครงสร้างทางไวยากรณ์ และ ทักษะในการสื่อสาร โดยเน้นที่หัวข้อใน
ชีวิตประจาวัน ความสนใจส่วนบุคคล และสถานการณ์ปัจจุบัน
Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills
with emphasis on everyday life; personal interest topics; current situations
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน (Daily Life English) และให้ได้เกรด A ในรายวิชาดังกล่าว
มหาวิทยาลัยสยาม
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**101-205

และคาศัพท์

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ
3(2-2-5)
(English for Academic Study)
วิชาบังคับก่อน : 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน (Daily Life English)
การฝึกทักษะที่จาเป็นที่เกี่ยวข้องเชิงวิชาการ การฟัง การพูด การอ่าน ไวยากรณ์ การเขียน

Practice essential skills in relation to academic study; listening
comprehension, oral presentation, reading, grammar, writing and vocabulary
**101-206

ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอแบบมืออาชีพ
3(2-2-5)
(English for Professional Presentation)
หลั ก การพู ด การเลื อกใช้ค า ประโยค คาเชื่อ ม โวหาร การออกเสี ยงค า และการพู ดใน
สถานการณ์ต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็ น และการนาเสนอเชิง วิช าการ การนาเสนอทางธุรกิจ และการ
สัมภาษณ์งาน
Principles of speaking; word choices selection of sentences, conjunctions, and
expressions; speaking in various situations; discussion, academic presentation, business
presentation, and job interview
**101-207

ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน
3(2-2-5)
(English for Proficiency Test)
บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อ
การสอบข้อสอบมาตรฐาน ฝึกให้นักศึกษาคุ้นเคยกับเนื้อหาและรูปแบบของข้อสอบ TOEFL ฝึกเทคนิคที่เป็น
ประโยชน์สาหรับทาข้อสอบ
Integration of four English skills for proficiency test; listening, speaking, reading
and writing. Familiarize students with the contents and format of TOEFL examination;
practice useful examination techniques
**101-208

การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สาหรับทุกคน
3(2-2-5)
(Computer Coding for Everyone)
ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน การติดตั้งไพทอน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เขียนโปรแกรม การติดตั้งไลบรารี่ การประมวลผลด้วยคอมมานด์ไลน์ ชนิดของข้อมูลและตัวแปร การรับข้อมูล
เข้าและการแสดงผลลัพธ์ การใช้งานคาสั่งทางเลือก การใช้งานคาสั่งวนลูป การสร้างฟังก์ ชัน ไลบรารี่ทาง
คณิตศาสตร์และกราฟิก และการประยุกต์ใช้กับงานด้านกราฟิก
Basic knowledge of programming with Python; Python installation; IDE tools;
Library installation; executing from command line; data type and variable; simple input and
output; selection statement usage; looping statement usage; function definition; math and
graphic library and graphic application
101-209

ภาษาจีน 1 (Chinese 1)
3(2-2-5)
สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คาศัพท์ประมาณ 300 คา และสานวนต่าง ๆ
อย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง
Phonetic transliteration using Chinese pinyin system; 300 vocabulary and
simple expressions used in everyday life; Chinese conversation practice, with emphasis on
correct pronunciation
มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

55

101-210

ภาษาจีน 2 (Chinese 2)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : 101-209 ภาษาจีน 1
การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคาศัพท์จากพจนานุกรมจีน -ไทย สนทนาภาษาจีนด้วย
หัวข้อเรื่องที่เป็นที่สนใจ ศึกษาคาศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คา
Composing basic sentences; finding words in Chinese-Thai dictionary; Chinese
conversation on interesting topics; 300 additional vocabulary
101-211

ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese 1)
3(2-2-5)
การฟัง พูด ภาษาญี่ปุนขั้ นพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานของภาษาญี่ปุน ระบบการออกเสียง
ภาษาญี่ปุน คาศัพท์ และ สานวนอย่างง่าย ทักษะการอ่านประโยคอย่างง่ายและการเขียนด้วยตัวอักษรฮิราคา
นะและคาตะคานะ
Listening and speaking of basic Japanese; basic Japanese structures; Japanese
phonology; vocabulary and simple expressions; simple reading comprehension at sentence
level; writing using Hiragana and Katakana characters
101-212

ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese 2)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : 101-211 ภาษาญี่ปุน 1
ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น คาศัพท์ และ สานวนอย่าง
ง่าย ฝึกการอ่านคันจิ และเขียนอนุเฉทในระดับง่ายเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน
Listening and speaking using more complex structures; vocabulary and simple
expressions; reading Kanji characters; writing at short paragraph level about everyday life
101-213

ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)
3(2-2-5)
ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลี คาศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน ทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
Alphabet, phonetics and sentence patterns; basic Korean grammar structures;
vocabulary for daily life; listening and speaking skills emphasis on simple conversations for
daily communication
101-214

ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : 101-213 ภาษาเกาหลี 1
ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น บทสนทนา
อย่างง่าย และ คาศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ทักษะการอ่านและเขียนอนุเฉทเกี่ยวกับชีวิตประจาวันโดยใช้
สานวนอย่างง่าย
Listening and speaking with more complex Korean structures; simple
conversation and vocabulary using in daily life; reading and writing short paragraph about
everyday life using simple expressions
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
**101-301 ทักษะดิจิทัลสาหรับศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
st
(Digital Literacy for 21 Century)
ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่
ด้วยเทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลเบื้องต้น ความเสี่ยงในการใช้งานทางอินเทอร์เน็ตและสังคม
ออนไลน์ กฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตนในสังคมออนไลน์
การทาธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทัล การซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต การให้บริการของรัฐบาลผ่านอินเทอร์เน็ต
การสร้างความสมดุลด้านดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมสานักงาน การสร้างอินโฟกราฟิก การตลาดดิจิทัล
Basic knowledge of computer usage; disruptive technology; modern technology
management; basic cyber security; risks and risk management of internet and social media; daily
life-related digital laws and social media responsibilities; online financial transactions; online
purchase through e-commerce services; e-government services; digital society balancing; office
application usage; info graphic creation; digital marketing
**101-302

วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ
3(2-2-5)
(Data Science and Visualization)
ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาการข้อมูล อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การใช้ประโยชน์และการตระหนักถึง
ความเหมาะสมในการให้ข้อมูล การแสดงภาพข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแอพลิเคชัน
Basic knowledge of data science; Internet of Things; usage and awareness of
sufficient information given; data visualization for decision making; data analysis with applications
**101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
(Green Technology for Sustainable Development)
แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การลดของเสีย
ผลิตภาพสีเขียว การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว วัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ คาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตพริ้นท์
การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
Alternative energy resources; renewable energy; energy conservation and
management; waste reduction; green productivity; green supply-chain management; product
life cycle; carbon credit; carbon footprint; management of environmental impacts using
modern technologies
**101-304 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่
3(3-0-6)
(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)
แนวคิด กระบวนการ และทักษะวิธีคิดเพื่อการออกแบบนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ การสารวจ
ปัญหา การระดมความคิด การวิเคราะห์เพื่อสารวจความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน การออกแบบการ
แก้ปัญหาที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานและตรงกับความต้องการของตลาด หลักการสร้าง
นวัตกรรมต้นแบบ การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
Concept; process; and skills regarding design thinking for innovation and start
up; customer discovery; brainstorming; customer validation; customer development;
product-market fit; prototyping; intellectual property rights protection
มหาวิทยาลัยสยาม
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**101-305

การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสาหรับทุกคน
3(2-2-5)
(Internet of Thing for Everyone)
ทาความเข้าใจการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง องค์ประกอบพื้นฐาน การสื่อสารข้อมูลภายในและ
การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง ระบบนิเวศการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง การประยุกต์ใช้งาน
Understanding IoT; fundamental elements in IoTs; communication and
connectivity of IoTs; ecosystem; application of IoTs
**101-306

ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน
3(2-2-5)
(Living Lab for Campus Sustainability)
หลักการของห้องทดลองที่มีชีวิต และการประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน การสร้างแบบจาลองเพื่อขยายผลและประยุกต์ใช้
ในสถานที่อื่นๆ และในขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ การบริหารโครงการ โดยเน้นด้านการออกแบบและพัฒนาอาคาร
สถานที่เพื่อประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน
Principle of living lab and its application for solving problems or improving
buildings and environment in the university campus for sustainability; building an innovative
scalable model for the effective project based implementation and knowledge transfer; project
management emphasized on designing and developing buildings for sustainably energy saving
*101-307

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
3(2-2-5)
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าที่การ ทางาน
ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อประสม อินเทอร์เน็ต
และการประยุกต์ใช้งาน การสืบค้นข้อมูล การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคา การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น
Concept of computer technology; components of computer system; the
functions of hardware and software; data communication and computer networking;
multimedia technology; internet and application; data retrieving; word processing
implementation; developing basic Webpage
*101-308

คอมพิวเตอร์สาหรับการศึกษาและการทางาน
3(2-2-5)
(Computer for Studies and Works)
หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟูมข้อมูล อัลกอริทึมและการแก้โจทย์
ปัญหา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม อาชีพและวุฒิบัตรด้านคอมพิวเตอร์
และแนวโน้มของ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานโปรแกรมตารางทางาน โปรแกรมนาเสนองาน
Principles of data and information management; types of data files; algorithm and
problem solving; e-business; computer laws; computer ethics; computer careers and certification;
trends of information technology; spreadsheet implementation; software presentation
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*101-309

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (Life and Environment)
3(3-0-6)
ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ การตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อมลภาวะและการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทดแทน
กฎหมายสิ่งแวดล้อม การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Relationship between human and environment; significance of natural
resources, energy, global climate change1; awareness of environmental problems and
impacts: from pollutions, loss of biodiversity; environmental conservation; application of
biotechnology and alternative energy; environmental laws and laws; lifestyle following
philosophy of sufficiency economy
*101-310

อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี (Healthy Diet)
3(3-0-6)
ความสาคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ โภชนาการและพลังงานจากอาหาร อาหารกับ
โรค โภชนาการเพื่อการปูองกันและการบาบัดโรค อาหารอินทรีย์ การแปรรูปอาหาร การปนเปื้อนและการ
เสื่อมเสียของอาหาร คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ฉลากโภชนาการ ความมั่นคงทางด้านอาหาร
ความเชื่อของการเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นวัตกรรมอาหารและทิศทางตลาดของอาหารสุขภาพ
Importance and roles of nutrition to health; nutrition and food energy;
nutrition and diseases; nutrition for prevention and therapy; organic diets; food
transformation; contamination and food spoilage; quality and food safety; nutrition labels;
food stability; belief of supplementary diets and dietary supplements products; food
innovation and marketing direction of healthy diets
*101-311

เคมีในชีวิตประจาวัน (Chemistry in Daily Life)
3(3-0-6)
ความสาคัญของเคมี สสารและการจาแนกสสาร โลหะและสารประกอบทางเคมีที่สาคัญใน
ชีวิตประจาวัน สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนต์และเครื่องสาอาง สารเคมีที่
ก่อให้เกิดมะเร็ง สารเคมีที่เป็นสารพิษที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การปูองกันและแก้พิษจากสารเคมี
Essence of chemistry; matter and their classifications; metal and chemical
compounds in daily life; natural and synthetic colors; drugs and addictive drugs; detergents
and cosmetics; carcinogenic compounds; toxic compounds used in daily life; chemical
prevention and alleviation
*101-312

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน (Mathematics in Daily Life)
3(3-0-6)
ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการให้เหตุผล เรขาคณิตกับการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อการแปลความหมายข้อมูลทางสถิติ การประยุกต์ใช้ความรู้เบื้องต้นทาง
คณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจาวัน
มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

59

Logic and reasoning; Geometry and implementation in daily life; application
of mathematics for statistical interpretation; application of fundamental mathematics for
problem solving and decision making in daily life
*101-313

สถิติในชีวิตประจาวัน (Statistics in Daily Life)
3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึกข้อมูลส่วนตัว บัญชีรายรับ
รายจ่ายประจาวัน การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ การหาค่าสถิติเบื้องต้นความน่าจะเป็นอย่างง่าย การประยุกต์ใช้
ความรู้เบื้องต้นทางสถิติในชีวิตประจาวันเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนการใช้จ่าย การทานายผลการลงทุน
และ การพยากรณ์อากาศ
Basic knowledge of statistics; data collection: demographic data, daily income
and expenses account, business record; basic statistics and probability; application of basic
statistics in daily life for decision making: spending planning, predictive investment, and
weather forecast
101-314

คณิตศาสตร์ในอารยธรรม (Mathematics in Civilization)
3(3-0-6)
หลักเบื้องต้นและพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลขและระบบการคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน
การนาเอาตัวเลขไปประยุกต์ให้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ระบบการนับจานวนและพัฒนาการของความ
เป็นไปได้ทางสถิติเบื้องต้น ความรู้พื้นฐานทางตรรกเชิงตัวเลข
Fundamental principle and development of numbers and thinking system
with numbers as the base; application of numbers to geometry and trigonometry; numbering
system and development of basic statistic possibilities; fundamental knowledge of logical
numbers
*101-315

สถิติและความน่าจะเป็น (Statistics and Probability)
3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ลักษณะของ
ข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความถี่ การ
ประมาณค่าทางสถิติ ค่าความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนร่วมและค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การทดสอบสมมติฐาน
Fundamental statistics; meaning, scope, and usage in business; aspects of
business data; data collection; basic probability theory; random variable; frequency
distribution; statistical estimation; variance and proportion of population; analysis of
covariance and correlation coefficient; hypothesis testing
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กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์
**101-401

ชีวิต สุขภาวะ และการออกกาลังกาย
3(2-2-5)
(Life, Well-Being and Sports)
สุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพศศึกษา และการเลือกคู่ครอง การสร้างเสริม
สุขภาพ อาหารการกิน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา เครื่องสาอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่
ใช้ในชีวิตประจาวันให้เกิดความปลอดภัย การออกกาลังกาย คุณค่าและผลของการออกกาลังกายที่มีต่อระบบ
ต่างๆในร่างกาย การออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย และการออกกาลังกายในลักษณะ
ของกีฬาเพื่อการแข่งขัน
Physical, mental, emotional and social well-being; sex education; marriage
life; health promotion; health literacy and safety selection of healthcare products,
medication, cosmetic, herbs; food, nutrition and dietary supplements; value and effect of
physical exercises on various systems of body; personal sports and game sports practices
**101-402

ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต
3(3-0-6)
(Art and Music Appreciation)
ความรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ศิลปะในรูปแบบของสถาปั ตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม
นาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ยุคสมัยต่างๆของศิลปะ แรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงานศิลปะ ความซาบซึ้งใน
ศิลปะ การประเมินคุณค่าทางสุนทรียะ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ ดนตรี กับชีวิต ศิลปะในชีวิตประจาวัน
และคุณค่าความงามในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในฐานะเป็นเครื่องมือจรรโลงจิตใจและสร้างสุ นทรียภาพต่อชีวิต
ของมนุษย์
Aesthetic knowledge; art in the form of architecture, painting, sculpture,
dances and music; arts in major eras; inspiration behind pieces of arts; art appreciation;
aesthetic evaluation; relationship between arts, music and life; art in daily life; the value of
arts as a tool to sustain the human mind
**101-403

นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม
3(3-0-6)
(Thai Appreciation and Unseen in Siam)
ภูมิหลังของสังคมไทย ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เอกลักษณ์ความ
เป็นไทย มรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่า น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การศึกษา คติความเชื่อและค่านิยม วิถี
ชีวิต ดนตรี นาฏศิลป์ และการละเล่นพื้นบ้าน แนวทางอนุรักษ์ สืบทอดและเผยแพร่ความเป็นไทย
Background of Thai society; arts and culture; Thai custom and tradition;
identity of Thainess; admirable and valuable intellectual heritages; beliefs and values; ways
of life; music; Thai dances and folk plays; conservation, inheritance and dissemination of
Thainess
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**101-404

การตามหาและออกแบบความฝัน
3(2-2-5)
(Designing Your Dream)
ฝึกทักษะตั้งประเด็นหัวข้อเรื่องที่สนใจเรียนรู้จากความต้องการของตนเอง ตั้งสมมติฐานและ
ให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อ มูลโดยใช้วิธีการเหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์
ความรู้ นาเสนอแนวคิดอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา
และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต
Practicing skills in formulating interested topic from your own inspiration and
ideas; hypothesis formulation and reasoning based on related concepts and theories; reviewing
of information in relation to formulated hypothesis from various tools; data collection and data
analysis planning; practicing systematic process of thinking, data gathering, problem-solving, and
group working for the presentation of ideas in order to enhance lifelong learning skills
**101-405

โยคะ สมาธิ และศิลปะการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
(Yoga, Meditation and Art of Living)
การฝึกโยคะเพื่อร่างกายและจิตใจที่ดี ความหมายของโยคะ ประโยชน์ของการฝึกโยคะ ปรัชญา
โยคะ ประวัติโยคะ องค์ประกอบ 8 ประการของโยคะ โยคะอาสนะประเภทต่าง ๆ ปราณายามะ การฝึกสมาธิเพื่อ
โยคะ การผ่อนคลายในการฝึกโยคะ การเตรียมความพร้อมของร่างกายในการฝึกโยคะ ข้อควรปฏิบัติและข้อควร
ระวังในการฝึกโยคะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกโยคะ หลักการสุขภาพแบบองค์รวมและศิลปะการดารงชีวิต
Yoga for healthy body and mind; meaning of yoga; benefits of yoga practicing;
yoga philosophy; history of yoga; eight limbs of yoga; categories of yoga asanas; pranayama;
meditation for yoga; relaxation for yoga practicing; body preparation before yoga practicing;
recommendations and precautions for yoga practicing; equipment for yoga practicing; holistic
health concept and art of living
**101-406

การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์
3(2-2-5)
(Creative Photography)
การฝึกปฏิบัติเทคนิคการถ่ายภาพอย่างง่ายโดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือและกล้องอื่นๆ เพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่ใช้ในชีวิตประจาวันและหรือใช้เพื่อการค้า เรียนรู้การสื่อสารด้วยภาพถ่าย การจัด
องค์ประกอบศิลป์ พื้นฐานการจัดองค์ประกอบภาพ ทฤษฎีสัดส่วนทอง ความกลมกลืน มุมกล้อง สมดุลของ
ภาพ แสงกับการสร้างสรรค์ภาพถ่าย และมุมมองภาพกับการสื่อความหมาย
Practicing simple photographic techniques using mobile phone camera and other
cameras to create photography in daily life or for commercial purposes; visual
communication by using basic art composition, Golden Ratio Theory, harmony, camera
angle, balance, photographic creation and perspective
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3.1.5.2 หมวดวิชาเฉพาะ
3.1.5.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
140-160 หลักนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Communication Principles
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ความหมาย ประเภท และองค์ประกอบการสื่อสาร ลักษณะเฉพาะวิธีการสร้างความหมาย และ
การควบรวมสื่อ การข้ามพ้นสื่อ และการประยุกต์การสื่อสารเพื่อนาไปใช้งานต่าง ๆ
Definitions categories and communication elements, characteristics and signification
methods, media convergence, transmedia and applied communication for various works.
140-161 การบูรณาการทักษะเชิงสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Integrated Creative Skills in Communication
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
รูปแบบงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะเชิง
สร้างสรรค์ที่จาเป็นต่อการผลิตงานด้านนิเทศศาสตร์ อาทิ การอ่าน การเขียน การพูด การฟัง การค้นคว้า การ
สั ง เกต การบั น ทึ ก การคิ ด การวิ เคราะห์ และการน าเสนอ ตลอดจนกระบวนการหลอมรวมทั ก ษะเชิ ง
สร้างสรรค์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อนามาใช้ในการสร้างสรรค์งานด้านนิเทศศาสตร์
Types of creative media works; creative development process; compulsory creative skills
to produce communication works such as reading, writing, speaking, listening, observing recoding,
thinking, analyzing and presenting; integrated creative skills to produce communication works.
140-162 การสื่อสารการแสดง
3(0-6-3)
Acting Communication
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
การฝึกปฏิบัติการแสดงเพื่อการสื่อสารในที่สาธารณะและทักษะการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตนเอง
Acting practice for public performance and self-image making skills.
140-163 การเล่าเรื่องข้ามสื่อ
3(3-0-6)
Transmedia Storytelling
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานด้านกาหนดนิยมทางเทคโนโลยีผ่านชิ้นงานทั้งในรูปแบบสื่อผสม การดัดแปลงข้าม
สื่อ และการควบรวมสื่อ ประยุกต์แนวคิดเพื่อวางแผน และออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงาน นาไปสู่การปฏิบัติการ
เล่าเรื่องผ่านสื่อหลากหลายประเภท
Basic concept of Technology Determinism through multimedia, cross-media and
media convergence works, applied concepts for planning and creating communication works
in order to practice in various media narration.
140-164 การผลิตงานภาพเคลื่อนไหว
3(2-2-5)
Basic Moving Image Production
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ทฤษฎี และแนวคิดการเล่าเรื่องผ่านเทคนิคต่าง ๆ ของการสร้างภาคเคลื่อนไหว เพื่อถ่ายทอด
ความคิด อารมณ์ และความรู้สึก นักศึกษาจะได้รับการมอบหมายให้ฝึกปฏิบัติด้วยเครื่องมือระบบดิจิทัลในการ
ถ่ายภาพเคลื่อนไหว
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Theories and concepts of storytelling through various techniques of moving
images in order to convey thought, emotion and feeling, students will be assigned to
practice with digital moving image equipment.
140-169 โครงงานการสื่อสาร
Communication Project
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
การพัฒนา และผลิตโครงงานทางด้านการสื่อสาร
Development and production of communication project.

3(0-9-0)

140-260 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
3(3-0-6)
News Reporting and Writing
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
หลั ก การ วิ ธี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อ น าเสนอผ่ า นสื่ อ ต่ า ง ๆ มุ่ ง เน้ น ความรั บ ผิ ด ชอบ
คุณธรรม จริยธรรม
Principles and methods for Information gathering to present in various media;
focus on responsibility, morality and ethics.
140-261 การถ่ายภาพอาชีพ
3(2-2-5)
Professional Photography
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
พื้นฐานการใช้อุปกรณ์สาหรับงานถ่ายภาพอาชีพ การจัดแสงเพื่องานถ่ายภาพอาชีพ การถ่ายภาพ
สินค้า การถ่ายภาพเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร การถ่ายภาพอาหาร การถ่ายภาพประกอบบทความข่าว
และสารคดี การถ่ายภาพแฟชั่น การถ่ายภาพเพื่อจาหน่ายในคลังภาพออนไลน์ การถ่ายภาพงานสถาปัตยกรรม
และการตกแต่งภายใน
Basic professional photographic equipment, professional lighting, product photography,
corporate photography, food photography, documentary and news photography, fashion
photography, online stock photography, interior and architectural photography.
140-262 การสื่อสารระหว่างบุคคลและภายในกลุ่ม
3(3-0-6)
Interpersonal and Group Communication
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
กระบวนการและรูปแบบต่าง ๆ ของการสื่อสารระหว่างบุคคลและภายในกลุ่ม กระบวนการติดต่อ
และหลักการสร้างความสัมพันธ์ ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติของการสื่อสารระหว่างบุคคลและภายในกลุ่ม ใน
รูปแบบความสัมพันธ์ที่แตกต่าง เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
Process and forms of interpersonal and group communication, approaching
process and relations principles, theories and practice in interpersonal and group
communication in different relationships and towards different purposes.
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140-263 การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
3(3-0-6)
Persuasive Communication
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ บทบาทและอิทธิพลของการสื่อสารในการสร้าง
และเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
Concepts and theories of persuasive communication, roles and influences of
communication in changing personal attitudes and behaviors, strategies for persuasive
communication.
140-264 ความเข้าใจในงานวิจัยทางนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Understanding in Communication Arts Research
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ความหมาย แนวคิ ด หลั ก และกระบวนวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ คุ ณ ภาพ และเอกสาร เน้ น
ปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นทางนิเทศศาสตร์
Definition, main concepts and procedures of quantitative, qualitative and documentary
research methods emphasis on field data collection and analysis of Communication Arts issues.
140-265 จริยศาสตร์ ประเด็นทางกฎหมาย และสุนทรียศาสตร์ในสื่อใหม่
3(3-0-6)
Ethics, Legal Issues and Aesthetics in New Media
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ความหมาย ความสาคัญ และประเด็นปัญหาของจริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ ในสื่อใหม่ การ
กากับดูแลและประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อใหม่
Definition, importance and problem issues of ethics and aesthetics in new media,
regulatory policies and legal issues relevant to new media.
140-266 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Marketing Communication
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
แนวคิด หลักการ และกระบวนการสื่อสารการตลาดดิจิทัล การวางแผน การกาหนดกลยุทธ์และ
เครื่องมือสื่อสารการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การใช้พนักงานขาย
การตลาดทางตรง การตลาดเชิงกิจกรรม การสนับสนุนกิจกรรม การประเมินผลการสื่อสารการตลาด
Concepts, principles and digital marketing communication process; planning,
setting strategies and marketing communication tools such as advertising, public relations,
sale promotion, personal selling, direct marketing, event marketing, sponsorship; evaluations
of marketing communication.
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3.1.5.2.2 กลุ่มวิชาชีพ
1. วิชาเอกการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม
1.1 วิชาชีพบังคับการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม
142-269 โครงงานด้านชุมชนสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่นวัตกรรม
3(0-9-0)
Community Relations for Innovation Diffusion Project
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
การพัฒนาและผลิตโครงงานทางด้านชุมชนสัมพันธ์ เพื่อการเผยแพร่นวัตกรรม โดยใช้การวิจัยเป็น
ฐานในการจัดทาโครงงาน
Development and production of original research based project in the area of
community relations for Innovation diffusion.
142-369 โครงงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม
3(0-9-0)
Public Relations and Innovation Communications Project
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
การพัฒนาและผลิตโครงงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม โดยใช้การวิจัยเป็น
ฐานในการจัดทาโครงงาน
Development and production of original research based project in the area of
public relations and innovation communication.
142-469 โครงงานด้านการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมนวัตกรรม 3(0-9-0)
Special Events for Public Relations and Innovation Promotion Project
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
การพัฒนาและผลิตโครงงานทางด้านการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริม
นวัตกรรม โดยใช้การวิจัยเป็นฐานในการจัดทาโครงงาน
Development and production of original research based project in the area of
special events for public relations and Innovation promotion.
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1.2 วิชาชีพเลือกการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม
142-300 กระบวนการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
Public Relations Process
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสั มพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม กระบวนการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์และนวัตกรรมการสื่อสาร การวางแผนประชาสัมพันธ์และนวัตกรรมการสื่อสาร
The fundamental of public relations and innovation communication, public
relations process and innovation communication, public relations planning and innovation
communication.
142-301 การสื่อสารและนวัตกรรม
3(3-0-6)
Communication and Innovations
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น หลั กการ แนวคิด ทฤษฎีเ กี่ย วกั บนวัต กรรมการสื่ อสาร การดาเนิ นงานด้า น
นวัตกรรมการสื่อสาร การศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการสื่อสาร
Fundamental, principles, concepts and theories of innovation communication use
of public relations for innovative communication and case studies.
142-302 ชุมชนสัมพันธ์
3(2-2-5)
Community Relations
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ความหมาย ความส าคั ญ องค์ ป ระกอบ หลั ก การสื่ อ สารเพื่ อ การพั ฒ นาสั ง คม การสร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับชุมชน การบูรณาการความสัมพันธ์กับ ประชาชนผู้เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุ
เปูาหมายขององค์กร มีการฝึกปฏิบัติและลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติการด้านชุมชนสัมพันธ์
The main communication for social development, the relationships between
community agencies, integrating the relations with the citizens concerned to achieve the
goals of the organization, exercises and practices for community relations.
142-303 กระบวนการผลิตและสร้างสรรค์สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม 3(2-2-5)
Media Production and Planning Process for Public Relations and Innovation
Communications

วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ทฤษฎี ขั้นตอน หลักการ ในการเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม กระบวนการผลิต
และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม
Theory, process, principle of media relations planning, media production process
and practicing in public relations and innovation communication production.
มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
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142-304 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 3(3-0-6)
Special Events for Public Relations of Government Organization and State Enterprises
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
บทบาทและความสาคัญของการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ การกาหนด
กลยุ ท ธ์ ใ นการวางแผนงานประชาสั ม พั น ธ์ ข ององค์ ก รภาครั ฐ และรั ฐ วิ ส าหกิ จ และจรรยาบรรณในการ
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงขั้นตอนในการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์กลุ่มเปูาหมายเพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
Role and importance of public relations to government and state enterprises;
formulate strategies for public relations planning of government and state enterprises, and
ethics in public relations to government and state enterprises, including the process of
special events for public relations in various forms, target group analysis to plan for special
events for public relations of government and state enterprises.
142-305 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณสุขและสาธารณกุศล 3(3-0-6)
Special Events for Public Relations of Health Organization and Public Charity
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
บทบาทและความส าคั ญ ของการประชาสั ม พั น ธ์ ที่ มี ต่ อ องค์ ก รสาธารณสุ ข และสาธารณกุ ศ ล
แนวความคิด กลยุทธ์ในการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ในองค์กรสาธารณสุขและสาธารณกุศล การระดมทุน
เพื่ อ องค์ ก รสาธารณสุ ข และสาธารณกุ ศ ลและจรรยาบรรณในการด าเนิ น งานประชาสั ม พั น ธ์ ใ นองค์ ก ร
สาธารณสุขและสาธารณกุศล รวมทั้งขั้นตอนในการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
การวิเคราะห์กลุ่มเปูาหมายเพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณสุข
และสาธารณกุศล
Role and importance of public relations for public health organization and public
charity, conceptualization, strategies for public relations planning in public health
organization and public charity. Funding for public health and public charity, and ethics in
public relations in public health and public charity. Including the process of special events
for public relations in various forms. Target group analysis to plan for special events for
public relations of public health organization and charity.
142-306 การเผยแพร่ข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมนวัตกรรม
3(2-2-5)
News Distribution for Public Relations and Innovation Promotion
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
หลักการและฝึกทักษะด้านการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมนวัตกรรม โดยมุ่งเน้น
การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ เทคนิคในการเผยแพร่ข่าว แนวคิด หลักการ กลยุทธ์ในการทาสื่อมวลชนสัมพันธ์
รวมไปถึงการประเมินผลการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
Principles and writing practicing for public relations and innovation promotion by
focusing on press release, technique in news distribution, concepts, principles, strategies in
media relations, including press release evaluation.
มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
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142-307 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ของภาคเอกชนและอุตสาหกรรมบันเทิง 3(3-0-6)
Special Events for Public Relations of Private Sector and Entertainment Industry
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เพื่อนามาใช้สื่อสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือ
องค์การเพื่อมุ่งบรรลุเปูาหมายทางการตลาด รวมไปถึงแนวความคิด ขั้นตอน และกลยุทธ์ใ นการวางแผนงาน
ประชาสั มพัน ธ์ในอุตสาหกรรมธุร กิจ บั น เทิงต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ ละคร ดนตรี การดาเนินงานและการ
ประเมินผลการประชาสัมพันธ์การตลาด และขั้นตอนในการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ การวิเคราะห์กลุ่มเปูาหมายเพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ของภาคเอกชน
และอุตสาหกรรมบันเทิง
Theories and concept related to public relations to communicate about goods
and service or organizations in order to achieve marketing goals. Including concepts, process,
and public relations strategy in entertainment industry; for example, film, theatre, and
music, operation and marketing public relations evaluation, and the process of special event
for public relations in various ways, target group analysis to plan for special event for public
relations of private sector and entertainment industry.
142-308 การจัดการประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤต
3(3-0-6)
Issue Management and Crisis Communication
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
แนวคิดและขั้นตอนของการจัดการประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤต และการรณรงค์เพื่อ
ปูองกันการเกิดภาวะวิกฤต วิเคราะห์ประเด็นและปัญหาโดยใช้วิธีการทางการสื่อสาร และฝึกเขียนแผน หรือ
กาหนดแนวทางในจัดการประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
Concepts and procedures of issue management and crisis communication and
campaign for prevent crisis, analysis of issues and problem solving, exploring various
methods of communication used by practice writing plan or determine issue Management
and crisis communication.
142-309 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Public Relations Research Methods
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
หลั กการและกระบวนการดาเนินงานวิจัยเพื่อการประชาสั มพันธ์ การฝึกทางานวิจัยทางด้าน
ประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นในการนาไปใช้ประโยชน์และการประเมินผลงานประชาสัมพันธ์
Principles and procedures behind acceptable research for public relations
including practice research study for public relations by focus on utilization and evaluation
public relations.
มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
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142-400 กลยุทธ์และการเผยแพร่การสื่อสารนวัตกรรม
3(3-0-6)
Strategy and Diffusion of Innovation Communication
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด กลยุทธ์ และหลักการในการเผยแพร่ การสื่อสารนวัตกรรม การประยุกต์ใช้ช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ ในการเผยแพร่นวัตกรรมการสื่อสาร
Concepts, strategies and principles in diffusion of innovation communication.
Application of media channels for innovation communication.
142-401 การระดมทุนเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
Fundraising for Public Relations
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
บทบาทและความสาคัญของการระดมทุนเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร แนวความคิด กลยุทธ์ใน
การระดมทุนเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร รวมทั้งขั้นตอนในการระดมทุนในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์
สถานการณ์ ประเด็น กลุ่มเปูาหมาย เพื่อวางแผนในการระดมทุนเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร
Role and importance of fundraising for public relations, conceptualization, and
fundraising strategies for public relations, including the process of the various forms of fundraising,
analysis in situation issue and target group to plan for fundraising for public relations.
142-402 การสื่อสารในองค์กร
3(3-0-6)
Organizational Communication
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสาคัญ ลักษณะ แนวคิด วิธีการ กลยุทธ์ของการสื่อสารในองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกันเกิดความร่วมมือ และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทางานขององค์กร
สามารถบรรลุเปูาหมาย และประสบผลสาเร็จด้วยดี
Significance, type, concept, method strategies of organization communication for
understanding and efficiency collaborate for reaching the goal.
142-403 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการสื่อสารนวัตกรรม
3(3-0-6)
Selected Topics Innovation Communications
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
การศึกษาเชิงวิเคราะห์เฉพาะเรื่อง หรือประเด็นที่มีความสาคัญต่องานด้านนวัตกรรมการสื่อสาร ที่
มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะประกาศหัวข้อเรื่องให้ทราบก่อนการลงทะเบียนเรียน
Analytical study of specific subject or issue that is importance to modern
innovation communications in accordance with the current situation. Selected topics will be
announced before enrollment.
มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
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142-404 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
Selected Topics in Special Events for Public Relations
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
การศึกษาเชิงวิเคราะห์เฉพาะเรื่อง หรือประเด็นที่มีความสาคัญด้านการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ ที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะประกาศหัวข้อเรื่องให้ทราบก่อนการ
ลงทะเบียนเรียน
Analytical study of specific or issue that is important to modern special event for
public relations in accordance with the current situation. Selected topics will be announced
before enrollment.
142-405 การสัมมนาประเด็นปัจจุบันด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม 3(3-0-6)
Seminar in Current Issues on Public Relations and Innovation
Communications
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ประเด็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษาทางด้านการประชาสัมพันธ์และนวัตกรรมการสื่อสาร ซึ่งนักศึกษา
จะต้องมีส่วนร่วมในการอภิปรายภายใต้การกากับดูแลของผู้สอนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาปัจจุบันที่เลือก
หรือกรณีศึกษา
Current issues or case studies in public relations and innovation communications.
Students are required to participate in supervised discussions by the lecturer in order to find
solutions to chosen current issues or case studies.
142-406 เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Co-operative Education Preparation
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
หลักการปฏิบัติตนในการทางานในสถานประกอบการ ความรู้เบื้องต้นในการทางาน หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และทัศนคติที่เหมาะสมในการทางาน การนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
Principles of working in workplace, basic working knowledge, duties, responsibilities
and appropriate working attitudes, application of theories in the workplace.
142-407 สหกิจศึกษา
5(0-40-0)
Co-operative Education
วิชาบังคับก่อน
142-406 เตรียมสหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานเป็นเวลา 16 สัปดาห์ในสถานประกอบการที่เลือก ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบของ
หลักสูตร ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญหรือหัวหน้างานและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ทั้งนี้เพื่อ
เพิ่มประสบการณ์ในการทางานของนักศึกษาโดยบูรณาการความรู้จากชั้นเรียนเข้ากับการทางานในสถาน
ประกอบการ
Working for 16 weeks in the selected workplace according to the course's approval
by controlling with specialist or job supervisor and co-operative education advisor to
enhance the students' working experience by integrating knowledge and skill from classroom
into the workplace.
มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
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2. วิชาเอกการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
2.1 วิชาชีพบังคับการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
143-269 โครงงานวางแผนโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
3(0-9-0)
Digital Advertising and Marketing Communication Design Thinking Project
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
การวางแผนและพัฒนาโครงงานทางด้านการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล โดยใช้การวิจัย
เป็นฐานในการจัดทาโครงงาน
Design thinking and development of original research based project in the area of
digital advertising and marketing communication.
143-369 โครงงานรณรงค์โฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
3(0-9-0)
Digital Advertising and Marketing Communication Campaign Project
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
การพัฒนาและผลิตโครงงานทางด้านการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล โดยใช้การวิจัยเป็น
ฐานในการจัดทาโครงงาน
Development and production of original research based project in the area of
digital advertising and marketing communication.
143–469 โครงงานโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัลระดับอาชีพ
3(0-9-0)
Professional Digital Advertising and Marketing Communication Project
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
การพัฒนาและผลิตโครงงานทางด้านการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดดิจิทัลระดับมืออาชีพ
โดยใช้การวิจัยเป็นฐานในการจัดทาโครงงาน
Development and production of original research based project in the area of
professional digital advertising and marketing communication.

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
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2.2 วิชาชีพเลือกการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
140-300 การโฆษณาดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Advertising
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
แนวคิด หลักการ และกระบวนการโฆษณาดิจิทัล การวางแผน และการกาหนดกลยุทธ์
Concepts, principles and digital advertising process; planning and setting strategies.
143–301 การวางแผนโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
Advertising Planning Process
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
หลักการ แนวคิด และความสาคัญของกระบวนการวางแผนโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
การกาหนดกลยุทธ์และกลวิธีการใช้สื่อดิจิทัล การวัดและประเมินผลการใช้สื่อดิจิทัล
Principles, concepts and importance; digital advertising and marketing
communication planning process, strategies and tactics of digital media planning, digital
media usage evaluation.
143-302 กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาดิจิทัล
3(3-0-6)
Creative Strategies in Digital Advertising
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ความหมาย ความสาคัญ และหลักการของการกาหนดกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาดิจิทัล
กลวิธีการสร้างสรรค์งานโฆษณาทางสื่อดิจิทัลรูปแบบต่าง ๆ
Definitions, importance and principles; creative strategies in digital advertising;
creative tactics for advertising in digital medias.
143-303 ธุรกิจโฆษณาดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Advertising Business
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
วิเคราะห์รูปแบบกิจการและระบบการบริหารงานโฆษณา เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดจาหน่ายงาน
โฆษณาภายในองค์การและบริษัทตัวแทนโฆษณา รวมถึงอุตสาหกรรมการโฆษณาให้มีการจัดสรรบุคลากร
งบประมาณและทรัพยากรอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
Analysis of business models and ad management system. To be applied in the
distribution of advertising and advertising agencies within the organization. Including the
allocation of the advertising industry personnel. Budget and other resources efficiently.
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143-304 การตลาดผู้สร้างแรงจูงใจทางการสื่อสาร
3(3-0-6)
Influencer Marketing Communication
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ความสาคัญ การใช้ Macro Influencer และ Micro Influencer ในงานสื่อสารการตลาด การ
วางแผน การประยุกต์ใช้ การประเมินผล
Importance; usage of Macro Influencer and Micro Influencer in marketing
communication; planning; application; evaluation.
143-305 การสื่อสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊ก
3(3-0-6)
Marketing Communication on Facebook
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ความสาคัญ การใช้เฟซบุ๊ก ในงานสื่อสารการตลาด การวางแผน การประยุกต์ใช้ การประเมินผล
การสื่อสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊ก
Importance; usage of Facebook in marketing communication; planning; application;
evaluation of marketing communication on Facebook.
143-306 การสื่อสารการตลาดผ่านอินสตาแกรม
3(3-0-6)
Marketing Communication on Instagram
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ความส าคัญ การใช้อิ น สตาแกรมในงานสื่ อสารการตลาด การวางแผน การประยุ กต์ใ ช้ การ
ประเมินผลการสื่อสารการตลาดผ่านอินสตาแกรม
Importance; usage of Instagram in marketing communication; planning; application;
evaluation of marketing communication on Instagram.
143-307 การสื่อสารการตลาดผ่านไลน์
3(3-0-6)
Marketing Communication on Line
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ความสาคัญ การใช้ไลน์ในงานสื่อสารการตลาด การวางแผน การประยุกต์ใช้ การประเมินผลการ
สื่อสารการตลาดผ่านไลน์
Importance; usage of Line in marketing communication; planning; application;
evaluation of marketing communication on Line.
143-308 การสื่อสารการตลาดผ่านทวิตเตอร์
3(3-0-6)
Marketing Communication on Twitter
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ความสาคัญ การใช้ทวิตเตอร์ในงานสื่อสารการตลาด การวางแผน การประยุกต์ใช้ การประเมินผล
การสื่อสารการตลาดผ่านทวิตเตอร์
Importance; usage of Twitter in marketing communication; planning; application;
evaluation of marketing communication on Twitter.
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143-309 ระเบียบวิธีวิจัยและประเมินผลงานโฆษณาดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Advertising Research Methods and Evaluation
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
หลักการพื้นฐานการวิจัยเพื่อการโฆษณาดิจิทัล ขอบเขตและลักษณะของการวิจัยเพื่อการโฆษณา
ดิจิทัล เทคนิคในการวิจัย การเก็บข้อมูล การประเมินประสิทธิภาพของการโฆษณาดิจิทัล การทดสอบชิ้นงาน
โฆษณาดิจิทัล
Basic principle of digital advertising research, research scopes and characteristics of
digital advertising research, research techniques, data collection, evaluation of digital
advertising, digital advertising testing.
143-400 เทคนิคการนาเสนองานลูกค้า
3(3-0-6)
Advertising Presentation Techniques
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
เทคนิคต่าง ๆ ในการนาเสนอแผนงานโฆษณา การใช้โสตทัศนูปกรณ์ในการนาเสนองาน การฝึก
ปฏิบัติในการนาเสนองาน
Various advertising presentation techniques, guidelines and audio visual aids for
presentation, presentation practice.
143–401 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่องานสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
Special Events for Marketing Communication
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
หลักการและแนวคิดในการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่องานสื่อสารการตลาด องค์ประกอบและประเภท
ของกิจกรรมพิเศษเพื่องานสื่อสารการตลาด
Principle and the concept of special events for marketing communications, the
types of activities for marketing communications.
143-402 การสื่อสารตราสินค้าสาหรับวิสาหกิจเริ่มต้น
3(3-0-6)
Brand Communication for Startup Business
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ตราสิ น ค้ า ความส าคั ญ ของตราสิ น ค้ า ต่ อ วิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต้ น คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า
องค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้า การบริหารจัดการตราสินค้า แผนการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างและรักษา
ตราสินค้า
Brand concept, important of brand for startup business, brand equity, components of
brand equity; brand management, making communication planning to build and maintain brand.
143-403 จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Laws and Ethics in Advertising
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา จรรยาบรรณและจริยธรรมของนักโฆษณา
Laws related to advertising; ethics in advertising profession.
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143–404 เรื่องคัดเฉพาะทางการโฆษณาดิจิทัล
3(3-0-6)
Selected Topics in Digital Advertising
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
เรื่องเฉพาะทางด้านการโฆษณาที่น่าสนใจในปัจจุบัน โดยจะประกาศหัวข้อเรื่องให้ทราบก่อนการ
ลงทะเบียนเรียน
Specialized subject matter of current interest in digital advertising. Selected topics
will be announced before enrollment.
143–405 เรื่องคัดเฉพาะทางการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
Selected Topics in Digital Marketing Communication
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
เรื่องเฉพาะทางด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่น่าสนใจในปัจจุบัน โดยจะประกาศหัวข้อเรื่องให้
ทราบก่อนการลงทะเบียนเรียน
Specialized subject matter of current interest in digital marketing communication.
Selected topics will be announced before enrollment.
143-406 สัมมนาประเด็นปัจจุบันด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
Seminar in Current Issues on Digital Marketing Communication
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ประเด็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษาทางด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีส่วนร่วม
ในการอภิปรายภายใต้การกากับดูแลของผู้สอนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาปัจจุบันที่เลือกหรือกรณีศึกษา
Current issues or case studies in digital marketing communication; Students are
required to participate in supervised discussions by the lecturer in order to find solutions to
chosen current issues or case studies.
143-407 เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Co-operative Education Preparation
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
หลักการปฏิบัติตนในการทางานในสถานประกอบการ ความรู้เบื้องต้นในการทางาน หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และทัศนคติที่เหมาะสมในการทางาน การนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
Principles of working in workplace, basic working knowledge, duties, responsibilities and
appropriate working attitudes, application of theories in the workplace.
143-408 สหกิจศึกษา
5(0-40-0)
Co-operative Education
วิชาบังคับก่อน
143-457 เตรียมสหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานเป็นเวลา 16 สัปดาห์ในสถานประกอบการที่เลือก ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบของ
หลักสูตร ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญหรือหัวหน้างานและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์ในการทางานของนักศึกษาโดยบูรณาการความรู้จากชั้นเรียนเข้ากับการทางานในสถานประกอบการ
Working for 16 weeks in the selected workplace according to the course's approval
by controlling with specialist or job supervisor and co-operative education advisor to
enhance the students' working experience by integrating knowledge and skill from classroom
into the workplace.
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3. วิชาเอกภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
3.1 วิชาชีพบังคับภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
146-269 โครงงาน 1
3(0-9-0)
Project 1
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
การพัฒนาและผลิตโครงงานทางด้านการผลิตสื่อเกี่ยวกับสื่อดิจิทัล หรือ ภาพยนตร์ หรือ โทรทัศน์
หรือ วิทยุ หรือ การแสดง หรือ สื่อสิ่งพิมพ์ โดยใช้การวิจัยเป็นฐานในการจัดทาโครงงาน
Development and production of original research based project in the area of
media production related to digital media, film, television, radio, performing art, or printed
media.
146-369 โครงงาน 2
3(0-9-0)
Project 2
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
การพัฒนาและผลิตโครงงานทางด้านการผลิตสื่อเกี่ยวกับสื่อดิจิทัล หรือ ภาพยนตร์ หรือ โทรทัศน์
หรือ วิทยุ หรือ การแสดง หรือ สื่อสิ่งพิมพ์ จากประเด็นที่มีความซับซ้อนและเป็นนามธรรม
Development and production in complex and abstract issues in the area of media
production related to digital media, film, television, radio, performing art, or printed media.
146-469 โครงงาน 3
3(0-9-0)
Project 3
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
การพัฒนาและผลิตโครงงานทางด้านการผลิตสื่อเกี่ยวกับสื่อดิจิทัล หรือ ภาพยนตร์ หรือ โทรทัศน์
หรือ วิทยุ หรือ การแสดง หรือ สื่อสิ่งพิมพ์ ตามมาตรฐานทางวิชาชีพ
Development and production of professional standards in the area of media
production related to digital media, film, television, radio, performing art, or printed media.
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3.2 วิชาชีพเลือกภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
146-300 ประวัติภาพยนตร์ไทย
3(3-0-6)
Thai Film History
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ประวั ติความเป็ นมาของอุ ตสาหกรรมภาพยนตร์ ไทย พั ฒนาการของรู ปแบบและสไตล์ รวมทั้ ง
พัฒนาการด้านการผลิตตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
History of Thai film industries, the development of patterns and styles and also the
development of film production from past to present.
146-301 การสร้างสรรค์งานบทภาพยนตร์
3(2-2-5)
Creative Writing Film Script
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
หลักการเขียนบทภาพยนตร์ ทั้งด้านรูปแบบโครงสร้างและองค์ประกอบของบทภาพยนตร์ การ
สื่อสารความคิด อารมณ์ ความรู้สึกผ่านภาพ และองค์ประกอบอื่น ๆ ของภาพยนตร์ ฝึกปฏิบัติการเขียนบท
ภาพยนตร์ โดยเริ่มจากการเขียนโครงร่าง โครงเรื่องขยาย การสร้างลักษณะนิสัยตัวละคร และการพัฒนา
เรื่องราวไปสู่บทภาพยนตร์ที่สมบูรณ์
Fundamental of script writing, both form and structure and elements of film,
communicate thoughts, mood and feeling from the picture and other elements, practice
writing the screenplay, starting from synopsis, treatment, plot, characteristic of characters
and story development to finish screenplay.
146-302 กระบวนการหลังการถ่ายทาทางภาพยนตร์
3(2-2-5)
Post Production Process for Film
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
หลักการและกระบวนการหลังการถ่ายทาทั้งภาพและเสียง เทคนิคพื้นฐานในขั้นตอนการตัดต่อ
ภาพยนตร์ พื้นฐานการสร้างกราฟิกต่าง ๆ ทางภาพ ขั้นตอนและการทางานในห้องบันทึกเสียง การเลือก
ดนตรีประกอบและเสียงประกอบ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการ
ทางานในขั้นตอนหลังการถ่ายทา
Fundamental of postproduction process, basic techniques in editing process, graphics,
sound recording, soundtrack and sound mixing — practice with the equipment in digital system
146-303 ทฤษฏีทางภาพยนตร์
3(3-0-6)
Film Theory
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ความหมายของสื่ อ ภาพยนตร์ ทฤษฎี ภ าพยนตร์ ลั ก ษณะและธรรมชาติ ข องสื่ อ ภาพยนตร์
องค์ป ระกอบและกระบวนการการผลิตสาร บทบาท หน้าที่ จริยธรรม และความรับผิ ดชอบที่มีต่อสั งคม
ผลกระทบต่อผู้รับสาร อิทธิพลของภาพยนตร์ต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ โดยเน้นการศึกษาจากกรณีศึกษาทั้งในบริบทสังคมไทยและนานาชาติ
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Signification of film, film theory, the nature of film, elements and process of
producing message, roles and responsibilities, ethics and social responsibilities, impact on
audiences, the influence of film to politics, economic, society and culture as well as laws
implicate with film which emphasis on case study from Thai and international context.
146-304 การถ่ายภาพยนตร์
3(2-2-5)
Cinematography
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
แนวคิดทฤษฎีและหลักปฏิบัติในการถ่ายภาพยนตร์ คุณสมบัติของกล้องในระบบดิจิทั ลที่ใช้ในการ
ถ่ายภาพยนตร์ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทา ฝึกการจัดแสงสาหรับการถ่ายภาพยนตร์
เพื่อสื่อสารอารมณ์ ความรู้สึก ฝึกตีความบทภาพยนตร์เพื่อถ่ายทอดความหมายให้เป็นภาพเคลื่อนไหวอย่างมี
ประสิทธิภาพ
Concepts and practice in cinematography, property of digital camera to use in film
production as well as other equipment, practice the lighting for film to convey feeling, mood
and interpret the screenplay for convey meaning in moving images.
146-305 ประยุกต์ศิลป์เพื่อการออกแบบงานสร้างสาหรับภาพยนตร์
3(2-2-5)
Art Applied for Film Production Design
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ทฤษฎีแนวคิดหลักการกากับศิลป์และออกแบบงานสร้างในงานภาพยนตร์ และฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบ การจัดหาสถานที่ การเลือกวัสดุ การจัดฉาก การทาอุปกรณ์ประกอบฉาก การแต่งหน้าและการ
ออกแบบทรงผม การออกแบบเครื่องแต่งกาย การสร้างเทคนิคพิเศษ ตลอดจนการจัดองค์ประกอบในฉากให้
สอดคล้องกับเรื่องราว
Aesthetic in various art forms for design the film, concept and theory on
production design in film production, practice to design, location scouting, material
selection, staging, props, hair and make-up, costume, technician as well as mise en scene
146-306 การประยุกต์เสียงและดนตรีในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์
3(3-0-6)
Creative Sound and Music Applied for Film
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเสียงและดนตรีในงานภาพยนตร์ รวมถึงสุนทรียศาสตร์ และ
รูปแบบของดนตรีต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่นามาประยุกต์ใช้ในสื่อภาพยนตร์ ศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา
จากการใช้เสียง การใช้เพลงและดนตรีประกอบในสื่อภาพยนตร์ที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านการเล่าเรื่อง การ
สื่อความหมายและอารมณ์ เพื่อเป็นพื้นฐานให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการผลิตภาพยนตร์ต่อไป
Function of sound and music in film work, including aesthetic and types of music
from the pass to present, which study from case study that excellent in narrative, convey
meaning and feeling for applying in future film production
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146-307 การวิพากษ์และการวิเคราะห์ผู้รับสารสาหรับสื่อภาพยนตร์
3(3-0-6)
Film Critic and Audience Analysis
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
แนวคิดต่าง ๆ ในภาพยนตร์ร่วมสมัย กระบวนการสื่อสาร การตีความและการสร้างความหมาย
ร่วมกันระหว่างผู้สร้างภาพยนตร์และผู้ชม โดยศึกษาผ่านแนวคิดจิตวิเคราะห์ สัญวิทยา โครงสร้างนิยม
อุดมการณ์ทางสังคม มายาคติ วาทกรรมต่าง ๆ ตลอดจนรูปแบบนิยมของภาพยนตร์ รวมถึงการวิเคราะห์ผู้รับ
สารหรือผู้ชมภาพยนตร์ในบริบทสังคมสมัยใหม่
Concepts in modern film, production process, interpreting and semiotics between
film and audiences, study from psychoanalysis, semiotic, structuralism, ideology, myth,
discursive practice as well as formalism, including audience analysis in modern society.
146-308 ธุรกิจและการตลาดสาหรับสื่อภาพยนตร์
3(3-0-6)
Film Business and Marketing
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ภาพยนตร์ ใ นบริ บ ททางธุ ร กิ จ ทั้ ง ของประเทศไทยและระดั บ นานาชาติ ภาพยนตร์ ใ นแง่
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาพยนตร์ การทาตลาดสาหรับภาพยนตร์ การประชาสัมพันธ์
ภาพยนตร์ การจัดการฉายตลอดจนการจัดจาหน่ายภาพยนตร์
Film in Thai and international business context, the creative industry, increase
value, film marketing, public relation, film screening as well as selling the film
146-400 การสร้างสรรค์เทคนิคพิเศษทางภาพและเสียงสาหรับภาพยนตร์
3(2-2-5)
Special Visual and Sound Effect Technic for Film Post Production
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ศึกษาหลักการออกแบบและฝึกปฏิบัติการสร้างเทคนิคพิเศษทางภาพ การสร้างภาพ 3 มิติ ศึกษา
หลักการออกแบบและฝึกปฏิบัติสร้างเทคนิคพิเศษทางด้านเสียง การสร้างดนตรีประกอบ ฝึกปฏิบัติการใช้งาน
โปรแกรมซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง และการผสมผสานเทคนิคเหล่านี้ในกระบวนการหลังการถ่ายทา
Design fundamental for special visual, 3D production, study fundamental of design
and practice with sound, soundtrack and other software that related and integrated all
techniques in postproduction.
146-401 ภาพยนตร์ทดลองและการวิจัย
3(3-0-6)
Experimental Film and Research
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ศึกษาความหมาย ประเภท แนวคิดพื้นฐานและประโยชน์ของการวิจัยภาพยนตร์เชิงนิเทศศาสตร์
ผ่านกรณีศึกษาต่าง ๆ ทางภาพยนตร์ ศึกษาขั้นตอนการดาเนินการวิจัยหรือการทดลองทางด้านภาพยนตร์ต่างๆ
การกาหนดปัญหานาวิจัย การศึกษาทบทวนทฤษฎี แนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลการวิจัย เพื่อนาไปสู่การทางานวิจัยสื่อภาพยนตร์ โดยนักศึกษาทาการ
ตั้งประเด็นการวิจัยหรือการทดลองทางภาพยนตร์ด้วยตนเองและทดลองทาการค้นคว้าวิจัยเพื่อนาเสนอ
Study the signification, type, basic concepts and film research from various case
study of film, research question, review literature, data gathering, data analysis and
conclusion, to do research paper, the research will be conducted by the students.
มหาวิทยาลัยสยาม
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146-402 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
Film, Television, and Digital Media Research Methods
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ขั้นตอนระเบียบการวิจัยเพื่อการผลิตงานภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
Procedures in research methods for film, television and digital media.
146-403 เรื่องคัดเฉพาะประเด็นปัจจุบันของภาพยนตร์
3(3-0-6)
Selected Topics in Film Contemporary Issues
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
เรื่องเฉพาะทางด้านภาพยนตร์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน โดยจะประกาศหัวข้อเรื่องให้ทราบก่อนการ
ลงทะเบียนเรียน
Specialized subject matter of current interest in film. Selected topics will be
announced before enrollment.
146-404 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านทักษะเทคนิคปฏิบัติการภาพยนตร์
3(2-2-5)
Selected Topics in Film Technical Skills
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
เรื่องเฉพาะทางด้านทักษะเทคนิคปฏิบัติการภาพยนตร์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน โดยจะประกาศหัวข้อ
เรื่องให้ทราบก่อนการลงทะเบียนเรียน
Specialized subject matter of current interest in film technical skills. Selected
topics will be announced before enrollment.
146-405 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการผลิตเนื้อหาภาพยนตร์
3(2-2-5)
Selected Topics in Film Content Production
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
เรื่องเฉพาะทางด้านการผลิตเนื้อหาภาพยนตร์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน โดยจะประกาศหัวข้อเรื่องให้
ทราบก่อนการลงทะเบียนเรียน
Specialized subject matter of current interest in film content production. Selected
topics will be announced before enrollment.
146-406 สัมมนาภาพยนตร์ร่วมสมัย
3(3-0-6)
Seminar in Contemporary Film
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ประเด็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษาทางด้านภาพยนตร์ร่วมสมัย ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายภายใต้การกากับดูแลของผู้สอนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาปัจจุบันที่เลือกหรือกรณีศึกษา
Current issues or case studies in contemporary film. Students are required to
participate in supervised discussions by the lecturer in order to find solutions to chosen
current issues or case studies.
มหาวิทยาลัยสยาม
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146-310 ทักษะการผลิตรายการโทรทัศน์
3(2-2-5)
Television Production Skills
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
หลักการและทักษะพื้นฐานในการผลิตรายการโทรทัศน์รูปแบบบันเทิงคดีทั้งในและนอกสตูดิโอ ฝึก
ทักษะพื้นฐานทางด้านเครื่องมือในการผลิตรายการ
Principal and basic skills for television production for entertainment including instudio and outdoor. Basic skill practice on equipment for production.
146-311 ทฤษฎีสื่อสมัยนิยมร่วมสมัย
3(3-0-6)
Theories of Popular Media in Contemporary Age
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ทฤษฎีและแนวคิดปัจจุบันที่นามาใช้ในงานสื่อสมัยนิยมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาท หน้าที่และ
อิทธิพลของสื่อสมัยนิยมที่มีต่อสังคม โดยมุ่งที่จะเข้าใจความหมายของทฤษฎีและการนาเอาทฤษฎีมาใช้อธิบาย
ผลที่เกิดจากสื่อมวลชน
Contemporary theories and concepts concerning with the role, function and
impact of popular media on society emphasizing on popular media theories and their
application in explaining the effects of popular media on the mass.
146-312 การดาเนินรายการโทรทัศน์
3 (2-2-5)
Performance for Television Program
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
เทคนิคการดาเนิ นรายการโทรทัศน์ โดยเฉพาะการฝึกการใช้ท่าทาง สายตา ตลอดจนน้าเสียง
สาหรับการดาเนินรายการโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ
Techniques for television performance, especially body and eye movement as
well as voice projection for hosting television programs.
146-313 การออกแบบและสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
3(2-2-5)
Television Program Designing and Creating
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
หลั กการออกแบบและสร้ างสรรค์ รายการโทรทัศ น์ป ระเภทต่ าง ๆ โดยเริ่ม ตั้ง แต่ การค้ นคว้ า
รวบรวมและคัดกรองข้อมูล การกาหนดวิธีการนาเสนอที่เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของ
รายการ การเตรียมทีมงานและการแบ่งงาน การถ่ายทา และงานหลังการถ่ายทา
Fundamental of television program design, starting from research, screening data,
define the presentation for suitable audience and program objective, pre-production,
production and post-production.
146-314 การผลิตสารคดีเชิงข่าวทางโทรทัศน์
3(2-2-5)
News Documentary Television Production
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
กระบวนการและขั้นตอนการผลิตรายการสารคดีซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวโยงมาจากเรื่องที่เป็นข่าว อันร่วม
ถึงการค้นคว้ารวบรวมข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งที่เป็นตัวบุคคล สิ่งพิมพ์ สื่ออื่น ๆ และนาเสนอ
เรื่องราวที่สมบูรณ์มากขึ้น เพื่อสื่อสารไปยังผู้ชมได้อย่างชัดเจนและรอบด้าน
News documentary production process that relate from news, including researching
from person, print and other, and present more complete news for communicate to audiences.
มหาวิทยาลัยสยาม
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146-315 การผลิตรายการกีฬาทางโทรทัศน์
3(2-2-5)
Sports Program Production for Television
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
หลั กการผลิ ตรายการกีฬา และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการและเทคนิคต่าง ๆ ในการผลิ ต
รายการกีฬาทางโทรทัศน์
Fundamentals of sport program production for television, practice in the process
and techniques to produce sport program for television.
146-316 การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อข้ามพ้นสื่อ
3(2-2-5)
Transmedia Production for Television
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
หลักการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการเล่าเรื่องในลักษณะของการข้ามผ่านทางการสื่อสาร
รวมทั้งฝึกปฏิบัติการผลิตรายการเพื่อข้ามพ้นสื่อ
Fundamental of transmedia production for television and producing transmedia
television program.
146-317 การผลิตรายการโทรทัศน์เฉพาะรายบุคคล
3(2-2-5)
Individual Television Production
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
การผลิตรายการโทรทัศน์ด้วยตนเอง และเผยแพร่ด้วยสื่อออนไลน์ โดยบูรณาการและประยุกต์
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการสื่อสาร ภายใต้การแนะนาโดยตรงจากคณาจารย์
Self-television production and broadcast via online media by integrated and applied
concepts, theories and communication fundamentals, under the advisory of lecturers.
146-318 ละครโทรทัศน์ไทย
3(3-0-6)
Thai Drama Series
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ประวัติ และพัฒนาการของละครโทรทัศน์ไทย วิเคราะห์กระบวนและเทคนิคในการผลิตละครโทรทัศน์
History and development Thai drama series for television and analyzing the
process and techniques in Thai drama series production.
146-319 การผลิตงานเสียงในสื่อหลอมรวม
3(2-2-5)
Audio Work Production for Convergence Media
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับสื่อเสียง การผลิตงานสร้างสรรค์ด้วยเสียงเพื่อเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ
ที่มีการผสมผสานหลากหลายสื่อ
Concepts and principles about audio media, audio creative work production for
broadcasting through multiple convergence channels.
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146-410 การออกแบบฉากและสิ่งประกอบฉาก
3(2-2-5)
Scenery and Property Design
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
หลั กการและทักษะพื้น ฐานในการออกแบบฉากและสิ่ งประกอบฉากส าหรับรายการโทรทัศน์
พัฒนาการของการออกแบบฉากรายการ กระบวนการออกแบบและสร้างสรรค์ รวมถึงฝึกปฏิบัติพื้นฐานในการ
ออกแบบฉากในรายการโทรทัศน์
Fundamental and basic skill for scenery and property design, development in stage
design, the process and basic practice in scenery and property design.
146-411 การวิเคราะห์และวิจารณ์รายการโทรทัศน์
3(3-0-6)
Television Program Analysis and Reviewing
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
หลักการวิเคราะห์กลวิธีของรายการโทรทัศน์ในการสื่อสารกับผู้ชม ทั้งในเชิงเนื้อหาสาระและในเชิง
ศิลปะ ตลอดจนทฤษฎีและหลักการประเมินคุณค่าด้านต่าง ๆ ของสื่อโทรทัศน์
Analysis tactics for television to communicate with viewers on both content and
arts as well as theory and evaluate on various dimension of television.
146-412 การผลิตรายการการเดินทางท่องเที่ยว อาหารและการพักผ่อนทางโทรทัศน์
3(2-2-5)
Travel Culinary and Leisure Television Program Production
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
การผลิตรายการโทรทัศน์ในลักษณะการควบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว
อาหารการกิน และการพักผ่อน
The content convergence of television program production on travel culinary and
leisure.
146-413 เรื่องคัดเฉพาะทางการผลิตรายการโทรทัศน์
3(2-2-5)
Selected Topics in Television Program Production
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
เรื่องเฉพาะทางด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน โดยจะประกาศหัวข้อเรื่องให้
ทราบก่อนการลงทะเบียนเรียน
Specialized subject matter of current interest in television program production.
Selected topics will be announced before enrollment.
146-414 สัมมนาการผลิตรายการโทรทัศน์
3(3-0-6)
Seminar in Television Program Production
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ประเด็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษาทางด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายภายใต้การกากับดูแลของผู้สอนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาปัจจุบันที่เลือกหรือกรณีศึกษา
Current issues or case studies in television program production. Students are
required to participate in supervised discussions by the lecturer in order to find solutions to
chosen current issues or case studies.
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146-320 การสืบค้นสาหรับการผลิตสื่อดิจิทัล
3(3-0-6)
Methods for Digital Media Production
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
วิธีการค้นหาข้อมูลบนสื่อดิจิทัล การทาความเข้าใจกับข้อมูล และการนาข้อมูลมาสร้างสรรค์ตัวบท
สาหรับสื่อดิจิทัล
Digital information gathering, Understanding Digital media information and the use
of information to create messages for digital media.
146-321 แนวโน้มสื่อดิจิทัลร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Digital Media Trends
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ศึกษาจุ ด เด่น จุ ด ด้อย ความแตกต่ างของสื่ อออนไลน์แ ต่ล ะประเภท เพื่ อนามาปรับใช้ในการ
สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล
Pros and cons and various of online media, the uses for creating digital media.
146-322 การสื่อสารอี-สปอร์ต
3(3-0-6)
E-sport Communication
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอี -สปอร์ต ประเภทของเกมส์ต่าง ๆ ในทุกรูปแบบ การสร้าง
อาชีพนักกีฬาอี-สปอร์ตและนักจัดเนื้อหารายการเกี่ยวกับเกมส์เพื่อสร้างชุมชนสื่อสังคมเป็นของตนเอง
Fundamental knowledge of modern e-sport (Electronic Sport) industry,
understanding every types of game on different platforms and becoming a professional
gamer and game broadcaster for building online community.
146-323 การคิดสร้างสรรค์ในงานสื่อดิจิทัล
3(3-0-6)
Design Thinking in Digital Media
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ สาหรับพัฒนา และออกแบบแนวคิดในการสื่อสารบนสื่อดิจิทัล
Design thinking for design and communication development in digital media.
146-324 การผลิตสื่อเสมือนจริง
3(2-2-5)
Virtual Media Production
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
กระบวนการผลิตงานแบบเสมือนจริงด้วยโปรแกรมเฉพาะทาง เพื่อสนับสนุนการสื่อความหมายด้วยภาพ
The specific computer program to create Virtual media design and production for
visual communication.
146-325 การเตรียมงานและเขียนสตอรีบอร์ดสาหรับการผลิตสื่อ
3(3-0-6)
Preparation and Storyboard Writing for Media Production
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
การเขียนสตอรีบอร์ด ทาความเข้าใจกับมุมกล้อง ขั้นตอนก่อนการผลิต ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ
การสร้างสรรค์และสื่อความหมาย
Writing a storyboard to understanding the camera angle in pre-production steps.
Study and practice about creativity and meaning.
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146-326 การผลิตและสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Media Design and Production
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
การตกแต่งและการประมวลผลภาพนิ่งดิจิทัล การตัดต่อวีดิทัศน์ดิจิทัล การออกแบบจัดหน้าในพหุสื่อ
Photo retouching and processing, digital video editing, and multimedia design.
146-327 การผลิตคลิปออนไลน์
3(2-2-5)
Online Clip Production
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
กระบวนการก่อนการผลิต การผลิต และหลังการผลิตคลิปในรูปแบบออนไลน์
Online video clip production procedure including pre-production, production and
post production.
146-328 อินโฟกราฟิกเพื่อการนาเสนอ
3(2-2-5)
Infographic for Presentation
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
การนาเสนอเนื้อหาด้วยภาพกราฟิกผสมผสานกับเสียงและข้อความเพื่อสร้างความหมาย
Infographic presentation with the significant of sounds and texts.
146-329 การผลิตสื่อการ์ตูนออนไลน์
3(2-2-5)
Cartoon Online Production
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
กระบวนการออกแบบและผลิตสื่อการ์ตูนทั้งแบบภาพนิ่งและเคลื่อนไหวสาหรับเผยแพร่บนสื่อออนไลน์
Cartoon Online production procedure for both still picture and motion picture for
establish in online media.
146-420 การบริหารสื่อดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Media Management
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจทางสื่อดิจิทั ล การวางแผนงาน การบริหาร
ทรัพยากรการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา และการประกันคุณภาพ
Principle and concept of digital media management, project planning, resources
management, intellectual property management, quality assurance.
146-421 การวางแผนและการผลิตสื่อสาหรับสถานีออนไลน์
3(3-0-6)
Media Planning and Production for Online Channel
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
การสร้างสรรค์แนวคิดในการผลิตเนื้อหาสาหรับสถานีออนไลน์ การวางแผนการตลาด แผนการ
ผลิตรายการออนไลน์
Creative concept of video production for online channel, channel marketing
management, online channel planning.
146-422 เรื่องคัดเฉพาะทางสื่อดิจิทัล
3(3-0-6)
Selected Topics for Digital Media
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
เรื่องเฉพาะทางด้านสื่อดิจิทัลที่น่าสนใจในปัจจุบัน โดยจะประกาศหัวข้อเรื่องให้ทราบก่อนการ
ลงทะเบียนเรียน
Specialized subject matter of current interest in digital media. Selected topics will
be announced before enrollment.
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146-330 การถ่ายภาพข่าว
3(2-2-5)
Photojournalism
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
หลักการและเทคนิคการถ่ายภาพ เพื่อนาเสนอข้อมูลข่าวสารด้วยภาพถ่ายในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ
ออนไลน์
Principles and techniques of photojournalism to present information in printed
media and online media.
146-331 การถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Public Relations Photography
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
เทคนิค และวิธีการถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร และต่อ
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
Photography techniques and practices of organizational activities in order to
promote organizational good-wills and good images.
146-332 การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา
3(2-2-5)
Advertising Photography
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
กลยุทธ์การสร้างสรรค์ภาพถ่ายเพื่องานโฆษณา ศิลปะการออกแบบภาพถ่าย กระบวนการและ
การวางแผนการผลิต การกาหนดตัวบุคลากร เทคนิคการถ่ายภาพชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
สตูดิโอ การจัดแสง รวมทั้งการสร้างสรรค์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์
Creative strategies for advertising, Art, design, photo processing and production
planning, Assigned personnel, Various imaging techniques, The use of tools and equipment
in the studio lighting, as well as the creation of images by computer.
146-333 การถ่ายภาพเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Tourism Photography
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
การสื่อสารด้วยภาพกับงานท่องเที่ยว การคัดเลือกภาพถ่ายประกอบเนื้อหาด้านการท่องเที่ยว การ
ถ่ายภาพโรงแรมที่พัก การถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยว การถ่ายภาพบุคคลกับการท่องเที่ยว การถ่ายภาพอาหาร
กับการท่องเที่ยว
Travel photography and communication, photographic for tourism content, resort
and hotel photography, tourism attraction photography, portrait photography for travel and
tourism, food photography for travel and tourism.
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146-334 การถ่ายภาพบุคคล
3(2-2-5)
Portrait Photography
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
หลักการและเทคนิคการถ่ายภาพบุคคลเพื่อการสื่อความหมาย และการฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ
บุคคลทั้งในและนอกสตูดิโอ
Principles and techniques of portrait photography to convey meaning, practice
portrait photography both inside and outside the studio.
146-335 การถ่ายภาพทิวทัศน์
3(2-2-5)
Landscape Photography
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
หลักการและเทคนิคการถ่ายภาพทิวทัศน์เพื่อการสื่อความหมาย และการฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ
ทิวทัศน์ด้วยเทคนิคและกระบวนการพิเศษอื่น ๆ
Principles and techniques of landscape photography to convey meaning, practice
landscape photography with techniques and other special processes.
146-336 เซลฟีกับการหลอมรวมวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Selfie and Convergent Culture
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
หลักการการถ่ายภาพเซลฟีเพื่อสื่อสารพหุอัตลักษณ์ของบุคคลที่อยู่ในกลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ
Fundamental in selfies for communicate multiple identity of individual that live in
different cultures.
146-430 เรื่องคัดเฉพาะทางการถ่ายภาพธรรมชาติ
3(2-2-5)
Selected Topics for Natural Photography
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
เรื่องเฉพาะทางด้านเทคนิคปฏิบัติการการถ่ายภาพแนวธรรมชาติในสังคมปัจจุบัน โดยจะประกาศ
หัวข้อเรื่องให้ทราบก่อนการลงทะเบียนเรียน
Specialized subject matter of current interest in natural photography techniques.
Selected topics will be announced before enrollment.
146-431 สัมมนาประเด็นปัจจุบันด้านการถ่ายภาพ
3(2-2-5)
Seminar in Photography
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ประเด็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษาทางด้านการถ่ายภาพ ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีส่วนร่วมในการอภิปราย
ภายใต้การกากับดูแลของผู้สอนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาปัจจุบันที่เลือกหรือกรณีศึกษา
Current issues or case studies in photography. Students are required to participate
in supervised discussions by the lecturer in order to find solutions to chosen current issues
or case studies.
มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

88

146-340 การเขียนบนสื่อสังคมออนไลน์ 1
3(3-0-6)
Writing on Social Media 1
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
หลักการและวิธีการถ่ายทอดผ่านจินตนาการบนรูปแบบที่หลากหลายบนสื่อสังคมออนไลน์ การ
เขียนบนพื้นฐานการนาเสนอความคิดเห็นที่มีเหตุผลและเป็นประโยชน์
Principles and methods of transmission through imagination in various formats on
online media, writing based on a rational and useful opinion.
146-341 การเขียนบนสื่อสังคมออนไลน์ 2
3(3-0-6)
Writing on Social Media 2
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
การสื่อสารข้อมูลด้ายการเขียนรูปแบบต่าง ๆ ความรู้และความเข้าใจลักษณะเฉพาะของงานเขียน
บนสื่อสังคมออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ และสามารถนามาประยุกต์อย่างเหมาะสม
Communication with various writing styles, knowledge and understanding of the
characteristics of writing on social media in various channels and applied appropriately.
146-342 การวิเคราะห์เนื้อหาสื่อ
Media Content Analysis
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ระเบียบวิธีการวิจัยเนื้อหาของสื่อประเภทต่าง ๆ
Research Methodology in different types of media content.

3(3-0-6)

146-343 การรายงานข่าวเชิงลึกบนสื่อสังคม
3(3-0-6)
Investigative Journalism Social Media
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
หลั กการและวิธีการรวบรวมข้อมูล ข่าวสารที่มีเนื้อหาเจาะลึ ก ข่าวเฉพาะด้าน และการศึกษา
ประเด็นข่าวที่น่าสนใจในบริบทด้านต่าง ๆ
Principles and methods for Information gathering; in-depth content, special news
and studying interesting news issues in various contexts.
146-344 การออกแบบจัดหน้าและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
3(2-2-5)
Layout Design and Printed Media Production
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
หลักการออกแบบจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ การเตรียมและการตกแต่งต้นฉบับในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ประเภทต่าง ๆ กระบวนการผลิตสื่อสิ่ งพิมพ์ ตั้งแต่กระบวนการก่อนการผลิต กระบวนการการผลิต และ
กระบวนการหลังการผลิต
Principles of layout design for printed media, preparation and editing of
manuscripts for printed media production, printed media production process from preproduction to post-production.
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146-345 การผลิตสื่อสารสนเทศบนโทรศัพท์มือถือ
3(2-2-5)
Informative Media Production on Mobile Telephone
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
หลักการผลิตสื่อโดยใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือช่วยในการผลิตสื่อโดยเน้นการออกแบบสารวจ
การใช้โ ปรแกรมประยุ ก ต์ (แอปพลิ เ คชัน ) ในการพัฒ นางาน การสร้ างเนื้อหา โดยสร้ างประโยชน์ ที่เน้ น
ปฏิสัมพันธ์ในการติดต่อสื่อสาร
Principles and creative techniques for informative media production on mobile,
user’s interaction by using application to develop informative media production.
146-440 เรื่องคัดเฉพาะทางการสร้างสรรค์เนื้อหาบนสื่อออนไลน์
3(2-2-5)
Selected Topics in Online Media Content Creation
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
เรื่องเฉพาะทางด้านการสร้างสรรค์เนื้อหาบนสื่อออนไลน์ การเขียนและการเผยแพร่ข้อมูลรูปแบบ
ต่าง ๆ ให้เข้ากับสถานการณ์ และสื่อในปัจจุบัน โดยจะประกาศหัวข้อเรื่องให้ทราบก่อนการลงทะเบียนเรียน
Specialized subject matter of current interest in online media content creation;
writing and disseminating of different types of information in situation and current media.
Selected topics will be announced before enrollment.
146-441 เรื่องคัดเฉพาะทางการผลิตข่าวสาร
3(2-2-5)
Selected Topics in News and Information Creation
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
เรื่องเฉพาะทางด้านการผลิตและสร้างสรรค์ข่าวเพื่อนาเสนอบนสื่อหลากหลายรูปแบบ โดยจะ
ประกาศหัวข้อเรื่องให้ทราบก่อนการลงทะเบียนเรียน
Specialized subject matter of current interest in news and information creation to
present in various media. Selected topics will be announced before enrollment.
146-442 สัมมนาประเด็นปัจจุบันด้านข่าว
3(3-0-6)
Seminar in Current Issues on News
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ประเด็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษาทางด้านข่าว ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีส่วนร่วมในการอภิปรายภายใต้
การกากับดูแลของผู้สอนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาปัจจุบันที่เลือกหรือกรณีศึกษา
Current issues or case studies in news. Students are required to participate in
supervised discussions by the lecturer in order to find solutions to chosen current issues or
case studies.
มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
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146-350 การแสดงในการผลิตสื่อ
3(2-2-5)
Acting in Media Production
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
หลักการแสดงในเชิงปฏิบัติเริ่มตั้งแต่การบริหารร่างกายและเสียง การสังเกตการฝึกสมาธิ การฝึก
โสตประสาท จินตนาการการฝึกพูดบทในใจ การวิเคราะห์และตีความบทละคร การฝึกปฏิบัติทางร่างกายและ
อารมณ์ การเคลื่อนไหวภายใต้การควบคุมเพื่อใช้ในงานผลิตสื่อโทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์ หรือเวที
Principles of basic performing practice which are body and vocal warm up,
observation, concentration, training for senses and imagination, inner monologue/dialogue,
script interpretation and analysis, physical and emotion practice, controlled movements for
television, radio, film or theater production.
146-351 การใช้ท่าทางเพื่อการแสดง
3(2-2-5)
Movements for Performing Arts
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
หลั กการเคลื่อนไหวร่ างกายอย่างมีศิล ปะในการแสดง การฝึ กความพร้อมทางร่างกายส าหรับ
นักแสดง วิธีผ่ อนคลายร่ างกาย การทรงตัว เทคนิคพื้นฐานของการเคลื่อนไหวในการแสดง ประวัติและ
สุนทรียศาสตร์ในการใช้ศิลปะทางลีลาท่าทางเพื่อการแสดง
Principles of the art of movement on stage, body training, relaxation techniques, body
balancing and basic movement for performing arts. Techniques for television performance,
especially body and eye movement as well as voice projection for hosting television programs.
146-352 การดัดแปลงบทข้ามสื่อ
3 (2-2-5)
Cross Media Script-writing Adaptation
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
หลักการและทักษะเบื้องต้นในการเขียนบทการแสดงรูปแบบต่าง ๆ การดัดแปลงบทข้ามผ่านสื่อ
ธรรมชาติของสื่อและการสร้างสรรค์บทดัดแปลง รวมถึงจริยธรรมจรรยาบรรณที่นักเขียนบทพึงมี
Principles and skills in different kinds of scriptwriting for performing arts, cross
media script-writing adaptation, nature of media and adapted script writing, including morals
of script writer.
146-353 การออกแบบเครื่องแต่งกายและการแต่งหน้าทาผมเพื่อการแสดง
3(2-2-5)
Costume Make-up and Hair Design for Performing Arts Communication
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
หลักการและทักษะพื้นฐานในการออกแบบเครื่องแต่งกายและการแต่งหน้า พัฒนาการของการ
ออกแบบเครื่องแต่งกายและการแต่งหน้า รวมถึงการฝึกปฏิบัติการพื้นฐานในงานศิลปะเพื่อการออกแบบเครื่อง
แต่งกายและการแต่งหน้าทาผมเพื่อสื่อสารทางการแสดง โดยใช้รูปแบบและเทคนิควิธีการต่าง ๆ
Principles and basic skills costume make-up and hair design, Costume design
evolution, basic arts practice for performing arts costume make-up and hair design by using
different types of techniques.
มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
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146-354 การพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงออกในงานการสื่อสาร
3(2-2-5)
Personality Development and Art of Expression in Communication Works
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
การพัฒนาบุคลิกภาพ และพัฒนาทักษะทางการแสดงออก มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน เรียนรู้
เรื่องโครงสร้างของการสื่อสารทั้งความหมายนัยตรงและความหมายแฝง ศึกษาการใช้เสียง ภาษา ท่าทาง การ
สื่อความหมาย ความคิด ความรู้สึกของผู้รับสารและผู้ส่งสารอย่างเหมาะสม
Personality development and developing acting skills and adapt for using in daily
life. Structure of speech communication including both denotation and connotation. Study
how to use voice, language, movement, meaning, thoughts and feelings of sender and
receiver properly.
146-355 การกากับละครเวทีเบื้องต้น
3(2-2-5)
Theatre Directing: Beginner
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
หลักการและทักษะในการกากับการแสดงเบื้องต้น แนวทางของการกากับการแสดง หน้าที่และ
จริยธรรมจรรณยาบรรณที่ควรมีของผู้กากับการแสดง การปฏิบัติการสร้างสรรค์การแสดงและการทางาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
Principles and basic skills in directing, styles of directing, duties and morals of a
director; creative practice in collective ensemble.
146-450 การออกแบบฉากและแสง
3(2-2-5)
Scenery and Lighting Design
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
หลักการและทักษะพื้นฐานในการออกแบบฉากและแสงสาหรับละครเวที กระบวนการออกแบบ
และสร้างสรรค์ รวมถึงฝึกปฏิบัติพื้นฐานในการออกแบบฉากในละครเวที
Fundamental and basic skill for scenery and lighting design, the process and basic
practice in scenery and lighting design
146-451 การแสดงเพื่อการนาเสนอ
3(2-2-5)
Performing Arts for Presentation
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
หลักการทางศิลปะการแสดงมาประยุกต์ใช้ในการนาเสนอ กระบวนการสร้างสรรค์งานการแสดง
ต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน ตั้งแต่การเตรียมการแสดง การติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์
รวมถึงการประเมินผล
Principles of performing arts adapted for presentation, process of performing arts
creation in different purposes start from performance preparation, work coordination, public
relations and evaluation.
มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
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146-452 การใช้เสียงและดนตรีในการแสดง
3(2-2-5)
Vocal and Music for Performing Arts
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
หลักการออกเสียงเพื่อการแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับสื่อการแสดง คุณลักษณะของ
เสียงและดนตรี การสื่อสารของเสียงและดนตรี การใช้เสียงและดนตรีในการแสดง ประเภทและเทคนิคต่างๆ
ของเสียงและดนตรีที่ใช้ในการแสดง
Principles of vocal performance, relationship between music and performing arts,
characteristics of sound and music, sound and music communication, use of sound and
music in performance, genres and techniques of sound and music-based performance.
146-453 เรื่องคัดเฉพาะทางการสื่อสารการแสดง
3(2-2-5)
Selected Topics in Performing Arts Communication
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
เรื่องเฉพาะทางด้านการสื่อสารการแสดงที่น่าสนใจในปัจจุบัน โดยจะประกาศหัวข้อเรื่องให้ทราบ
ก่อนการลงทะเบียนเรียน
Specialized subject matter of current interest in performing arts communication.
Selected topics will be announced before enrollment.
146-467 เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Co-operative Education Preparation
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
หลักการปฏิบัติตนในการทางานในสถานประกอบการ ความรู้เบื้องต้นในการทางาน หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และทัศนคติที่เหมาะสมในการทางาน การนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
Principles of working in workplace, basic working knowledge, duties, responsibilities
and appropriate working attitudes, application of theories in the workplace.
146-468 สหกิจศึกษา
5(0-40-0)
Co-operative Education
วิชาบังคับก่อน
146-467 เตรียมสหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานเป็นเวลา 16 สัปดาห์ในสถานประกอบการที่เลือก ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบของ
หลักสูตร ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญหรือหัวหน้างานและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ทั้งนี้เพื่อ
เพิ่มประสบการณ์ในการทางานของนักศึกษาโดยบูรณาการความรู้จากชั้นเรียนเข้ากับการทางานในสถาน
ประกอบการ
Working for 16 weeks in the selected workplace according to the course's approval
by controlling with specialist or job supervisor and co-operative education advisor to
enhance the students' working experience by integrating knowledge and skill from classroom
into the workplace.
3.1.5.3. หมวดวิชาเลือกเสรี จานวน 15 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยามได้ทุกรายวิชา
มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตาแหน่ง
ลาดับ
วิชาการ

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

เลขประจาตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
(เรียงจากสูงสุดไปต่าสุด)

สาขา/สถาบัน/
ปีที่จบ

3.2.1.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม
1 อาจารย์ นางพลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล 355070011XXXX
นศ.ม.
นิเทศศาสตรพัฒนาการ/
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2548

2

อาจารย์ นางสาวธีรวันท์ โอภาสบุตร

3

ผู้ช่วย นายเวทิต ทองจันทร์
ศาสตรา
จารย์

สส.บ.
(สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต)
110090003XXXX
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)
311092135XXXX
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
Advanced Diploma
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์/
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/2545
การประชาสัมพันธ์/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2554
การประชาสัมพันธ์/
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ/2551
นิเทศศาสตรพัฒนาการ/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2547
Electronic Design & Interactive
Media/Victoria University,
Melbourne, Australia./2542
การโฆษณา/
มหาวิทยาลัยสยาม/2539
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ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) ผลงานทางวิชาการ อาทิ ตารา,
หลักสูตร หลักสูตร งานวิจัย, บทความวิชาการ
ปัจจุบัน ปรับปรุง (เรียงตามหลักบรรณานุกรม)
9

9

ภาคผนวก

12

12

ภาคผนวก

9

9

ภาคผนวก

ตาแหน่ง
ลาดับ
วิชาการ

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

เลขประจาตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
(เรียงจากสูงสุดไปต่าสุด)

สาขา/สถาบัน/
ปีที่จบ

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) ผลงานทางวิชาการ อาทิ ตารา,
หลักสูตร หลักสูตร งานวิจัย, บทความวิชาการ
ปัจจุบัน ปรับปรุง (เรียงตามหลักบรรณานุกรม)

3.2.1.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
1

อาจารย์ นายปิยะศักดิ์ ชมจันทร์

311990032XXXX

นศ.ม.
การสื่อสารมวลชน/
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2549
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)

2

อาจารย์ นายปวรรศ จันทร์เพ็ญ

373050014XXXX

3

อาจารย์ นายเอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์

310120288XXXX

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

ภาคผนวก

12

12

ภาคผนวก

12

12

ภาคผนวก

การโฆษณา/
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/
2547

นศ.ม.
การประชาสัมพันธ์/
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรีปทุม/2547
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)

9

การโฆษณา/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2537

นศ.ม.
การโฆษณา/
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรีปทุม/2552
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)

9

การโฆษณา/
มหาวิทยาลัยศรีปทุม/2544
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ตาแหน่ง
ลาดับ
วิชาการ

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

เลขประจาตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
(เรียงจากสูงสุดไปต่าสุด)

3.2.1.3 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
1
รอง นายศิริชัย ศิริกายะ
312010040XXXX
Ph.D.
ศาสตรา
(Doctor of Philosophy)
จารย์
M.A.
ดร.
(Master of Arts)
ร.บ.
(รัฐศาสตรบัณฑิต)
2
อาจารย์ นายมนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ 310090171XXXX
ศศ.ม.
(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)
3
อาจารย์ นางจารุณี วรรณศิริกลุ
310220156XXXX
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
ศศ.บ.
(ศิลปศาสตรบัณฑิต)
4
อาจารย์ นายณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง
142100001XXXX
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)
5
อาจารย์ นางสาวจุฑารัตน์ การะเกตุ
165990011XXXX
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
ศป.บ.
(ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต)

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขา/สถาบัน/
ปีที่จบ
Communication/The Ohio State
University, U.S.A./2516
Political Science/The Ohio State
University, U.S.A./2513
รัฐศาสตร์/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2511
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนา/มหาวิทยาลัยมหิดล/2543
การภาพยนตร์และภาพนิ่ง/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2536
นิเทศศาสตร์ (สื่อสารมวลชน)/
มหาวิทยาลัยสยาม/2537
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ/
มหาวิทยาลัยสยาม/2534
การบริหารการสื่อสาร/
มหาวิทยาลัยสยาม/2552
การโฆษณา/
มหาวิทยาลัยสยาม/2550
สื่อสารการแสดง/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2554
ศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อ
การแสดง/
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/2550
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ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) ผลงานทางวิชาการ อาทิ ตารา,
หลักสูตร หลักสูตร งานวิจัย, บทความวิชาการ
ปัจจุบัน ปรับปรุง (เรียงตามหลักบรรณานุกรม)
6

6

ภาคผนวก

9

9

ภาคผนวก

12

12

ภาคผนวก

9

9

ภาคผนวก

12

12

ภาคผนวก

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ลาดับ
วิชาการ

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

เลขประจาตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
(เรียงจากสูงสุดไปต่าสุด)

สาขา/สถาบัน/
ปีที่จบ

3.2.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม
1 อาจารย์ นางพลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล 355070011XXXX
นศ.ม.
นิเทศศาสตรพัฒนาการ/
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2548
สส.บ.
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์/
(สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/2545
2 อาจารย์ นางสาวธีรวันท์ โอภาสบุตร
110090003XXXX
นศ.ม.
การประชาสัมพันธ์/
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2554
นศ.บ.
การประชาสัมพันธ์/
(นิเทศศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ/2551
3
ผู้ช่วย นายเวทิต ทองจันทร์
311092135XXXX
นศ.ม.
นิเทศศาสตรพัฒนาการ/จุฬาลงกรณ์
ศาสตรา
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัย/2547
จารย์
Advanced Diploma Electronic Design & Interactive
Media/Victoria University,
Melbourne, Australia./2542
นศ.บ.
การโฆษณา/
(นิเทศศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยสยาม/2539
4
อาจารย์ นางสาวสุภาพร ศรีสัตตรัตน์
310180086XXXX
ปร.ด.
สื่อสารมวลชน/
ดร.
(ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/2554
ว.ม.
สื่อสารมวลชน/
(วารสารศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/2544
นศ.บ.
การประชาสัมพันธ์/
(นิเทศศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยสยาม/2539

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
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ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) ผลงานทางวิชาการ อาทิ ตารา,
หลักสูตร หลักสูตร งานวิจัย, บทความวิชาการ
ปัจจุบัน ปรับปรุง (เรียงตามหลักบรรณานุกรม)
9

9

ภาคผนวก

12

12

ภาคผนวก

9

9

ภาคผนวก

12

12

ภาคผนวก

ตาแหน่ง
ลาดับ
วิชาการ

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

เลขประจาตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
(เรียงจากสูงสุดไปต่าสุด)

สาขา/สถาบัน/
ปีที่จบ

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) ผลงานทางวิชาการ อาทิ ตารา,
หลักสูตร หลักสูตร งานวิจัย, บทความวิชาการ
ปัจจุบัน ปรับปรุง (เรียงตามหลักบรรณานุกรม)

3.2.2.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
1

อาจารย์ นายปิยะศักดิ์ ชมจันทร์

311990032XXXX

นศ.ม.
การสื่อสารมวลชน/
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2549
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)

2

อาจารย์ นายปวรรศ จันทร์เพ็ญ

373050014XXXX

3

อาจารย์ นายเอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์

310120288XXXX

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

ภาคผนวก

12

12

ภาคผนวก

12

12

ภาคผนวก

การโฆษณา/
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/
2547

นศ.ม.
การประชาสัมพันธ์/
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรีปทุม/2547
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)

9

การโฆษณา/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2537

นศ.ม.
การโฆษณา/
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรีปทุม/2552
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)

9

การโฆษณา/
มหาวิทยาลัยศรีปทุม/2544
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ตาแหน่ง
ลาดับ
วิชาการ

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

เลขประจาตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
(เรียงจากสูงสุดไปต่าสุด)

3.2.2.3 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
1
รอง นายศิริชัย ศิริกายะ
312010040XXXX
Ph.D.
ศาสตรา
จารย์
M.A.
ดร.
(Master of Arts)
ร.บ.
(รัฐศาสตรบัณฑิต)
2
อาจารย์ นายมนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ 310090171XXXX
ศศ.ม.
(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)
3
อาจารย์ นางจารุณี วรรณศิริกลุ
310220156XXXX
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
ศศ.บ.
(ศิลปศาสตรบัณฑิต)
4
อาจารย์ นายณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง
142100001XXXX
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)
5
อาจารย์ นางสาวจุฑารัตน์ การะเกตุ
165990011XXXX
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
ศป.บ.
(ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต)

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขา/สถาบัน/
ปีที่จบ
Communication/
The Ohio State University/2516
Political Science/
The Ohio State University/2513
รัฐศาสตร์/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2511
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร
และพัฒนา/มหาวิทยาลัยมหิดล/2543
การภาพยนตร์และภาพนิ่ง/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2536
นิเทศศาสตร์ (สื่อสารมวลชน)/
มหาวิทยาลัยสยาม/2537
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ/
มหาวิทยาลัยสยาม/2534
การบริหารการสื่อสาร/
มหาวิทยาลัยสยาม/2552
การโฆษณา/
มหาวิทยาลัยสยาม/2550
สื่อสารการแสดง/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2554
ศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อ
การแสดง/
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/2550
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ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) ผลงานทางวิชาการ อาทิ ตารา,
หลักสูตร หลักสูตร งานวิจัย, บทความวิชาการ
ปัจจุบัน ปรับปรุง (เรียงตามหลักบรรณานุกรม)
6

6

ภาคผนวก

9

9

ภาคผนวก

12

12

ภาคผนวก

9

9

ภาคผนวก

12

12

ภาคผนวก

ตาแหน่ง
ลาดับ
วิชาการ

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

เลขประจาตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
(เรียงจากสูงสุดไปต่าสุด)
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
ร.บ.
(รัฐศาสตรบัณฑิต)
ศศ.ม.
(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)
ศศ.บ.
(ศิลปศาสตรบัณฑิต)
นศ.ม
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
ศ.บ.
(ศิลปบัณฑิต)
นศ.ม
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)

6

อาจารย์ นายประกิจ อาษา

311010111XXXX

7

อาจารย์ นายชโลธร จันทะวงศ์

157990011XXXX

8

อาจารย์ นางสาวสุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ 310170090XXXX

9

อาจารย์ นายลัทธสิทธิ์ ทวีสขุ

10 อาจารย์ นายสมเกียรติ ศรีเพ็ชร

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

372080010XXXX

110310007XXXX

สาขา/สถาบัน/
ปีที่จบ
นิเทศศาสตร์/
มหาวิทยาลัยรังสิต/2547
การหนังสือพิมพ์/
มหาวิทยาลัยรังสิต/2542
สื่อสารการแสดง/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2554
สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2550
สื่อศิลปะและการออกแบบสือ่ /
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/2551
การสื่อสารมวลชน/
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/2545
นิเทศศาสตร์/
มหาวิทยาลัยสยาม/2560
การออกแบบนิเทศศิลป์/
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2552
นิเทศศาสตร์/
มหาวิทยาลัยสยาม/2560
สื่อดิจิทัล/
มหาวิทยาลัยสยาม/2556

100

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) ผลงานทางวิชาการ อาทิ ตารา,
หลักสูตร หลักสูตร งานวิจัย, บทความวิชาการ
ปัจจุบัน ปรับปรุง (เรียงตามหลักบรรณานุกรม)
9
9
ภาคผนวก

9

9

ภาคผนวก

12

12

ภาคผนวก

12

12

ภาคผนวก

12

12

ภาคผนวก

ตาแหน่ง
ลาดับ
วิชาการ

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

เลขประจาตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
(เรียงจากสูงสุดไปต่าสุด)

สาขา/สถาบัน/
ปีที่จบ

11 อาจารย์ นายเจตน์จันทร์ เกิดสุข

110090039XXXX

12 อาจารย์ นายยุทธนา สุวรรณรัตน์

190990021XXXX

นศ.ม
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
ว.บ.
(วารสารศาสตรบัณฑิต)
นศ.ม
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
ศป.บ.
(ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต)
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
ศษ.บ.
(ศึกษาศาสตรบัณฑิต)
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
ศศ.บ.
(ศิลปศาสตรบัณฑิต)

นิเทศศาสตร์/
มหาวิทยาลัยสยาม/2560
การสื่อสารมวลชน (ภาษาอังกฤษ)/
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/2555
นิเทศศาสตร์/
มหาวิทยาลัยสยาม/2560
การกระจายเสียง/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2555
สื่อสารการแสดง/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2554
ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย/
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/2551
สื่อสารการแสดง/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2552
เทคโนโลยีการศึกษา/
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2549
สื่อสารการแสดง/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2554
โบราณคดี-ภาษาตะวันออก/
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2551

13 อาจารย์ นางสาววณิชชา ภราดรสุธรรม 110140093XXXX

14 อาจารย์ นางสาวอนรรฆอร บุรมัธนานนท์ 110070024XXXX

15 อาจารย์ นางสาวชญาณี ฉลาดธัญญกิจ

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

162990010XXXX
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ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) ผลงานทางวิชาการ อาทิ ตารา,
หลักสูตร หลักสูตร งานวิจัย, บทความวิชาการ
ปัจจุบัน ปรับปรุง (เรียงตามหลักบรรณานุกรม)
12
12
ภาคผนวก

12

12

ภาคผนวก

12

12

ภาคผนวก

12

12

ภาคผนวก

12

12

ภาคผนวก

3.2.3 อาจารย์ประจา
ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

ลาดับ ตาแหน่งวิชาการ

เลขประจาตัว
ประชาชน

1 1 อาจารย์

นางสาวปณิธาร วงศาสุลักษณ์ 310090014XXXX

2

อาจารย์

นางสาวชุติภา สิงห์ศกั ดิ์เสรี

110150000XXXX

3

อาจารย์

นายฐานทัศน์ ชมภูพล

120010002XXXX

4

อาจารย์

นายสุริยะ ฉายะเจริญ

371990028XXXX

5

อาจารย์

นายกัญฉกาจ ตระการบุญชัย 310200070XXXX

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

คุณวุฒิ
(เรียงจากสูงสุดไปต่าสุด)
ค.ด.
(ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต)
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
วศ.บ.
(วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)
ศศ.ม.
(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)
ศศ.บ.
(ศิลปศาสตรบัณฑิต)
ว.ม.
(วารสารศาสตรมหาบัณฑิต)
บช.บ.
(บัญชีบัณฑิต)
ศ.ม.
(ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต)
ศ.บ.
(ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต)
ว.ม.
(วารสารศาสตรมหาบัณฑิต)
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)
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สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ
พัฒนศึกษา/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2562
วาทวิทยา/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2547
วิศวกรรมเคมี/
มหาวิทยาลัยมหิดล/2545
สื่อสารประยุกต์/
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/2553
ภาษาเยอรมัน/
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/2548
การบริหารสื่อสารมวลชน/
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/2553
การบัญชี/
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/2549
ทฤษฎีศิลป์/
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2554
จิตรกรรม/
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2549
การบริหารสื่อสารมวลชน/
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/2560
การโฆษณา/
มหาวิทยาลัยสยาม/2547

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
หลักสูตร
หลักสูตร
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
12
12

12

12

12

12

12

12

12

12

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

ลาดับ ตาแหน่งวิชาการ

เลขประจาตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
(เรียงจากสูงสุดไปต่าสุด)

สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ

ว.ม.
(วารสารศาสตรมหาบัณฑิต)
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)
ศษ.ม.
(ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)
ค.บ.
(ครุศาสตรบัณฑิต)
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
อ.บ.
(อักษรศาสตรบัณฑิต)
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
น.บ.
(นิติศาสตรบัณฑิต)

การบริหารสื่อสารมวลชน/
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/2554
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์/
มหาวิทยาลัยรังสิต/2544
การภาพยนตร์และภาพนิ่ง/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2554
วิทยุ โทรทัศน์/
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา/2549
เทคโนโลยีทางการศึกษา/
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/2551
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา/
สถาบันราชภัฏเทพสตรี/2530
สื่อสารการแสดง/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2554
ภาษาไทย/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2551
วารสารสนเทศ/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2539
นิติศาสตร์/
มหาวิทยาลัยรามคาแหง/2529

6

อาจารย์

นายสมคเน วรวิวัฒน์

510070002XXXX

7

อาจารย์

นายณัฎฐพล อมรทัต

310020148XXXX

8

อาจารย์

นายสุทธิ เรืองรัตน์สุนทร

375010053XXXX

9

อาจารย์

นายธนกร พฤกษชาติถาวร

110140109XXXX

10

อาจารย์

นางสาวกฤติกา นพรัตน์

371050009XXXX

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
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ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
หลักสูตร
หลักสูตร
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
12
12

12

12

12

12

12

12

12

12

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

ลาดับ ตาแหน่งวิชาการ

เลขประจาตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
(เรียงจากสูงสุดไปต่าสุด)
M.A.
(Master of Arts)
B.Sc.
(Bachelor of Science)
นศ.ม.
(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
Postgraduate
Communication Arts
ศศ.บ.
(ศิลปศาสตรบัณฑิต)
Diploma in Motion
Picture Video

11

อาจารย์

นายศักรา ไพบูลย์

310190034XXXX

12

อาจารย์

นายปรเมศวร์ รัมยากูร

310220046XXXX

13

อาจารย์

นายประยุกต์ ศรีทองกูล

310090110XXXX

14

อาจารย์

นายธนัช นนท์ขนุ ทด

310220005XXXX

15

อาจารย์

นายณัฐพล ชยุติรัตน์

310200236XXXX

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)
นศ.บ.
(นิเทศศาสตรบัณฑิต)
กศ.บ.
(การศึกษาบัณฑิต)
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สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ
Visual Communication/ Birmingham City
University, United Kingdom/2552
Computer Science/Mahidol University
International College, Thailand/2548
นิเทศศาสตรพัฒนาการ/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2547
Marketing Communication, University of
Canberra, Australia/2543
ภาษาเพื่ออาชีพ/
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/2542
Motion Picture Video/ Brooks Institute of
photography, Santa Barbara, California,
U.S.A./2543
การภาพยนตร์และภาพนิ่ง/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2536
การโฆษณา/
มหาวิทยาลัยสยาม/2549
เทคโนโลยีทางการศึกษา/
มหาวิทยาลัยบูรพา/2534

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
หลักสูตร
หลักสูตร
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
12
12

12

12

12

12

12

12

12

12

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานประกอบการทางด้านนิเทศศาสตร์ซึ่งสอดคล้องตามวิชาเลือกสห
กิ จ ศึ ก ษา เป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 16 สั ป ดาห์ เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นรู้ และพั ฒ นาทั ก ษะทางวิ ช าชี พ จาก
ประสบการณ์ ก ารปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนช่ ว ยแก้ ปั ญ หาให้ แ ก่ ส ถานประกอบการ โดยได้ รั บ การดู แ ลจาก
ผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
นักศึกษาจะต้องจัดทาและนาเสนอรายงานการปฏิบัติงานดังกล่าวต่อกรรมการสอบรายงาน
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
2. มีการแสดงออกด้านความซื่อสัตย์สุจริต
3. มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานทางด้านนิเทศศาสตร์
4. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องความรู้ทางวิชาชีพและที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติมาใช้ในกระบวนการผลิตผลงาน
5. มีความสามารถในการถ่ายทอดคามคิดเห็นของตนเองให้แก่ผู้อื่น
6. สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
7. มีจิตอาสา ให้การช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ทางด้านนิเทศศาสตร์
8. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ และผลิตผลงานอย่างเหมาะสม
4.2 ช่วงเวลาจัดประสบการณ์ภาคสนาม
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ณ สถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงาน
5.1 คาอธิบายโดยย่อของการทาโครงงาน
การศึกษาโครงงาน/วิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับงานด้านนิเทศศาสตร์ ตามความต้องการผู้
ศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติงานจริงภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจน
การจัดทารายงานที่ได้จากการศึกษาวิจัย และผ่านการสอบประเมินผลงานโดยคณะกรรมการสอบ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของโครงงาน
1. มีการแสดงออกด้านความซื่อสัตย์สุจริต
2. มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานทางด้านนิเทศศาสตร์
3. ความคิดสร้างสรรค์
4. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องความรู้ทางวิชาชีพและที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติมาใช้ในกระบวนการผลิตผลงาน
5. มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านนิเทศศาสตร์ด้วยตนเอง
6. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ และผลิตผลงานอย่างเหมาะสม

มหาวิทยาลัยสยาม
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5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีที่ 1, 2, 3 และ ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิตต่อรายวิชา จานวน 4 รายวิชา รวม 12 หน่วยกิตตลอดหลักสูตร
5.5 การเตรียมการ
1. การกาหนดหัวข้อโครงงานจะจาแนกตามชั้นปีของนักศึกษา ดังนี้
1.1 โครงงานสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้กาหนดหัวข้อโครงงานการ
สื่อสารให้นักศึกษาเลือกตามความถนัด
1.2 โครงงานสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 อาจารย์ผู้สอน และ/หรือ สถานประกอบการ
จะเป็นผู้กาหนดหัวข้อโครงงานให้นักศึกษาเลือกตามความถนัด
1.3 โครงงานสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นักศึกษาเป็นผู้เลือกหัวข้อที่ตรงตามสาขา/กลุ่มวิชา
ของตนเอง โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ให้คาแนะนา ทั้งนี้สามารถเสนออาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่สนใจเป็นที่ปรึกษาร่วม
2. อาจารย์ที่ปรึกษากาหนดตารางเวลาให้คาปรึกษา และทาหน้าที่กากับ ควบคุม ติดตามการ
ทางานของนักศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. ประเมินคุณภาพผลงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการสอบ ตลอดจนกิจกรรมประลอง
ความสามารถทางวิชาการ (Academic Battle)
2. ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการดาเนินงาน โดยการรายงานด้วยวาจาและเอกสารจาก
นักศึกษา รวมถึงการสังเกตจากอาจารย์ที่ปรึกษา
3. ประเมินการนาเสนอผลงานของนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
4. ประเมินผลการทางานของนักศึกษาในภาพรวมโดยอาจารย์ที่ปรึกษา จากการติดตามการ
ทางานในแต่ละขั้นตอน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1.1 ความกล้ า แสดงออกทางการ 1. การสอนโดยเน้ น การปฏิ บั ติ เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะทางการสื่ อ สารใน
สื่อสาร
รูปแบบต่าง ๆ
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาสื่อสารในประเด็นที่หลากหลายผ่านสื่อต่าง ๆ
1.2 มีกาลเทศะทางการสื่อสาร
1. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ดุลยพินิจผ่านกรณีศึกษาต่างๆ
1.3 มี ค วามสามารถด้ า นวิ ช าชี พ 1. มีการจัดกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการ (Academic
นิเทศศาสตร์
Battle)
2. มีการเรียนการสอนตามสภาพจริง (Authentic Learning)
3. มีการเรียนการสอนที่ใช้การแก้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based
Learning)
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดศึกษาทั่วไป
2.1.1ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีคุณธรรม
2) มีจริยธรรม
2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) กาหนดให้เป็นวัฒนธรรมในองค์กร ปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรมเช่นการเข้าชั้น
เรียนตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2) จั ดกิจ กรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้ เรียนตระหนักและเห็ นคุณค่าของการเรียนรู้
กระตือรือร้นในการเรียนรู้รวมทั้งลักษณะอันพึงประสงค์ของคนดีการยกย่องผู้ทาความดี
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึง
คุณธรรมที่ต้องการปลูกฝัง มีความขยันอดทน
4 ) จั ดกิจกรรมเสริมหลั กสู ตรเพื่อเน้นให้ ผู้ เรี ยนเข้ าใจถึ งคุณธรรมจริยธรรมที่ต้ องการ
ปลูกฝังบ่มเพาะให้ปรากฏในตัวผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและกรณี
ตัวอย่าง เช่น พฤติกรรมด้านคุณธรรมเช่นความซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม
6) จั ดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน้นให้ผู้ เรียนเข้าใจถึงคุณค่าของศิล ปะและดนตรี
รวมทั้งคุณค่าของการมีจิตสาธารณะ
2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้คุณค่าด้านคุณธรรม จริยธรรม
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1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การแต่งกาย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
2) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาคที่เป็นไปอย่างสุจริต
3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่แสดงถึงความมีวินัย ความเป็นผู้นา
และผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การมีจิตสาธารณะ
2.1.2 ด้านความรู้
2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) สามารถอธิบายถึงความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เรียนได้
2) สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐานในรายวิชาต่างๆ ที่เรียนกับการเรียนในสาขาวิชาได้
หรือนาไปใช้เพื่อการดารงชีวิตได้
2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นการเรียนการสอนที่เป็น (Active
Learning)
2) จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนด้านสังคมโลก
ผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอน
3) จั ด ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ จ ากห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร และหรื อ สถานการณ์ จ ริ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง เพื่อให้มี
การเรียนรู้ทั้งองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ หลักการและทฤษฏีสู่การประยุกต์ในชีวิตประจาวัน
5) เรี ย นรู้ จ ากแหล่ งเรียนรู้ที่ห ลากหลายทั้งภายในและภายนอก โดยคานึงถึงความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี สู่การประยุกต์ในชีวิตประจาวันอย่างมีความสุข
6) จั ด ให้ มีกิ จ กรรมการเรีย นรู้โ ดยการน าเสนองานในรูป แบบการทารายงาน การ
นาเสนองานทั้งแบบกลุ่มและหรือเป็นรายบุคคล
2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ให้มีการประเมินตนเองก่อนเรียนและภายหลังการเรียน
2) ประเมินโดยการทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาคการศึกษา
3) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมของรายวิชาทั้งในและนอกห้องเรียน
4) ประเมินจากผลการการทาแบบฝึกหัดในชั้นเรียนการทารายงาน หรือการนาเสนอ
งาน ทั้งเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
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รายวิชาที่เรียนได้

2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
2) แสดงออกถึงความใฝุรู้ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่องใน

3) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการ ทฤษฎี
และกระบวนการต่าง ๆ ในการคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนได้อย่างเหมาะสม
2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์
ด้วยเหตุผลเช่นการอภิปรายกลุ่ม จัดสถานการณ์จาลอง
2) การถาม ตอบปัญหาแสดงความเห็นในชั้นเรียน
3) จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ ตรง เช่นการฝึกปฏิบัติ การสังเกต การสัมภาษณ์
จากผู้มีประสบการณ์ แล้วนามาสรุปเป็นสาระความรู้ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
4) จัดการเรียนการสอนแบบ (Problem based learning) ในลักษณะการประเมิน
สภาพปัญหาที่เกิด กับชีวิตประจาวัน โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหา
2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากรายงานการเรียนรู้
2) ประเมินจากผลการวิเคราะห์ปัญหาและความเหมาะสมในการแก้ปัญหา
3) ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียน ตั้งแต่การตั้งคาถาม การสืบค้น การคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์
4) ประเมินจากการจัดทาโครงการเพื่อประยุกต์องค์ความรู้ในรายวิชาทักษะที่นามาใช้
ในสถานการณ์จริง
2.1.4 ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) แสดงออกถึงความใส่ใจทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
2) สามารถทางานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) แสดงออกถึงภาวะผู้นาและผู้ตามที่เหมาะสม
2.1.4.2 กลยุทธ์ การสอนที่ ใ ช้ใ นการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้า นความสัมพัน ธ์ ร ะหว่า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทางานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบ การยอมรับความแตกต่างของตนในสังคม
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิ ดชอบ การทางานเป็นทีม มีมนุษยสั ม พันธ์ การเข้าใจ
วัฒนธรรมในองค์กรในรายวิชาต่าง ๆ
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4) จั ด กิจ กรรมการเรีย นรู้ที่ ให้ โ อกาสให้ ผู้ เรี ยนได้มี ปฏิ สั มพั นธ์ ช่ว ยการเรียนรู้ เช่ น
ความสาคัญและความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกในการเป็นผู้นาและผู้
ตามที่ดี เช่น การทางานเป็นกลุ่ม
2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกขณะทากิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน
2) การนาเสนอผลงานเป็นกลุ่ม
3) การประเมินความรับผิดชอบ ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4) การประเมิน โดยเพื่อนในชั้นเรียน
2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขหรือใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการดารงชีวิต
3) สามารถรู้เท่าทันและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและนาเสนอข้อมูลได้
2.1.5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การอ่าน การเขียน และ
การนาเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ
2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การอ่าน การเขียน และ
การนาเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาไทย
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย
และเหมาะสมและได้ข้อมูลที่ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ใช้คณิตศาสตร์
เชิงตัวเลขสถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมกับนาเสนอด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ทักษะการสื่อสารด้าน
ภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ ผ่านสื่อเทคโนโลยีแบบต่างๆ
2) สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน และการร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ประเมินจากทักษะการเขียนรายงาน การนาเสนอ ผลงาน โดยใช้เทคโนโลยี
4) ประเมินจากการทดสอบย่อย ทดสอบกลางภาค และการทดสอบปลายภาค

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

110

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีจริยธรรม จรรยาบรรณ และสามัญสานึกทางวิชาชีพ
2) มีการแสดงออกด้านความซื่อสัตย์สุจริต
2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
2) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3) การสอนแบบอภิปรายจากตัวอย่างกรณีศึกษา (Case Study)
4) การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)
2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้คุณค่าด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การเข้าร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
2) การประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาคที่เป็นไปอย่างสุจริต
3) การประเมิ น จากการเข้า ร่ ว มกิจ กรรมที่แ สดงถึง ความเป็ น ผู้ น าผู้ ต ามที่ดี ความ
รับผิดชอบ การแสดงออกด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เช่น การไม่ลักลอกผลงานของผู้อื่น
4) การสอบร่วมกันในแต่ละกลุ่มในห้องสอบตามเวลาที่กาหนด
5) การสอบเฉพาะรายบุคคลที่ให้นาเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
เข้าห้องสอบเพื่อนามาใช้ตอบข้อสอบในห้องสอบ
6) การสอบนอกห้องสอบ โดยกาหนดเวลาส่งก่อนสิ้นสุดการเรียนในภาคการศึกษา
7) การสอบโดยให้เทคโนโลยีการสื่ อสารเป็นสื่อกลางในการวัดความสามารถทางการ
เรียนของนักศึกษา
8) การประเมิ น ในรู ป แบบที่ ผู้ ส อนก าหนด โดยผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
2.2 2 ด้านความรู้
2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่สาคัญ หรือเทคนิค
การปฏิบัติงานในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
2) มีความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ด้านสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือเทคโนโลยีการ
สื่อสารที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การบรรยาย ถาม-ตอบในชั้นเรียน
2) การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)
3) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) หรือ การเรียนรู้ที่มีการลงมือปฏิบัติจริง
(Learning by doing)
4) การจัดให้มีการเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการ และ/หรือสถานการณ์จริงที่เกี่ยวข้อง
5) การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการเชิญ
วิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาร่วมให้ความรู้ โดยคานึงถึงสถานการณ์ด้านสาขาวิชาที่ทันสมัยต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
6) การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั บ สถาบั น การศึ ก ษาอื่ น โดยผ่ า นการประลองทางวิ ช าการ
(Academic Battle)
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2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การสอบปากเปล่า การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาคการศึกษา
2) การประเมินตนเอง และประเมินโดยเพื่อนในชั้นเรียน
3) การทาแบบฝึกหัด การทารายงาน หรือ การนาเสนองาน
4) การประลองทางวิชาการ (Academic Battle) กับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
5) การสอบร่วมกันในแต่ละกลุ่มในห้องสอบตามเวลาที่กาหนด
6) การสอบเฉพาะรายบุคคลที่ให้นาเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนเข้า
ห้องสอบเพื่อนามาใช้ตอบข้อสอบในห้องสอบ
7) การสอบนอกห้องสอบ โดยกาหนดเวลาส่งก่อนสิ้นสุดการเรียนในภาคการศึกษา
8) การสอบโดยให้เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นสื่อกลางในการวัดความสามารถทางการเรียน
ของนักศึกษา
9) การประเมิ น ในรู ป แบบที่ ผู้ ส อนก าหนด โดยผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีความคิดสร้างสรรค์ หรือ กล้าแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการทางนิเทศศาสตร์
2) สามารถคิดวิเคราะห์ หรือ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพ
นิเทศศาสตร์ และดุลยพินิจของตนเอง รวมทั้งใช้ประสบการณ์ภาคปฏิบัติมาใช้ในกระบวนการผลิตผลงานทาง
นิเทศศาสตร์
3) มีทักษะภาคปฏิบัติที่ได้รับการฝึกฝน ตามเนื้อหาสาระสาคัญของรายวิชา
4) มีความสามารถในการถ่ายทอดความคิดเห็นของตนเองให้แก่ผู้อื่น
2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)
2) การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)
3) การฝึกการถามตอบปัญหาในชั้นเรียน และการแสดงความคิดเห็น
4) การมอบหมายให้ ศึกษากรณีศึกษา หรือ ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องที่ต้องมีการฝึ กการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขปัญหา
5) การมอบหมายงานที่ต้องมีการค้นคว้าเพิ่มเติมจากเนื้อหานอกชั้นเรียน
6) การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั บ สถาบั น การศึ ก ษาอื่ น โดยผ่ า นการประลองทางวิ ช าการ
(Academic Battle)
2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาคการศึกษา
2) การประเมินจากการนาเสนอและการอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
3) การประเมินจากการจัดทาโครงงาน/ผลงานของนักศึกษา และการนาเสนองาน
4) ประเมินจากผลการวิเคราะห์ปัญหาและความเหมาะสมในการแก้ปัญหา
5) การประลองทางวิชาการ (Academic Battle) กับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
6) การประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมของรายวิชาทั้งในและนอกห้องเรียน
7) การสอบร่วมกันในแต่ละกลุ่มในห้องสอบตามเวลาที่กาหนด
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8) การสอบเฉพาะรายบุคคลที่ให้นาเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
เข้าห้องสอบเพื่อนามาใช้ตอบข้อสอบในห้องสอบ
9) การสอบนอกห้องสอบ โดยกาหนดเวลาส่งก่อนสิ้นสุดการเรียนในภาคการศึกษา
10) การสอบโดยให้เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นสื่อกลางในการวัดความสามารถทางการ
เรียนของนักศึกษา
11) การประเมิ น ในรู ป แบบที่ ผู้ ส อนก าหนด โดยผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
2.2.4 ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
2) มีจิตอาสาเพื่อการบริการสังคม โดยการประยุกต์ความรู้จากชั้นเรียน
2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning) โดยมีการทา
กิจกรรมร่วมกันทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทางานเป็นกลุ่มและงานที่ต้อง
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบ การยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม
3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสให้ผู้เรียน ได้มีโอกาสแสดงออกในการเป็นผู้นา
ผู้ตามที่ดี เช่น การทางานเป็นกลุ่ม
4) การเรียนแบบโครงงาน และการประลองทางวิชาการ (Academic Battle) ภายในคณะ
และต่างสถาบัน
2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) การสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกขณะทากิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน
2) การนาเสนอผลงานเป็นกลุ่ม
3) การสอบปากเปล่า
4) การประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5) การประเมินโดยเพื่อนในชั้นเรียน
6) การประลองทางวิชาการ (Academic Battle) ภายในคณะ และต่างสถาบัน
7) การสอบร่วมกันในแต่ละกลุ่มในห้องสอบตามเวลาที่กาหนด
8) การสอบเฉพาะรายบุคคลที่ให้นาเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนเข้า
ห้องสอบเพื่อนามาใช้ตอบข้อสอบในห้องสอบ
9) การสอบนอกห้องสอบ โดยกาหนดเวลาส่งก่อนสิ้นสุดการเรียนในภาคการศึกษา
10) การสอบโดยให้เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นสื่อกลางในการวัดความสามารถทางการเรียน
ของนักศึกษา
11) การประเมิ น ในรู ป แบบที่ ผู้ ส อนก าหนด โดยผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
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2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลทางสถิติเพื่องานนิเทศศาสตร์
2) สามารถบูรณาการเทคนิคต่าง ๆ ทางการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานนิเทศศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
4) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ และผลิตผลงานอย่างเหมาะสม
2.2.5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใ ช้ใ นการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้า นทักษะการวิเ คราะห์เ ชิ ง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การมอบหมายงานที่ต้องมีการนาเสนอเป็นภาษาเขียน และการนาเสนอด้วยวาจา
ทั้งแบบปากเปล่าและใช้ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และสื่อต่าง ๆ เพื่อประกอบการนาเสนอ
2) การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) การมอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์ทางสถิติ การบูรณาการเทคนิค
ต่าง ๆ ทางการติดต่อสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4) การจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้โดยการนาเสนองานในรูปแบบการทารายงาน การ
นาเสนองานทั้งแบบกลุ่มและ/หรือเป็นรายบุคคล
5) การสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมิน ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเ คราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การประเมินจากผลงานในรายวิช าโครงงาน สหกิจศึกษา และรายวิช าอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ
2) การประเมิน จากรูปแบบการนาเสนอผลงานการปฏิบัติการในรายวิชาโครงงาน
และสหกิจศึกษา
3) การประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงาน การประเมินทักษะการ
สื่อสารด้วยวาจาจากการนาเสนอผลงานการปฏิบัติการ การรายงาน การร่วมสัมมนา และอภิปรายทั้งในชั้น
เรียนและต่อผู้อื่น
4) การประเมินผลการเรียนโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) การสอบร่วมกันในแต่ละกลุ่มในห้องสอบตามเวลาที่กาหนด
6) การสอบเฉพาะรายบุคคลที่ให้นาเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
เข้าห้องสอบเพื่อนามาใช้ตอบข้อสอบในห้องสอบ
7) การสอบนอกห้องสอบ โดยกาหนดเวลาส่งก่อนสิ้นสุดการเรียนในภาคการศึกษา
8) การสอบโดยให้เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นสื่อกลางในการวัดความสามารถทางการ
เรียนของนักศึกษา
9) การประเมิ น ในรู ป แบบที่ ผู้ ส อนก าหนด โดยผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

O ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม
จริยธรรม
รหัสวิชา

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

3.2

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3











ชื่อวิชา
1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

(1) หมวดศึกษาทั่วไป
1.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
101-101
101-102
101-103
101-104
101-105
101-106
101-107
101-108
101-109
101-110
101-111
101-112
101-113
101-114
101-115
101-116

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก
การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นา
การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด
เปิดโลกชุมชนและการเรียนรูผ้ ่านกิจกรรม
การเมืองและกฎหมายใกล้ตัว
ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต





















































หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต





มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
จิตวิทยาในชีวิตประจาวัน
อาเซียนในโลกยุคใหม่
อารยธรรมศึกษา
ทักษะการศึกษา
จิตวิทยาทั่วไป
สังคมวิทยาเบื้องต้น
หลักเศรษฐศาสตร์
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คุณธรรม
จริยธรรม
รหัสวิชา

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ชื่อวิชา
1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
101-201

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร













101-202

ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ













101-203

ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น









101-204

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน















101-205

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ















101-206

ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอแบบมืออาชีพ















101-207

ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน















101-208

การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สาหรับทุกคน







101-209

ภาษาจีน 1













101-210

ภาษาจีน 2













101-211

ภาษาญี่ปุน 1













101-212

ภาษาญี่ปุน 2













101-213

ภาษาเกาหลี 1













101-214

ภาษาเกาหลี 2
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คุณธรรม
จริยธรรม
รหัสวิชา

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ชื่อวิชา
1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
101-301
101-302
101-303
101-304
101-305
101-306
101-307
101-308
101-309
101-310
101-311
101-312
101-313
101-314
101-315

ทักษะดิจิทัลสาหรับศตวรรษที่ 21
วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ
เทคโนโลยีสเี ขียวเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อทุกคน
ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์สาหรับการศึกษาและการทางาน
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
เคมีในชีวิตประจาวัน
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
คณิตศาสตร์ในอารยธรรม
สถิติความน่าจะเป็น






























































































































4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์
101-401
101-402
101-403
101-404
101-405
101-406

ชีวิต สุขภาวะ และการออกกาลังกาย
ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต
นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม
การตามหาและออกแบบความฝัน
โยคะ สมาธิ และศิลปะการดารงชีวิต
การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์
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จุดมุ่งหมาย

รหัสวิชา

รายชื่อวิชา

คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

1.2

ความรู้

2.1

2.2

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ์
การสื่อสาร และการใช้
ระหว่างบุคคลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5.4









O

O

O



O





O



O







O



(2) หมวดวิชาเฉพาะสาขา
1. กลุม่ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
140-160 หลักนิเทศศาสตร์

[3(3-0-6)]

140-161 การบูรณาการทักษะเชิงสร้างสรรค์เพื่อการสือ่ สาร

[3(2-2-5)]



140-162 การสื่อสารการแสดง

[3(0-6-3)]



140-163 การเล่าเรื่องข้ามสื่อ

[3(3-0-6)]





140-164 การผลิตงานภาพเคลื่อนไหว

[3(2-2-5)]

O







140-169 โครงงานการสื่อสาร

[3(0-9-0)]

O







140-260 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว

[3(3-0-6)]



O

140-261 การถ่ายภาพอาชีพ

[3(2-2-5)]

O



140-262 การสื่อสารระหว่างบุคคลและภายในกลุ่ม

[3(3-0-6)]







140-263 การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ

[3(3-0-6)]







140-264 ความเข้าใจในงานวิจัยทางนิเทศศาสตร์

[3(2-2-5)]

O



140-265 จริยศาสตร์ ประเด็นทางกฎหมาย และสุนทรียศาสตร์ในสื่อใหม่

[3(3-0-6)]







140-266 การสื่อสารการตลาดดิจิทลั

[3(3-0-6)]
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O



O




O







O



O


O



2. กลุม่ วิชาชีพ
จุดมุ่งหมาย

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
1.1 1.2 2.1 2.2
2.1 วิชาเอกการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม
2.1.1 วิชาชีพบังคับการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม
142-269 โครงงานด้านชุมชนสัมพันธ์เพือ่ การเผยแพร่นวัตกรรม
[3(0-9-0)] O 

142-369 โครงงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม
[3(0-9-0)] O 

142-469 โครงงานด้านการจัดกิจกรรมพิเศษเพือ่ การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมนวัตกรรม [3(0-9-0)] O 

2.1.2 วิชาชีพเลือกการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม
142-300 กระบวนการประชาสัมพันธ์
[3(3-0-6)]  O  O
142-301 การสื่อสารและนวัตกรรม
[3(3-0-6)]  O O 
142-302 ชุมชนสัมพันธ์
[3(2-2-5)]  O O 
142-303 กระบวนการผลิตและสร้างสรรค์เพื่อการประชาสัมพันธ์และการสือ่ สารนวัตกรรม [3(3-2-5)]  O  O
142-304 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ [3(3-0-6)]  O  O
142-305 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณสุขและสาธารณกุศล [3(3-0-6)]  O  O
142-306 การเผยแพร่ข่าวเพือ่ การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมนวัตกรรม
[3(2-2-5)]  O  O
การจั
ด
กิ
จ
กรรมพิ
เ
ศษเพื
อ
่
การประชาสั
ม
พั
น
ธ์
ข
ององค์
ก
รภาคเอกชนและ
142-307 อุตสาหกรรมบันเทิง
[3(3-0-6)]  O  O
142-308 การจัดการประเด็นและการสือ่ สารในภาวะวิกฤต
[3(3-0-6)]  O O 
142-309 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม
[3(2-2-5)] O   O
142-400 กลยุทธ์และการเผยแพร่การสื่อสารนวัตกรรม
[3(3-0-6)]  O O 
142-401 การระดมทุนเพื่อการประชาสัมพันธ์
[3(3-0-6)] O  O 
142-402 การสื่อสารในองค์กร
[3(3-0-6)]  O 
142-403 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการสื่อสารนวัตกรรม
[3(3-0-6)] O  O 
142-404 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์
[3(3-0-6)] O  O 
142-405 การสัมมนาประเด็นปัจจุบันด้านการประชาสัมพันธ์
[3(3-0-6)]  O O 
142-406 เตรียมสหกิจศึกษา
[1(0-2-1)]


142-407 สหกิจศึกษา
[5(0-40-0)]  


มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
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ทักษะ
เคราะห์เชิงตัวเลข
ความสั
มพันธ์ ทักษะการวิ
ทักษะทางปัญญา
การสื
อ
่
สาร
และการใช้
ระหว่างบุคคลและ
เทคโนโลยี
ส
ารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4





O
O
O





O
O








O
O
O
O














O

O
O
O






O
O
O
O
O













O
O

O
O


O

O







O
O



O
O






O


O
O
O



O
O
O
O
O



O



จุดมุ่งหมาย

รหัสวิชา

รายชื่อวิชา

2.2 วิชาเอกการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
2.2.1 วิชาชีพบังคับการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
143-269 โครงงานวางแผนโฆษณาและสือ่ สารการตลาดดิจทิ ัล
143-369 โครงงานรณรงค์โฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจทิ ัล
143-469 โครงงานโฆษณาและสือ่ สารการตลาดดิจิทัลระดับอาชีพ
2.2.2 วิชาชีพเลือกการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
143-300 การโฆษณาดิจทิ ัล
143-301 การวางแผนโฆษณาและสือ่ สารการตลาดดิจิทัล
143-302 กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาดิจิทัล
143-303 ธุรกิจโฆษณาดิจิทัล
143-304 การตลาดผู้สร้างแรงจูงใจทางการสือ่ สาร
143-305 การสื่อสารการตลาดผ่านเฟซบุก๊
143-306 การสื่อสารการตลาดผ่านอินสตาแกรม
143-307 การสื่อสารการตลาดผ่านไลน์
143-308 การสื่อสารการตลาดผ่านทวิตเตอร์
143-309 ระเบียบวิธีวิจัยและประเมินผลงานโฆษณาดิจิทัล
143-400 เทคนิคการนาเสนองานลูกค้า
143-401 การจัดกิจกรรมพิเศษเพือ่ งานสื่อสารการตลาด
143-402 การสื่อสารตราสินค้าสาหรับวิสาหกิจเริ่มต้น
143-403 จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
143-404 เรื่องคัดเฉพาะทางการโฆษณาดิจิทลั
143-405 เรื่องคัดเฉพาะทางการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
143-406 สัมมนาประเด็นปัจจุบันด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
143-407 เตรียมสหกิจศึกษา
143-408 สหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

1.2

O
O
O

[3(3-0-6)]
[3(3-0-6)]
[3(3-0-6)]
[3(3-0-6)]
[3(3-0-6)]
[3(3-0-6)]
[3(3-0-6)]
[3(3-0-6)]
[3(3-0-6)]
[3(3-0-6)]
[3(3-0-6)]
[3(3-0-6)]
[3(3-0-6)]
[3(3-0-6)]
[3(3-0-6)]
[3(3-0-6)]
[3(3-0-6)]
[1(0-2-1)]
[5(0-40-0)]

[3(0-9-0)]
[3(0-9-0)]
[3(0-9-0)]

ความรู้
2.1

ทักษะทางปัญญา

2.2

3.1

3.2








































3.3

3.4

4.1

4.2

O
O
O

O
O
O













O




O
O
O
O






O






O



120





O
O

5.2

5.3

5.4





O
O
O





O













5.1

O
O
















ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ์
การสื่อสาร และการใช้
ระหว่างบุคคลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบ

O
O









O

O


O
O





O











O

O
O


O
O
O

O



O



จุดมุ่งหมาย

รหัสวิชา

รายชื่อวิชา

2.3 วิชาเอกภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
2.3.1 วิชาชีพบังคับภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
146-269 โครงงาน 1
146-369 โครงงาน 2
146-469 โครงงาน 3
2.3.2 วิชาชีพเลือกภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
146-300 ประวัติภาพยนตร์ไทย
146-301 การสร้างสรรค์งานบทภาพยนตร์
146-302 กระบวนการหลังการถ่ายทาทางภาพยนตร์
146-303 ทฤษฎีทางภาพยนตร์
146-304 การถ่ายภาพยนตร์
146-305 ประยุกต์ศิลป์เพือ่ การออกแบบงานสร้างสาหรับภาพยนตร์
146-306 การประยุกต์เสียงและดนตรีในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์
146-307 การวิพากษ์และวิเคราะห์ผู้รับสารสาหรับสื่อภาพยนตร์
146-308 ธุรกิจและการตลาดสาหรับสื่อภาพยนตร์
146-400 การสร้างสรรค์เทคนิคพิเศษทางภาพและเสียงสาหรับภาพยนตร์
146-401 ภาพยนตร์ทดลองและการวิจัย
146-402 ระเบียบวิธีวิจัยการวิจัยทางภาพยนตร์ โทรทัศน์และสือ่ ดิจิทัล
146-403 เรื่องคัดเฉพาะประเด็นปัจจุบันของภาพยนตร์
146-404 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านทักษะเทคนิคปฏิบัติการภาพยนตร์
146-405 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการผลิตเนื้อหาภาพยนตร์
146-406 สัมมนาภาพยนตร์ร่วมสมัย

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

1.2

[3(0-9-0)]
[3(0-9-0)]
[3(0-9-0)]

O
O
O





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

O




















O




O



O



O







O

2.2

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ์
ทักษะทางปัญญา
การสื่อสาร และการใช้
ระหว่างบุคคลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4









ความรู้
2.1



























O
O
O




O





O
O
O






O








O
O
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O
O
O



O








O
O
O





O



O
O
O









O




O

จุดมุ่งหมาย

รหัสวิชา
146-310
146-311
146-312
146-313
146-314
146-315
146-316
146-317
146-318
146-319
146-410
146-411
146-412
146-413
146-414
146-320
146-321
146-322
146-323
146-324
146-325
146-326
146-327
146-328
146-329
146-420
146-421
146-422

รายชื่อวิชา
ทักษะการผลิตรายการโทรทัศน์
ทฤษฎีสอื่ สมัยนิยมร่วมสมัย
การดาเนินรายการโทรทัศน์
การออกแบบและสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
การผลิตสารคดีเชิงข่าวทางโทรทัศน์
การผลิตรายการกีฬาทางโทรทัศน์
การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อข้ามพ้นสื่อ
การผลิตรายการโทรทัศน์เฉพาะรายบุคคล
ละครโทรทัศน์ไทย
การผลิตงานเสียงในสื่อหลอมรวม
การออกแบบฉากและสิ่งประกอบฉาก
การวิเคราะห์และวิจารณ์รายการโทรทัศน์
การผลิตรายการการเดินทางท่องเทีย่ ว อาหารและการพักผ่อนทางโทรทัศน์
เรื่องคัดเฉพาะทางการผลิตรายการโทรทัศน์
สัมมนาการผลิตรายการโทรทัศน์
การสืบค้นสาหรับการผลิตสื่อดิจิทลั
แนวโน้มสื่อดิจทิ ัลร่วมสมัย
การสื่อสารอี-สปอร์ต
การคิดสร้างสรรค์ในงานสื่อดิจิทัล
การผลิตสือ่ เสมือนจริง
การเตรียมงานและเขียนสตอรีบอร์ดสาหรับการผลิตสือ่
การผลิตและสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล
การผลิตคลิปออนไลน์
อินโฟกราฟิกเพือ่ การนาเสนอ
การผลิตสือ่ การ์ตูนออนไลน์
การบริหารสื่อดิจทิ ัล
การวางแผนและการผลิตสื่อสาหรับสถานีออนไลน์
เรื่องคัดเฉพาะทางสื่อดิจทิ ัล

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

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

ความรู้

1.2

2.1



















O





















O
























O

O

O
O
O





O




O
O

O
O




O

O



O

O



O

O
O



O









O
O




O
O
O

O


O

O

O
O
O

O
O
O
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O



O
O





























O
O










O














2.2

ทักษะ
เคราะห์เชิงตัวเลข
ความสั
มพันธ์ ทักษะการวิ
ทักษะทางปัญญา
การสื
อ
่
สาร
และการใช้
ระหว่างบุคคลและ
เทคโนโลยี
ส
ารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4

O
O
O
O
O






O


O

จุดมุ่งหมาย

รหัสวิชา
146-330
146-331
146-332
146-333
146-334
146-335
146-336
146-430
146-431
146-340
146-341
146-342
146-343
146-344
146-345
146-440
146-441
146-442
146-350
146-351
146-352
146-353
146-354
146-355
146-450
146-451
146-452
146-453
146-467
146-468

รายชื่อวิชา
การถ่ายภาพข่าว
การถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์
การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา
การถ่ายภาพเพื่อการท่องเที่ยว
การถ่ายภาพบุคคล
การถ่ายภาพทิวทัศน์
เซลฟีกับการหลอมรวมวัฒนธรรม
เรื่องคัดเฉพาะทางการถ่ายภาพธรรมชาติ
สัมมนาประเด็นปัจจุบันด้านการถ่ายภาพ
การเขียนบนสื่อสังคมออนไลน์ 1
การเขียนบนสื่อสังคมออนไลน์ 2
การวิเคราะห์เนื้อหาสื่อ
การรายงานข่าวเชิงลึกบนสื่อสังคม
การออกแบบจัดหน้าและผลิตสือ่ สิ่งพิมพ์
การผลิตสือ่ สารสนเทศบนโทรศัพท์มือถือ
เรื่องคัดเฉพาะทางการสร้างสรรค์เนื้อหาบนสื่อออนไลน์
เรื่องคัดเฉพาะทางการผลิตข่าวสาร
สัมมนาประเด็นปัจจุบันด้านข่าว
การแสดงในการผลิตสือ่
การใช้ทา่ ทางเพื่อการแสดง
การดัดแปลงบทข้ามสื่อ
การออกแบบเครื่องแต่งกายและการแต่งหน้าทาผมเพื่อการแสดง
การพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงออกในงานการสือ่ สาร
การกากับละครเวทีเบื้องต้น
การออกแบบฉากและแสง
การแสดงเพือ่ การนาเสนอ
การใช้เสียงและดนตรีในการแสดง
เรื่องคัดเฉพาะทางการสื่อสารการแสดง
เตรียมสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา

1.1

[3(2-2-5)]
[3(2-2-5)]
[3(2-2-5)]
[3(2-2-5)]
[3(2-2-5)]
[3(2-2-5)]
[3(2-2-5)]
[3(2-2-5)]
[3(3-0-6)]
[3(3-0-6)]
[3(3-0-6)]
[3(3-0-6)]
[3(3-0-6)]
[3(2-2-5)]
[3(2-2-5)]
[3(2-2-5)]
[3(2-2-5)]
[3(3-0-6)]
[3(2-2-5)]
[3(2-2-5)]
[3(2-2-5)]
[3(2-2-5)]
[3(2-2-5)]
[3(2-2-5)]
[3(2-2-5)]
[3(2-2-5)]
[3(2-2-5)]
[3(2-2-5)]
[1(0-2-1)]
[5(0-40-0)]

สรุปผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร
มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

คุณธรรม
จริยธรรม
1.2







2.1






















O
O
O














O















O
O









O



O
O




O



O
O





O









O
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O
O



O




O
O
O

O
O



O
O










O



O






O
O
O






O

















ความรู้









O
O

2.2

ทักษะ
เคราะห์เชิงตัวเลข
ความสั
มพันธ์ ทักษะการวิ
ทักษะทางปัญญา
การสื
อ
่
สาร
และการใช้
ระหว่างบุคคลและ
เทคโนโลยี
ส
ารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4

O
O
O



O
O















O
O

O

O


O
O

O
O
O
O
O






O

O

O








O

O





O






O






O




O
O

O






O









4. ผลการเรียนรู้
4.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรม
1.2 มีจริยธรรม

มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

2.1 สามารถอธิบายถึงความรู้
3.1 สามารถแสดงออกถึงการคิด
4.1 แสดงออกถึงความใส่ใจทั้งต่อ
ความเข้าใจในศาสตร์ที่เรียนได้
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมี
ตนเองและผู้อื่น
2.2 สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐาน
เหตุผล
4.2 สามารถทางานเป็นกลุ่ม มีความ
ในรายวิชาต่างๆ ที่เรียนกับการ
3.2 แสดงออกถึงความใฝุรู้ สามารถ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
เรียนในสาขาวิชาได้ หรือนาไปใช้
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 4.3 แสดงออกถึงภาวะผู้นาและ
เพื่อการดารงชีวิตได้
อย่างต่อเนื่องในรายวิชาที่เรียนได้
ผู้ตามที่เหมาะสม
3.3 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และ
ใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด
หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการ
ต่างๆ ในการคิดแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมา
ก่อนได้อย่างเหมาะสม
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ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข
หรือใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และ
สถิติในการดารงชีวิต
5.3 สามารถรูเ้ ท่าทันและเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารและนาเสนอข้อมูลได้

4.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความคิด สร้า งสรรค์ หรือ กล้ า 4.1 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
5.1 สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลทางสถิติ
แสดงความคิ ด เห็ น ที่ เ กี่ย วเนื่ อ งกั บ 4.2 มีจิตอาสาเพื่อการบริการสังคม
เพื่องานนิเทศศาสตร์
หลักการทางนิเทศศาสตร์
โดยการประยุกต์ความรู้จากชั้น 5.2 สามารถบู ร ณาการเทคนิ ค ต่ า ง ๆ
สามารถคิดวิเคราะห์ หรือ สังเคราะห์
เรียน
ทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สารได้ อ ย่ า งมี
อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทาง
ประสิทธิภาพ
วิ ชาชี พนิ เทศศาสตร์ แ ละดุ ล ยพิ นิ จ
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ของตนเอง รวมทั้ งใช้ ประสบการณ์
งานนิเทศศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
ภาคปฏิบัติมาใช้ในกระบวนการผลิต
5.4 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการ
ผลงานทางนิเทศศาสตร์
ข้ อมู ลต่ าง ๆ และผลิ ตผลงานอย่ าง
มีทักษะภาคปฏิบัติที่ได้รับการฝึกฝน
เหมาะสม
ตามเนื้อหาสาระสาคัญของรายวิชา
มี ค วามสามารถในการถ่ า ยทอด
ความคิดเห็นของตนเองให้แก่ผู้อื่น
ทักษะทางปัญญา

1.1 มีจริยธรรม จรรยาบรรณ 2.1 มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจ 3.1
แ ล ะ ส า มั ญ ส า นึ ก ท า ง
เกี่ยวกับแนวคิด หลักการและ
วิชาชีพ
ทฤษฎี ที่ ส าคั ญ หรื อ เทคนิ ค
1.2 มีการแสดงออกด้านความ
การปฏิ บั ติ ง านในสาขาวิ ช า 3.2
ซื่อสัตย์สุจริต
นิเทศศาสตร์
2.2 มี ค วา ม รู้ ค วา ม เ ข้ า ใจ ใ น
สถานการณ์ ด้ า นสาขาวิ ช า
นิเทศศาสตร์ หรือเทคโนโลยี
การสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
3.3
3.4

5. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ชั้นปีที่
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
1 มีความรู้และหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารระหว่างบุคคล
2 มีความรู้และหลักการปฏิบัติทางการสื่อสารระหว่างบุคคลกับอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ทางการสื่อสาร
3 สามารถบูรณาการความรู้ และสามารถปฏิบัติการเบื้องต้นในสาขาวิชาชีพทางการสื่อสาร ดังนี้ สาขาการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารนวัตกรรม สามารถวางแผนทางานประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานของ
รัฐและเอกชน สาขาการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล สามารถทางานด้านการสื่อสารออนไลน์ได้ สาขาภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล สามารถผลิตผลงานสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ โทรทัศน์
การแสดง วารสารศาสตร์ออนไลน์ และสื่อดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์ได้
4 สามารถบูรณาการความรู้และสร้างสรรค์ผลงานในระดับมืออาชีพ ดังนี้ สาขาการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารนวัตกรรม สามารถวางแผนและผลิตผลงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐและเอกชนใน
ระดับมืออาชีพ สาขาการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล สามารถผลิตและสร้างสรรค์งานด้านการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ระดับมืออาชีพได้ สาขาภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานด้านภาพยนตร์ โทรทัศน์ การแสดง วารสารศาสตร์ออนไลน์ และสื่อดิจิทัลในระดับมืออาชีพ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 นักศึกษามีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชาใดจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของชั่วโมงที่มีการ
สอนในวิชานั้น
1.2 สัญลักษณ์ของการวัดผล
ผลการสอบของแต่ละรายวิชา จะวัดออกมาเป็นลาดับขั้น(Grade) โดยมีแต้มประจา (Grade
Point) ดังนี้
ลาดับขั้น
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมาย
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
พอใช้
อ่อน
ผ่าน
ตก

แต้ม
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
มีกระบวนการดังนี้
2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม พิจารณาคัดเลือกรายวิชาที่ต้องการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยกาหนดจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนตลอดปีการศึกษา
2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจ้งอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่กาหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาดาเนินการทวนสอบฯ ภายหลังการรายงานผลคะแนนแก่นักศึกษา และรายงานผลการ
ทวนสอบฯ ใน มคอ.5 จากนั้ น จึ ง น าเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ทั้ง นี้ อ าจารย์ผู้ ส อนจะต้ อ ง
ดาเนินการทวนสอบฯ ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดการศึกษา
2.3 อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่กาหนดให้มีการทวนสอบฯ เลือกเครื่องมือที่จะนามาใช้ในการทวนสอบฯ
ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หรือรายละเอียดของประสบการณ์วิชาชีพ (มคอ.4)
2.4 อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบฯ โดยกระบวนการต่าง ๆ อาทิ การสอบ การสังเกต การ
ตรวจสอบ และการประเมินผล โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ อาทิ แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบ
สารวจ แบบประเมิน และแบบสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.4 อาจารย์ผู้สอนสรุปผลการทวนสอบฯ พร้อมด้วยแนวทางการปรับปรุง โดยรายงานในรายงานผล
การดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หรือ รายงานการดาเนินการประสบการณ์วิชาชีพ (มคอ.6) เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
มหาวิทยาลัยสยาม
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2.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (ถ้ามี) หรือ หัวหน้า
ภาควิชานิเทศศาสตร์ หรือ ผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าภาควิชาฯ ศึกษารายงานการทวนสอบฯ ของอาจารย์
ผู้สอน โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
2.6 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย
ประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกและภายในสถาบัน ทาหน้าที่ กลั่นกรองผลการทวนสอบฯ และให้
ข้อเสนอแนะ
หรือ ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามช่วงเวลาการศึกษาของนักศึกษา ดังนี้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในช่วงเวลาที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนระดับรายวิชาที่สอดคล้องกับ มคอ.3
2.1.2 หั ว หน้ า ภาควิ ช านิ เ ทศศาสตร์ หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย หรื อ คณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
2.1.3 พิจ ารณาคุณภาพการวัดผลการศึกษา โดยคณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตร และ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังจากสาเร็จการศึกษา
2.2.1 การสารวจภาวะการได้งานทาของบัณฑิต
2.2.2 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การพิจารณาให้ได้ปริญญา นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
3.1 ศึกษาครบรายวิชาและเกณฑ์อื่น ๆ ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3.2 ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
3.3 มีความประพฤติดีเหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญา
3.4 อื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วย การศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2549
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าโปรแกรมปฐมนิเทศ ประกอบด้วย
1.1.1 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ตามพันธกิจ
1.1.2 สิทธิประโยชน์ของอาจารย์และกฎระเบียบต่าง ๆ
1.1.3 หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
1.1.4 กรณีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะมีการปฐมนิเทศเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การบริหารหลักสูตร และบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.2 มอบหมายอาจารย์ผู้อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงสาหรับอาจารย์ใหม่ โดยมีหน้าที่ ดังนี้
1.2.1 ให้คาแนะนาและการปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตนเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์
1.2.2 ให้คาแนะนาและให้เข้ารับการอบรมการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
1.2.3 ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่
1.3 การดาเนินการพัฒนาอาจารย์
อาจารย์ ทุกคนได้ รั บ การพัฒ นาในด้านการเรี ยนการสอน ความรู้ ที่ทัน สมัย ทัก ษะที่ พึง มี
สาหรั บการเป็นอาจารย์ ตลอดจนการวิจัย และทักษะทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดกิจกรรม
พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ ส่งเสริมให้เข้าร่วมการประชุม สัมมนา และอบรมทั้งในและนอกสถาบัน ดังนี้
1.3.1 สนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สัมมนา ประชุมวิชาการภายใน/
ภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1.3.2 สนับสนุนให้ศึกษาดูงานในประเทศ/ต่างประเทศ ตามความเหมาะสม
1.3.3 สนับสนุนให้ทางานวิจัย/งานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาตนเองทั้งทางด้านการเรียนการสอนและ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ
1.3.4 สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหาร เป็นที่ปรึกษา หรือ ช่วยเหลือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
1.3.5 สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม เสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
1.3.6 แนะนาทุนวิจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอน
ผู้บริหารและผู้เรียน
2.1.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อทบทวนการวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนประจาปี
2.1.3 สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลที่ทันสมัย
2.1.4 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผล ตลอดจนการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 สนับสนุนการเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 ส่งเสริมการเพิ่มคุณวุฒิทั้งด้านวิชาการ (ศึกษาต่อ) และการเพิ่มคุณวุฒิตาแหน่งวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์)
2.2.3 ส่งเสริมการผลิตผลงาทางวิชาการ
2.2.4 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเพิ่มความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
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**** หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ****
1. การกากับมาตรฐาน
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้
1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจาหลักสูตร ซึ่งมีภาระหน้าที่
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ดังนี้ คือ มีคุณวุฒิขั้นต่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
หรือมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และต้องมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.2 การวางแผนการพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยมีการวางแผน
การประเมินและรายงานผลดาเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี
1.3 การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร และการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1 – 5 ดังนี้
1.3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
1.3.2 มีร ายละเอีย ดของหลั กสู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ส อดคล้ อ งกับ กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
1.3.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
1.3.4 จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช าและรายงานผลการด าเนิ น การของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
1.3.5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปี
การศึกษา
2. บัณฑิต
บัณฑิตที่พึงประสงค์ต้องมีคุณลักษณะที่ว่า “รู้จริงรอบด้านทางนิเทศศาสตร์” ซึ่งประกอบด้วย
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีจริยธรรม จรรยาบรรณ และสามัญสานึกทางวิชาชีพ
1.2 มีการแสดงออกด้านความซื่อสัตย์สุจริต
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่สาคัญ หรือเทคนิค
การปฏิบัติงานในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
2.2 มีความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ด้านสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือเทคโนโลยีการ
สื่อสารที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
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3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีความคิดสร้างสรรค์ หรือ กล้าแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการทางนิเทศศาสตร์
3.2 สามารถคิดวิเคราะห์ หรือ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพนิเทศ
ศาสตร์ และดุลยพินิจของตนเอง รวมทั้งใช้ประสบการณ์ภาคปฏิบัติมาใช้ในกระบวนการ
ผลิตผลงานทางนิเทศศาสตร์
3.3 มีทักษะภาคปฏิบัติที่ได้รับการฝึกฝน ตามเนื้อหาสาระสาคัญของรายวิชา
3.4 มีความสามารถในการถ่ายทอดความคิดเห็นของตนเองให้แก่ผู้อื่น
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4.2 มีจิตอาสาเพื่อการบริการสังคม โดยการประยุกต์ความรู้จากชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลทางสถิติเพื่องานนิเทศศาสตร์
5.2 สามารถบูรณาการเทคนิคต่าง ๆ ทางการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานนิเทศศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
5.4 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ และผลิตผลงานอย่างเหมาะสม
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
3.1.1 การรับนักศึกษา
หลักสูตรดาเนินการรับนักศึกษาตามกระบวนการต่อไปนี้
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/กรรมการบริหารหลักสูตรประชุมกาหนดเปูาหมายจานวน
การรับนักศึกษา และกาหนดคุณสมบัติของนักศึกษาแรกเข้าตามกรอบที่มหาวิทยาลัย
กาหนด เสนอคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อขอความเห็นชอบก่อนดาเนินการตามลาดับ
2) ทางหลักสูตรทาการเผยแพร่การรับนักศึกษาผ่านสื่อต่าง ๆ
3) การรับนักศึกษาดาเนินการโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถดาเนินการได้ 2 วิธี คือ รับ
สมัครตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสยาม และระบบกลางการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (Admission)
4) อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร/กรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รจั ด ท าแบบคั ด กรอง/
สัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทัศนคติ และความพร้อมที่จะ
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
5) หลังจากดาเนินการเสร็จสิ้น จะสรุปจานวนนักศึกษาใหม่ เพื่อการเตรียมความพร้อม
ให้แก่นักศึกษาต่อไป
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรดาเนินการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาตามกระบวนการ ดังต่อไปนี้
1) สารวจปัญหา/ประเมินนักศึกษาใหม่ เพื่อกาหนดกลุ่มเปูาหมายและกิจกรรมการ
เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/กรรมการบริหารหลักสูตรประชุมกาหนดเปูาหมายการ
จัดกิจกรรม รวมถึงพิจารณารูปแบบกิจกรรม และรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้แก่นักศึกษาใหม่
3) ดาเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมตามแผนที่กาหนดไว้
4) สรุ ป และประเมิ น ผลการจั ด กิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อ มตามเปู า หมายและ
กระบวนการที่กาหนด
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3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.2.1 การควบคุม การดูแล การให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว
หลักสูตรมีการดาเนินการตามกระบวนการ ดังต่อไปนี้
1) อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร/กรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รประชุ ม เสนอรายชื่ อ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้มหาวิทยาลัยออกคาสั่งแต่งตั้ง
2) กาหนดให้มีชั่วโมงให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการ และทักษะการใช้
ชีวิต พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ
3) อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนด และบันทึกสรุปการให้คาปรึกษา เสนอ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/กรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่าน
โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร โดยครอบคลุมทักษะสาคัญ ดังนี้ (1) กลุ่ม
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และ (3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
3.3.1 สารวจอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาทุกปีการศึกษา
3.3.2 สารวจอัตราการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาทุกปีการศึกษา
3.3.3 ส ารวจความพึ ง พอใจจากนั ก ศึ ก ษาด้ า นการให้ ค าปรึ ก ษาทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ
ตลอดจนการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3.4 หลักสูตรกาหนดช่องทางเพื่อให้นักศึกษาสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอน และแต่งตั้งกรรมการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อทาหน้าที่ดังกล่าว พร้อมทั้งสรุปเรื่อง
นาส่งที่ประชุมผู้รับ ผิดชอบหลักสู ตร/กรรมการบริห ารหลั กสู ตรเพื่อพิจารณาหาแนว
ทางการแก้ไข และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะต่อไป
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
หลักสูตรดาเนินการรับอาจารย์ใหม่ ตามกระบวนการดังต่อไปนี้
4.1.1 อาจารย์ผู้ รับ ผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผน กาหนดคุณสมบัติอาจารย์ ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
4.1.2 กาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะรับให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร และ
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
4.1.3 การสรรหาอาจารย์ดาเนินการได้ 3 วิธี ดังนี้
1) พิจารณาจากอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ
2) แจ้งความจานงไปยังฝุายบุ คคลของมหาวิทยาลัยเพื่อรับสมัครบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
ตามที่กาหนด
3) ทางหลักสูตรสรรหาและเสนอต่อคณะเพื่อร่วมพิจารณา และเสนอไปยังมหาวิทยาลัย
เพื่ออนุมัติ
4.1.4 เสนอขอความเห็ น ชอบต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารคณะ คณะกรรมการวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลาดับ
4.1.5 ประกาศแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มหาวิทยาลัยสยาม
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4.2 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
หลักสูตรดาเนินการตามกระบวนการ ดังต่อไปนี้
4.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสารวจ วิเคราะห์ภาระงาน และความต้องการในการพัฒนา
อาจารย์
4.2.2 กาหนดภาระงานของอาจารย์ประจาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา
4.2.3 จัดทาแผนพัฒนาอาจารย์ด้านคุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการ
4.2.4 จัดทาแผนเพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่อาจารย์ โดยสนับสนุนการเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ และพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
4.2.5 มีการประเมินผลการสอน และการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจา
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร
การออกแบบหลักสูตรดาเนินการโดยการสารวจสถานการณ์ปัจจุบันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ความต้องการของตลาดแรงงาน ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และภาวะการมีงานทา
ของบัณฑิต ตลอดจนการสารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร โดยเฉพาะอย่าง ยิ่ง
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย รวมถึงการทาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนี้ ยังสารวจ
ความพึงพอใจของอาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้
เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบและปรับปรุงแผนการเรียน โครงสร้างหลักสูตร และเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรให้
มีความทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ และให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
แห่งชาติ จากนั้นจึงนาเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต ผู้ ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการและวิชาชีพภายนอกมหาวิทยาลัย คณะกรรมการวิช าการ และสภา
มหาวิทยาลัย ตามลาดับ
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแผนการศึกษา เพื่อกาหนดรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา และกาหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยพิจารณาตามคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อให้ความเห็นชอบและดาเนินการส่งต่อไป
ยังสานักวิชาการของมหาวิทยาลัย
การก ากั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน ด าเนิ น กา รโดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ กาหนดวัน-เวลาในการจัดส่งแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ที่กาหนด โดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนจัดทา มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชาให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามที่ระบุไว้ใ น มคอ.2 รวมถึงกาหนดให้มีการบูร
ณาการพันธกิจต่าง ๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะทาหน้าที่ตรวจสอบ และ
แก้ไข ก่อนรวบรวมนาส่งสานักวิชาการตามเวลาที่กาหนด คือ ก่อนเปิดภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ และเมื่อสิ้น
ภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูต รจะได้กาหนดวัน-เวลาในการนาส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 โดย
มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนดาเนินการจัดทาและนาส่งเพื่อตรวจสอบและแก้ไขก่อนรวบรวมนาส่งสานักวิชาการ
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
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5.3 การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรมีระบบการประเมินผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.2 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนาผลการเรียนรู้ที่กาหนดตาม มคอ.3 เข้า
พิจารณาผ่านคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
สาหรับอาจารย์ผู้สอนซึ่งรับผิดชอบการสอนในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนนั้น ดาเนินการประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาตามการประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ที่
กาหนดใน มคอ.3 ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแล้ ว
ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาจะดาเนินการจัดทารายงานผลการจัดการเรียนการสอน หรือ มคอ.5 ของรายวิชา
นั้น ๆ ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การกากับ ติดตาม และตรวจสอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
หลังจากเสร็จสิ้นปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทา มคอ.7 เสนอคณะกรรมการ
บริหารคณะและสานักวิชาการของมหาวิทยาลัยภายใน 60 วัน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรมีระบบการดาเนินงาน ดังนี้
1) สารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอน และจานวนนักศึกษา
2) จัดทาแผนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และกาหนดผู้รับผิดชอบด้านต่าง ๆ
3) จัดหาและปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Index)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตอนมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานทีร่ ายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10.จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5

























































































รวมตัวบ่งชี้(ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)

12 12 12 12 12
1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
5 5 5 5 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน (กระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การนาไปใช้ การประเมิน
การสอน และนามาแก้ไขปรับปรุง การหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่ม)
อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินผู้เรียนในหัวข้อที่กาหนด โดยอาจประเมินจากการทดสอบ
ย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การตั้งคาถามและการตอบคาถามของนักศึกษาในชั้น
เรียน การทดสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้อาจารย์ผู้สอน
สามารถทราบได้ว่ากลยุทธ์การสอนที่ใช้อยู่ นั้นประสบความสาเร็จหรือไม่และควรปรับเปลี่ยน
อย่างไร
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
หลังสอบกลางภาค นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชาจะทาการประเมินการสอนของ
อาจารย์ตามที่ได้ระบุไว้ใน มคอ.3 ในทุกรายวิชา ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา
การชี้แจงเปูาหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชารวมทั้งการใช้สื่อการ
สอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร/คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รประชุม โดยทาการประเมิ น
หลักสูตรตาม มคอ.7 ตามระยะเวลาที่ได้กาหนดไว้
2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อ ประมวลผลการสารวจ
และกาหนดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง
น้อย 3 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
นาข้อมูลการสารวจการประเมินหลักสูตรทั้งหมดทาการวิเคราะห์ เพื่อพิจารณาผลการสารวจ
และนามาปรับปรุงหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนาเสนอแก่คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาต่อไป

มหาวิทยาลัยสยาม
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* หมายเหตุ แนบเอกสารผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
เอกสารแนบ
1. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่าน
2. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม และหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
3. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาตาม มคอ.1 กับรายวิชาในหลักสูตร (กรณีหลักสูตรที่มีมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา)
4. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
5. บทสรุปผู้บริหาร
6. ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสยาม
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ภาคผนวก ก
ตารางเปรียบเทียบรายวิชา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560
และ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2562

ตารางเปรียบเทียบ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 (หลักสูตรเดิม)
กับ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2562 (หลักสูตรปรับปรุง)
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

1. ชื่อหลักสูตร
1.1 ชื่อภาษาไทย: นิเทศศาสตรบัณฑิต
1.2 ชื่ อ ภาษาอั ง กฤษ: Bachelor of Communication
Arts Program
2. ชื่อปริญญา
2.1 ชื่อภาษาไทย
- ชื่อเต็ม: นิเทศศาสตรบัณฑิต
- ชื่อย่อ: นศ.บ.
2.2 ชื่อภาษาอังกฤษ
- ชื่อเต็ม: Bachelor of Communication Arts
- ชื่อย่อ: B.Com.Arts.
3. จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการประชาสัมพันธ์
- อาจารย์พลอยชนก
วงศ์ภัทรไพศาล
- อาจารย์ธีรวันท์
โอภาสบุตร
- อาจารย์เอกสิทธิ์
อวยชัยวัฒน์
4.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณ ฑิต วิชาเอกการโฆษณาและ
สื่อสารการตลาดดิจิทัล
- อาจารย์ปิยะศักดิ์
ชมจันทร์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์
- อาจารย์ปวรรศ
จันทร์เพ็ญ
4.3 หลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตรบั ณ ฑิ ต วิ ช าเอกภาพยนตร์
โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
- รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
- อาจารย์มนต์ศักดิ์
เกษศิรินทร์เทพ
- อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
5. หลักสูตร
5.1 จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 124 หน่วยกิต แบ่ ง
ออกเป็น 3 หมวด ดังนี้
- หมวดศึกษาทั่วไป
จานวน
34 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเฉพาะ
จานวน
81 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเลือกเสรี จานวน
9 หน่วยกิต
5.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 34 หน่วยกิต
ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ดังนี้
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 9 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
จานวน 17 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จานวน 6 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา จานวน 2 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 81 หน่วยกิต
ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชา ดังนี้
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน 39 หน่วยกิต

1. ชื่อหลักสูตร
1.1 ชื่อภาษาไทย: นิเทศศาสตรบัณฑิต
1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Communication Arts
Program
2. ชื่อปริญญา
2.1 ชื่อภาษาไทย
- ชื่อเต็ม: นิเทศศาสตรบัณฑิต
- ชื่อย่อ: นศ.บ.
2.2 ชื่อภาษาอังกฤษ
- ชื่อเต็ม: Bachelor of Communication Arts
- ชื่อย่อ: B.Com.Arts.
3. จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.1 หลั กสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการประชาสัมพั นธ์
และการสื่อสารนวัตกรรม
- อาจารย์พลอยชนก
วงศ์ภัทรไพศาล
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์
- อาจารย์ธีรวันท์
โอภาสบุตร
4.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณ ฑิต วิช าเอกการโฆษณาและ
สื่อสารการตลาดดิจิทัล
- อาจารย์ปิยะศักดิ์
ชมจันทร์
- อาจารย์ปวรรศ
จันทร์เพ็ญ
- อาจารย์เอกสิทธิ์
อวยชัยวัฒน์
4.3 หลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตรบั ณ ฑิ ต วิ ช าเอกภาพยนตร์
โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
- รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
- อาจารย์มนต์ศักดิ์
เกษศิรินทร์เทพ
- อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
- อาจารย์ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวง
- อาจารย์จุฑารัตน์
การะเกตุ
5. หลักสูตร
5.1 จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 123 หน่ว ยกิต แบ่ ง
ออกเป็น 3 หมวด ดังนี้
- หมวดศึกษาทั่วไป
จานวน
33 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเฉพาะ
จานวน
75 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเลือกเสรี จานวน
15 หน่วยกิต
5.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 33 หน่วยกิต
ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ดังนี้
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 9 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
จานวน 12 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จานวน 6 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา จานวน 6 หน่วยกิต

เหตุผลประกอบ
เนื่ อ งจ า ก มี ก า ร
ปรั บ ปรุ ง รายวิ ช า
หมวดศึ ก ษาทั่ ว ไป
แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตรที่เน้นการ
พั ฒ นาทั ก ษะด้ า น
วิ ช า ชี พ โด ย ให้
ค ว า ม ส า คั ญ ต่ อ
หมวดวิ ช าเฉพาะ
แ ล ะ ห ม ว ด วิ ช า
เลื อ ก เสรี เ พิ่ ม ขึ้ น
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ ง
กับสถานการณ์ทาง
เศรษ ฐกิ จ สั ง คม
และวัฒนธรรม

ก_1

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560
2. กลุ่มวิชาชีพ
จานวน 42 หน่วยกิต
แบ่งออกเป็น
2.1 วิชาชีพบังคับ 15 หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพเลือก
27 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จานวน 9 หน่วยกิต
5.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 34 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวนไม่น้อยกว่า 9
หน่วยกิต ให้เลือกเรียนรายวิชา ต่อไปนี้
100-101 หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 หน่วยกิต
100-106 อาเซียนในโลกยุคใหม่
3 หน่วยกิต
100-102 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต
3 หน่วยกิต
100-103 หลั ก ตรรกศาสตร์แ ละทั ก ษะการคิ ดเพื่ อ การเรีย นรู้
ตลอดชีวิต
3 หน่วยกิต
100-104 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 3 หน่วยกิต
100-105 จิตวิทยาในชีวิตประจาวัน
3 หน่วยกิต
100-107 อารยธรรมศึกษา
3 หน่วยกิต
100-108 ทักษะการศึกษา
3 หน่วยกิต
111-101 จิตวิทยาทั่วไป
3 หน่วยกิต
111-102 สังคมวิทยาเบื้องต้น
3 หน่วยกิต
111-103 หลักเศรษฐศาสตร์
3 หน่วยกิต
111-106 สันติภาพศึกษา
2 หน่วยกิต
111-107 ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2 หน่วยกิต
112-101 อารยธรรม
3 หน่วยกิต
112-102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาและตรรกศาสตร์ 3 หน่วยกิต
112-103 มนุษย์กับวรรณกรรม
3 หน่วยกิต
112-104 มนุษย์กับศิลปะ
3 หน่วยกิต
112-106 ไทยศึกษา
3 หน่วยกิต
112-107 ศาสนาเปรียบเทียบ
3 หน่วยกิต
112-108 การวางแผนชีวิตครอบครัว
2 หน่วยกิต
112-109 ดนตรีปฏิบัติ
2 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จานวนไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
2.1 รายวิชาภาษาไทยให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จานวน
3 หน่วยกิต
113-108 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 หน่วยกิต
113-109 การใช้ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
3 หน่วยกิต
2.2 รายวิ ช าภาษาอั งกฤษ จ านวน 12 หน่ ว ยกิ ต ให้ เรี ย น
รายวิชาต่อไปนี้
114-101 ภาษาอังกฤษ 1
2 หน่วยกิต
114-102 ภาษาอังกฤษ 2
2 หน่วยกิต
114-201 ภาษาอังกฤษ 3
2 หน่วยกิต
114-202 ภาษาอังกฤษ 4
2 หน่วยกิต
ทั้งนี้เมื่อนักศึกษาเรียนและสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ 4
แล้ว ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานของ
มหาวิท ยาลั ย หากนั ก ศึก ษาสอบได้คะแนนไม่ ผ่านตามเกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ต้องเรียนรายวิชา
114-301 ภาษาอังกฤษ 5
2 หน่วยกิต
114-302 ภาษาอังกฤษ 6
2 หน่วยกิต
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 75 หน่วยกิต
ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชา ดังนี้
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน 39 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาชีพ
จานวน 36 หน่วยกิต
แบ่งออกเป็น
2.1 วิชาชีพบังคับ 9 หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพเลือก
27 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จานวน 15 หน่วยกิต
5.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 33 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวนไม่น้อยกว่า 9
หน่วยกิต โดยให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ จานวน 3 หน่วยกิต
101-101 หลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงเพื่ อการพั ฒนาที่ยั่งยื น
3 หน่วยกิต
และเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
101-102 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก
3 หน่วยกิต
101-103 การออกแบบตนเองและบุ คลิ กภาพเพื่ อความเป็ นผู้ น า
3 หน่วยกิต
101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด
3 หน่วยกิต
101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 หน่วยกิต
101-106 กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว
3 หน่วยกิต
101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต
3 หน่วยกิต
101-108 หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3 หน่วยกิต
101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 3 หน่วยกิต
101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจาวัน
3 หน่วยกิต
101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม่
3 หน่วยกิต
101-112 อารยธรรมศึกษา
3 หน่วยกิต
101-113 ทักษะการศึกษา
3 หน่วยกิต
101-114 จิตวิทยาทั่วไป
3 หน่วยกิต
101-115 สังคมวิทยาเบื้องต้น
3 หน่วยกิต
101-116 หลักเศรษฐศาสตร์
3 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารจานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
โดยให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ จานวน 9 หน่วยกิต
101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 หน่วยกิต
@101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น
3 หน่วยกิต
(@ เป็ นรายวิชาไม่ นั บหน่ วยกิตที่ นั กศึ กษาต้ องสอบผ่ าน (S) จึ งจะ
สามารถลงทะเบียนวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันได้)
101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3 หน่วยกิต
101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ
3 หน่วยกิต
และเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
101-202 ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
3 หน่วยกิต
101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอแบบมืออาชีพ 3 หน่วยกิต
101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน 3 หน่วยกิต
101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สาหรับทุกคน
3 หน่วยกิต
101-209 ภาษาจีน 1
3 หน่วยกิต
101-210 ภาษาจีน 2
3 หน่วยกิต
101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 หน่วยกิต
101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 หน่วยกิต
101-213 ภาษาเกาหลี 1
3 หน่วยกิต
101-214 ภาษาเกาหลี 2
3 หน่วยกิต
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และ/ห รื อ ห าก นั ก ศึ ก ษ าเรี ย นและสอ บ ผ่ า นรายวิ ช า
ภาษาอังกฤษ 4 และ สอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
มาตรฐานของมหาวิทยาลัยแล้วให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้แทน
114-303 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
2 หน่วยกิต
114-304 เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอทางวิชาชีพ
2 หน่วยกิต
2.3 รายวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2
ให้เลือกเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 จานวน 2 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก
113-103 ภาษาจีน 1
2 หน่วยกิต
113-104 ภาษาจีน 2
2 หน่วยกิต
113-201 ภาษาจีน 3
2 หน่วยกิต
113-202 ภาษาจีน 4
2 หน่วยกิต
113-105 ภาษาญี่ปุ่น 1
2 หน่วยกิต
113-106 ภาษาญี่ปุ่น 2
2 หน่วยกิต
113-203 ภาษาญี่ปุ่น 3
2 หน่วยกิต
113-204 ภาษาญี่ปุ่น 4
2 หน่วยกิต
113-111 ภาษาเกาหลี 1
2 หน่วยกิต
113-112 ภาษาเกาหลี 2
2 หน่วยกิต
113-113 ภาษาเกาหลี 3
2 หน่วยกิต
113-114 ภาษาเกาหลี 4
2 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาภาษาอาเซียน
102-101 ภาษาพม่า 1
2 หน่วยกิต
102-102 ภาษาพม่า 2
2 หน่วยกิต
102-103 ภาษาพม่า 3
2 หน่วยกิต
102-104 ภาษาพม่า 4
2 หน่วยกิต
102-111 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1
2 หน่วยกิต
102-112 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 2
2 หน่วยกิต
102-113 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 3
2 หน่วยกิต
102-114 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 4
2 หน่วยกิต
102-121 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 1
2 หน่วยกิต
102-122 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 2
2 หน่วยกิต
102-123 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 3
2 หน่วยกิต
102-124 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 4
2 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์แ ละวิทยาศาสตร์ จ านวนไม่น้อ ยกว่า 3
หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชา ต่อไปนี้
121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
121-102 คอมพิวเตอร์สาหรับการศึกษาและการทางาน 3 หน่วยกิต
121-103 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3 หน่วยกิต
121-104 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
3 หน่วยกิต
121-105 เคมีในชีวิตประจาวัน
3 หน่วยกิต
121-106 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 หน่วยกิต
121-107 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
3 หน่วยกิต
120-101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 หน่วยกิต
125-101 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม
3 หน่วยกิต
126-316 สถิติและความน่าจะเป็น
3 หน่วยกิต
4. กลุ่ม วิช าสุ น ทรีย ศาสตร์แ ละพลศึก ษา จ านวนไม่น้ อ ยกว่า 2
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
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3. กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จ านวนไม่น้อ ยกว่า 6
หน่วยกิต โดยให้เรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จานวน 3 หน่วยกิต
101-301 ทักษะดิจิทัลสาหรับศตวรรษที่ 21
3 หน่วยกิต
และเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ
3 หน่วยกิต
101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 หน่วยกิต
101-304 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและ
ธุรกิจใหม่
3 หน่วยกิต
101-305 การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสาหรับทุกคน
3 หน่วยกิต
101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน
3 หน่วยกิต
101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
101-308 คอมพิวเตอร์สาหรับการศึกษาและการทางาน 3 หน่วยกิต
101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3 หน่วยกิต
101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
3 หน่วยกิต
101-311 เคมีในชีวิตประจาวัน
3 หน่วยกิต
101-312 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 หน่วยกิต
101-313 สถิติในชีวิตประจาวัน
3 หน่วยกิต
101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม
3 หน่วยกิต
101-315 สถิติและความน่าจะเป็น
3 หน่วยกิต
4. กลุ่ม วิช าสุ น ทรีย ศาสตร์แ ละพลศึก ษาจ านวนไม่น้ อ ยกว่า 6
หน่วยกิต โดยให้เรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จานวน 3 หน่วยกิต
101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกาลังกาย
3 หน่วยกิต
และเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
101-402 ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต 3 หน่วยกิต
101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม
3 หน่วยกิต
101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน
3 หน่วยกิต
101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดาเนินชีวิต
3 หน่วยกิต
101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์
3 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 75 หน่วยกิต
1. กลุ่ ม วิ ช าพื้ น ฐานวิช าชี พ จ านวน 39 หน่ ว ยกิ ต ให้ เรีย นตาม
รายวิชาต่อไปนี้
140-160 หลักนิเทศศาสตร์
3 หน่วยกิต
140-161 การบู ร ณาการทั ก ษะเชิ ง สร้ า งสรรค์ เพื่ อ การสื่ อ สาร
3 หน่วยกิต
140-162 การสื่อสารการแสดง
3 หน่วยกิต
140-163 การเล่าเรื่องข้ามสื่อ
3 หน่วยกิต
140-164 การผลิตงานภาพเคลื่อนไหว
3 หน่วยกิต
140-165 โครงงานการสื่อสาร
3 หน่วยกิต
140-260 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
3 หน่วยกิต
140-261 การถ่ายภาพอาชีพ
3 หน่วยกิต
140-262 การสื่อสารระหว่างบุคคลและภายในกลุ่ม 3 หน่วยกิต
140-263 การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
3 หน่วยกิต
140-264 ความเข้าใจในงานวิจัยทางนิเทศศาสตร์
3 หน่วยกิต
140-265 จริยศาสตร์ ประเด็นทางกฎหมาย และสุนทรียศาสตร์ใน
สื่อใหม่
3 หน่วยกิต
140-266 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
3 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาชีพ ให้เลือกวิชาเอก 1 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
2.1 วิชาเอกการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม
2.1.1 วิชาชีพบังคับการประชาสัมพันธ์ จานวน 9 หน่วยกิต
ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปนี้
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129-101 พลศึกษาและนันทนาการ
2 หน่วยกิต
129-102 ศิลปะและสังคีตนิยม
2 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 81 หน่วยกิต
1. กลุ่ ม วิช าพื้ น ฐานวิ ชาชี พ จ านวน 39 หน่ ว ยกิ ต ให้ เรีย นตาม
รายวิชาต่อไปนี้
140-101 หลักนิเทศศาสตร์
3 หน่วยกิต
140-102 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
3 หน่วยกิต
140-103 การเล่าเรื่องข้ามสื่อ
3 หน่วยกิต
140-104 การบู รณาการทั ก ษะเชิ งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ การสื่ อ สาร
3 หน่วยกิต
140-105 เทคนิคการสื่อสารเฉพาะตน
3 หน่วยกิต
140-106 การถ่ายภาพอาชีพ
3 หน่วยกิต
140-107 การผลิตงานภาพเคลื่อนไหว
3 หน่วยกิต
140-108 การสื่อสารระหว่างบุคคล
3 หน่วยกิต
140-118 การออกแบบดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร
3 หน่วยกิต
140-119 การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
3 หน่วยกิต
140-120 จริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์สาหรับงานนิเทศศาสตร์
3 หน่วยกิต
140-121 พื้นฐานวิจัยการสื่อสาร
3 หน่วยกิต
140-122 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
3 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาชีพ ให้เลือกวิชาเอก 1 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
2.1 วิชาเอกการประชาสัมพันธ์
2.1.1 วิชาชีพบังคับการประชาสัมพันธ์ จานวน 15 หน่วยกิต
ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปนี้
142-299 โครงงานด้านชุมชนสัมพันธ์
3 หน่วยกิต
142-399 โครงงานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์
3 หน่วยกิต
142-490 เตรียมสหกิจศึกษา
1 หน่วยกิต
142-491 สหกิจศึกษา
5 หน่วยกิต
142-499 โค รงงาน ด้ า น ก า รจั ด กิ จ ก รรม พิ เศ ษ เพื่ อ ก า ร
ประชาสัมพันธ์
3 หน่วยกิต
2.1.2 วิชาชีพเลือกการประชาสัมพันธ์ จานวน 27 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
142-211 กระบวนการประชาสัมพันธ์
3 หน่วยกิต
142-212 นิเทศศาสตร์พัฒนาการและชุมชนสัมพันธ์ 3 หน่วยกิต
142-311 กระบวนการผลิตและสร้างสรรค์สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
3 หน่วยกิต
142-312 การจั ด กิ จ กรรมพิ เศษเพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ ข อง
องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
3 หน่วยกิต
142-313 การจั ด กิ จ กรรมพิ เศษเพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ ข อง
องค์กรสาธารณสุขและสาธารณกุศล 3 หน่วยกิต
142-314 การถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์
3 หน่วยกิต
142-315 กระบวนการผลิตและเผยแพร่ข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์
3 หน่วยกิต
142-316 การจั ดกิ จกรรมพิ เศษเพื่ อการประชาสั มพั นธ์ขององค์กร
ภาคเอกชนและอุตสาหกรรมบันเทิง
3 หน่วยกิต
142-317 การจัดการประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤต3 หน่วยกิต
142-318 การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์
3 หน่วยกิต
142-319 สื่อมวลชนสัมพันธ์
3 หน่วยกิต
142-320 กลยุทธ์สื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วยกิต
142-411 โครงการรณรงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
เหตุผลประกอบ
142-269 โครงงานด้ านชุ มชนสั มพั นธ์ เพื่ อ การเผยแพร่ นวั ตกรรม
3 หน่วยกิต
142-369 โครงงานประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการสื่ อ สารนวั ต กรรม
3 หน่วยกิต
142-469 โครงงานด้านการจัดกิ จกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพั นธ์
และการส่งเสริมนวัตกรรม
3 หน่วยกิต
2.1.2 วิชาชีพเลือกการประชาสัมพันธ์ จานวน 27 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
142-300 กระบวนการประชาสัมพันธ์
3 หน่วยกิต
142-301 การสื่อสารและนวัตกรรม
3 หน่วยกิต
142-302 ชุมชนสัมพันธ์
3 หน่วยกิต
142-303 กระบวนการผลิตและสร้างสรรค์สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
และการสื่อสารนวัตกรรม
3 หน่วยกิต
142-304 การจั ดกิ จกรรมพิ เศษเพื่ อการประชาสัมพั นธ์ขององค์กร
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
3 หน่วยกิต
142-305 การจั ดกิ จกรรมพิ เศษเพื่ อการประชาสัมพั นธ์ขององค์กร
สาธารณสุขและสาธารณกุศล
3 หน่วยกิต
142-306 การเผยแพร่ ข่ าวเพื่ อการประชาสั มพั นธ์ และการส่ งเสริ ม
นวัตกรรม
3 หน่วยกิต
142-307 การจั ดกิ จกรรมพิ เศษเพื่ อการประชาสั มพั นธ์ ขององค์ กร
ภาคเอกชนและอุตสาหกรรมบันเทิง
3 หน่วยกิต
142-308 การจัดการประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤต3 หน่วยกิต
142-309 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์
3 หน่วยกิต
142-400 กลยุทธ์และการเผยแพร่การสื่อสารนวัตกรรม 3 หน่วยกิต
142-401 การระดมทุนเพื่อการประชาสัมพันธ์
3 หน่วยกิต
142-402 การสื่อสารในองค์กร
3 หน่วยกิต
142-403 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการสื่อสารนวัตกรรม 3 หน่วยกิต
142-404 เรื่ องคั ดเฉพาะทางด้ านการจั ดกิ จกรรมพิ เศษเพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์
3 หน่วยกิต
142-405 การสัมมนาประเด็นปัจจุบันด้านการประชาสัมพันธ์และการ
สื่อสารนวัตกรรม
3 หน่วยกิต
142-406 เตรียมสหกิจศึกษา
1 หน่วยกิต
142-407 สหกิจศึกษา
5 หน่วยกิต
2.2 วิชาเอกการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
2.2.1 วิชาชีพ บังคับการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
จานวน 9 หน่วยกิต ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปนี้
143-299 โครงงานวางแผนโฆษณาและสื่ อ สารการตลาดดิ จิ ทั ล
3 หน่วยกิต
143-399 โครงงานรณรงค์ โ ฆษณาและสื่ อ สารการตลาดดิ จิ ทั ล
3 หน่วยกิต
143-499 โครงงานโฆษณาและสื่ อสารการตลาดดิ จิ ทั ลระดั บอาชี พ
3 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาชีพ เลือกการโฆษณาและสื่อ สารการตลาดดิจิ ทัล
จานวน 27 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
143-300 การโฆษณาดิจิทัล
3 หน่วยกิต
143-301 การวางแผนโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3 หน่วยกิต
143-302 กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาดิจิทัล 3 หน่วยกิต
143-303 ธุรกิจโฆษณาดิจิทัล
3 หน่วยกิต
143-304 การตลาดผู้สร้างแรงจูงใจทางการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
143-305 การสื่อสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊ก
3 หน่วยกิต
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142-412 การประชาสัมพันธ์ข้ามผ่านวัฒนธรรม 3 หน่วยกิต
142-413 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อองค์กรการเมือง 3 หน่วยกิต
142-414 การระดมทุนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วยกิต
142-415 การสื่อสารในองค์กร
3 หน่วยกิต
142-481 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการให้การสนับสนุน 3 หน่วยกิต
142-482 เรื่อ งคัดเฉพาะทางด้านการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อ การ
ประชาสัมพันธ์
3 หน่วยกิต
142-492 การสัม มนาประเด็น ปั จ จุ บั น ด้า นการประชาสัมพั น ธ์
3 หน่วยกิต
2.2 วิชาเอกการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
2.2.1 วิชาชีพบังคับการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
จานวน 15 หน่วยกิต ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปนี้
143-299 โครงงานโฆษณาดิจิทัล
3 หน่วยกิต
143-399 โครงงานสื่อสารการตลาดดิจิทัล
3 หน่วยกิต
143-490 เตรียมสหกิจศึกษา
1 หน่วยกิต
143-491 สหกิจศึกษา
5 หน่วยกิต
143-499 โครงงานโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัลระดับอาชีพ
3 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาชีพเลือกการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
จานวน 27 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
143-211 การวางแผนสื่อโฆษณาดิจิทัล
3 หน่วยกิต
143-212 กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาดิจิทัล 3 หน่วยกิต
143-261 เทคนิคการนาเสนองานลูกค้า
3 หน่วยกิต
143-262 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานโฆษณาดิจิทัล 3 หน่วยกิต
143-263 พื้นฐานการถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา 3 หน่วยกิต
143-311 การรณรงค์โฆษณาดิจิทัล
3 หน่วยกิต
143-343 การผลิตงานโฆษณาดิจิทัล
3 หน่วยกิต
143-361 การสื่อสารตราสินค้าสาหรับวิสาหกิจเริ่มต้น 3 หน่วยกิต
143-362 การสื่อสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊ก
3 หน่วยกิต
143-363 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่องานสื่อสารการตลาด 3 หน่วยกิต
143-364 การตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัล
3 หน่วยกิต
143-365 จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อ ง
3 หน่วยกิต
143-367 การวิจัยและประเมินผลงานโฆษณาดิจิทัล 3 หน่วยกิต
143–368 การสร้างสรรค์ภ าพถ่ายกับ ลายลัก ษณ์อั กษรเพื่อ งาน
โฆษณาทางสื่อดิจิทัล
3 หน่วยกิต
143-481 เรื่องคัดเฉพาะทางการโฆษณาดิจิทัล 3 หน่วยกิต
143-482 เรื่องคัดเฉพาะทางการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3 หน่วยกิต
143-492 สัมมนาประเด็นปัจจุบันด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
3 หน่วยกิต
2.3 วิชาเอกภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
2.3.1 วิ ช าชี พ บั ง คั บ ภาพยนตร์ โทรทั ศ น์ และสื่ อ ดิ จิ ทั ล
จานวน 15 หน่วยกิต ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปนี้
145-299 โครงงาน 1
3 หน่วยกิต
145-399 โครงงาน 2
3 หน่วยกิต
144-490 เตรียมสหกิจศึกษา
1 หน่วยกิต
144-491 สหกิจศึกษา
5 หน่วยกิต
145-499 โครงงาน 3
3 หน่วยกิต
2.3.2 วิชาชีพเลือกภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล จานวน
27 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
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143-306 การสื่อสารการตลาดผ่านอินสตาแกรม
3 หน่วยกิต
143-307 การสื่อสารการตลาดผ่านไลน์
3 หน่วยกิต
143-308 การสื่อสารการตลาดผ่านทวิตเตอร์
3 หน่วยกิต
143-309 ระเบียบวิธีวิจัยและประเมินผลงานโฆษณาดิจิทัล 3 หน่วยกิต
143-400 เทคนิคการนาเสนองานลูกค้า
3 หน่วยกิต
143-401 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่องานสื่อสารการตลาด 3 หน่วยกิต
143-402 การสื่อสารตราสินค้าสาหรับวิสาหกิจเริ่มต้น 3 หน่วยกิต
143-403 จรรยาบรรณวิ ชาชี พ โฆษณาและกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อ ง
3 หน่วยกิต
143-404 เรื่องคัดเฉพาะทางการโฆษณาดิจิทัล
3 หน่วยกิต
143-405 เรื่องคัดเฉพาะทางการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3 หน่วยกิต
143-406 สัมมนาประเด็นปั จจุ บั นด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทั ล
3 หน่วยกิต
143-407 เตรียมสหกิจศึกษา
1 หน่วยกิต
143-408 สหกิจศึกษา
5 หน่วยกิต
2.3 วิชาเอกภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
2.3.1 วิ ช าชี พ บั ง คั บ ภาพยนตร์ โทรทั ศ น์ และสื่ อ ดิ จิ ทั ล
จานวน 9 หน่วยกิต ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปนี้
146-269 โครงงาน 1
3 หน่วยกิต
146-369 โครงงาน 2
3 หน่วยกิต
146-469 โครงงาน 3
3 หน่วยกิต
2.3.2 วิชาชีพเลือกภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล จานวน
27 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
146-300 ประวัติภาพยนตร์ไทย
3 หน่วยกิต
146-301 การสร้างสรรค์งานบทภาพยนตร์
3 หน่วยกิต
146-302 กระบวนการหลังการถ่ายทาทางภาพยนตร์ 3 หน่วยกิต
146-303 ทฤษฎีทางภาพยนตร์
3 หน่วยกิต
146-304 การถ่ายภาพยนตร์
3 หน่วยกิต
146-305 ประยุกต์ศิลป์ เพื่อการออกแบบงานสร้างสาหรับภาพยนตร์
3 หน่วยกิต
146-306 การประยุ กต์ เสี ยงและดนตรี ในการสร้างสรรค์ ภาพยนตร์
3 หน่วยกิต
146-307 การวิ พากษ์ และวิ เคราะห์ ผู้ รั บสารส าหรั บสื่ อภาพยนตร์
3 หน่วยกิต
146-308 ธุรกิจและการตลาดสาหรับสื่อภาพยนตร์ 3 หน่วยกิต
146-400 การสร้ างสรรค์ เทคนิ คพิ เศษทางภาพและเสี ย งส าหรั บ
ภาพยนตร์
3 หน่วยกิต
146-401 ภาพยนตร์ทดลองและการวิจัย
3 หน่วยกิต
146-402 ระเบี ยบวิ ธี วิ จั ยทางภาพยนตร์ โทรทั ศน์ และสื่ อ ดิ จทั ล
3 หน่วยกิต
146-403 เรื่องคัดเฉพาะประเด็นปัจจุบันของภาพยนตร์ 3 หน่วยกิต
146-404 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านทักษะเทคนิคปฏิบั ติการภาพยนตร์
3 หน่วยกิต
146-405 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการผลิตเนื้อหาภาพยนตร์ 3 หน่วยกิต
146-406 สัมมนาภาพยนตร์ร่วมสมัย
3 หน่วยกิต
146-310 ทักษะการผลิตรายการโทรทัศน์
3 หน่วยกิต
146-311 ทฤษฎีสื่อสมัยนิยมร่วมสมัย
3 หน่วยกิต
146-312 การดาเนินรายการโทรทัศน์
3 หน่วยกิต
146-313 การออกแบบและสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 3 หน่วยกิต
146-314 การผลิตสารคดีเชิงข่าวทางโทรทัศน์
3 หน่วยกิต
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การเขียนเชิงวารสารศาสตร์
3 หน่วยกิต
แนวคิดและหลักการผลิตงานสร้างสรรค์ 3 หน่วยกิต
อินโฟกราฟิกเพื่อการนาเสนอ
3 หน่วยกิต
ทัศนศิลป์เพื่อการผลิตสื่อ
3 หน่วยกิต
ทักษะการผลิตรายการโทรทัศน์
3 หน่วยกิต
การสร้างสรรค์งานบทภาพยนตร์
3 หน่วยกิต
กระบวนการหลังการถ่ายทาทางภาพยนตร์ 3 หน่วยกิต
การแสดงในงานผลิตสื่อ
3 หน่วยกิต
การใช้ท่าทางเพื่อการแสดง
3 หน่วยกิต
การวิจัยและสืบค้นข้อมูล
3 หน่วยกิต
การวิเคราะห์ข่าวและประเด็นปัจจุบัน 3 หน่วยกิต
การถ่ายภาพวารสารศาสตร์
3 หน่วยกิต
การออกแบบจัดหน้าและการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 3 หน่วยกิต
วารสารศาสตร์ออนไลน์
3 หน่วยกิต
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แจกฟรี
3 หน่วยกิต
การผลิตสื่อสารสนเทศบนโทรศัพท์มือถือ 3 หน่วยกิต
การเตรียมงานและเขียนสตอรีบอร์ดสาหรับการผลิตสื่อ
3 หน่วยกิต
การผลิตการ์ตูนเพื่องานข้ามสื่อ
3 หน่วยกิต
การผลิตคลิปออนไลน์
3 หน่วยกิต
เซลฟีกับการหลอมรวมวัฒนธรรม
3 หน่วยกิต
กราฟิกสาหรับงานผลิตสื่อ
3 หน่วยกิต
ทฤษฎีทางภาพยนตร์
3 หน่วยกิต
การดาเนินรายการโทรทัศน์
3 หน่วยกิต
การถ่ายภาพยนตร์
3 หน่วยกิต
ประยุกต์ศิลป์เพื่อการออกแบบงานสร้างสาหรับภาพยนตร์
3 หน่วยกิต
การประยุ กต์เสียงและดนตรีในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์
3 หน่วยกิต
การวิพากษ์และวิเคราะห์ผู้รับสารสาหรับสื่อภาพยนตร์
3 หน่วยกิต
ธุรกิจและการตลาดสาหรับสื่อภาพยนตร์ 3 หน่วยกิต
ทฤษฎีสื่อสมัยนิยมร่วมสมัย
3 หน่วยกิต
การออกแบบและสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 3 หน่วยกิต
การผลิตสารคดีเชิงข่าวทางโทรทัศน์ 3 หน่วยกิต
เทคนิคการสัมภาษณ์ในงานสื่อสารมวลชน 3 หน่วยกิต
การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อข้ามพ้นสื่อ 3 หน่วยกิต
การผลิตรายการโทรทัศน์เฉพาะรายบุคคล 3 หน่วยกิต
การผลิตรายการกีฬาทางโทรทัศน์
3 หน่วยกิต
ละครโทรทัศน์
3 หน่วยกิต
การดัดแปลงบทข้ามผ่านสื่อ
3 หน่วยกิต
การแต่งหน้าและทาผมเพื่อการแสดง 3 หน่วยกิต
การออกแบบและผลิตเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง 3 หน่วยกิต
การออกแบบแสง
3 หน่วยกิต
การออกแบบฉากและสิ่งประกอบฉาก 3 หน่วยกิต
ดนตรีเพื่อการผลิตสื่อ
3 หน่วยกิต
การคัดเลือกและการฝึกฝนนักแสดง
3 หน่วยกิต
การพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงออก 3 หน่วยกิต
การแสดงโสตศิลป์ในสื่อหลอมรวม
3 หน่วยกิต
การกากับละครเวทีเบื้องต้น
3 หน่วยกิต
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146-315 การผลิตรายการกีฬาทางโทรทัศน์
3 หน่วยกิต
146-316 การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อข้ามพ้นสื่อ 3 หน่วยกิต
146-317 การผลิตรายการโทรทัศน์เฉพาะรายบุคคล 3 หน่วยกิต
146-318 ละครโทรทัศน์ไทย
3 หน่วยกิต
146-319 การผลิตงานเสียงในสื่อหลอมรวม
3 หน่วยกิต
146-410 การออกแบบฉากและสิ่งประกอบฉาก
3 หน่วยกิต
146-411 การวิเคราะห์และวิจารณ์รายการโทรทัศน์ 3 หน่วยกิต
146-412 การผลิ ตรายการการเดิ นทางท่ องเที่ ยว อาหารและการ
พักผ่อนทางโทรทัศน์
3 หน่วยกิต
146-413 เรื่องคัดเฉพาะทางการผลิตรายการโทรทัศน์ 3 หน่วยกิต
146-414 สัมมนาการผลิตรายการโทรทัศน์
3 หน่วยกิต
146-320 การสืบค้นสาหรับการผลิตสื่อดิจิทัล
3 หน่วยกิต
146-321 แนวโน้มสื่อดิจิทัลร่วมสมัย
3 หน่วยกิต
146-322 การสื่อสารอี-สปอร์ต
3 หน่วยกิต
146-323 การคิดสร้างสรรค์ในงานสื่อดิจิทัล
3 หน่วยกิต
146-324 การผลิตสื่อเสมือนจริง
3 หน่วยกิต
146-325 การเตรียมงานและเขี ยนสตอรีบอร์ ดส าหรั บการผลิ ตสื่ อ
3 หน่วยกิต
146-326 การผลิตและสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล
3 หน่วยกิต
146-327 การผลิตคลิปออนไลน์
3 หน่วยกิต
146-328 อินโฟกราฟิกเพื่อการนาเสนอ
3 หน่วยกิต
146-329 การผลิตสื่อการ์ตูนออนไลน์
3 หน่วยกิต
146-420 การบริหารสื่อดิจิทัล
3 หน่วยกิต
146-421 การวางแผนและการผลิ ต สื่ อ ส าหรั บ สถานี อ อนไลน์
3 หน่วยกิต
146-422 เรื่องคัดเฉพาะทางสื่อดิจิทัล
3 หน่วยกิต
146-330 การถ่ายภาพข่าว
3 หน่วยกิต
146-331 การถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์
3 หน่วยกิต
146-332 การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา
3 หน่วยกิต
146-333 การถ่ายภาพเพื่อการท่องเที่ยว
3 หน่วยกิต
146-334 การถ่ายภาพบุคคล
3 หน่วยกิต
146-335 การถ่ายภาพทิวทัศน์
3 หน่วยกิต
146-336 เซลฟีกับการหลอมรวมวัฒนธรรม
3 หน่วยกิต
146-430 เรื่องคัดเฉพาะทางการถ่ายภาพธรรมชาติ 3 หน่วยกิต
146-431 สัมมนาประเด็นปัจจุบันด้านการถ่ายภาพ 3 หน่วยกิต
146-340 การเขียนบนสื่อสังคมออนไลน์ 1
3 หน่วยกิต
146-341 การเขียนบนสื่อสังคมออนไลน์ 2
3 หน่วยกิต
146-342 การวิเคราะห์เนื้อหาสื่อ
3 หน่วยกิต
146-343 การรายงานข่าวเชิงลึกบนสื่อสังคม
3 หน่วยกิต
146-344 การออกแบบจัดหน้าและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 3 หน่วยกิต
146-345 การผลิตสื่อสารสนเทศบนโทรศัพท์มือถือ 3 หน่วยกิต
146-440 เรื่ องคั ดเฉพาะทางการสร้ างสรรค์ เนื้ อหาบนสื่ อออนไลน์
3 หน่วยกิต
146-441 เรื่องคัดเฉพาะทางการผลิตข่าวสาร
3 หน่วยกิต
146-442 สัมมนาประเด็นปัจจุบันด้านข่าว
3 หน่วยกิต
146-350 การแสดงในการผลิตสื่อ
3 หน่วยกิต
146-351 การใช้ท่าทางเพื่อการแสดง
3 หน่วยกิต
146-352 การดัดแปลงบทข้ามสื่อ
3 หน่วยกิต
146-353 การออกแบบเครื่องแต่งกายและการแต่งหน้าทาผมเพื่อ
การแสดง
3 หน่วยกิต
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145-411 การออกแบบและผลิตงานการสื่อสารด้วยสัญญะ 3 หน่วยกิต
145-412 สื่อการ์ตูนกับโลกเสมือนจริง
3 หน่วยกิต
145-413 การผลิตเนื้อหาปกิณกะออนไลน์
3 หน่วยกิต
145-414 การผลิตสื่อเสมือนจริง
3 หน่วยกิต
145-415 การสร้างสรรค์เทคนิคพิเศษทางภาพและเสียงสาหรับ
ภาพยนตร์
3 หน่วยกิต
145-416 การผลิตงานเสียงในสื่อหลอมรวม
3 หน่วยกิต
145-417 การผลิตงานออกแบบในสื่อสารการแสดง 3 หน่วยกิต
145-418 ภาพยนตร์ทดลองและการวิจัย
3 หน่วยกิต
145-419 การวิเคราะห์และวิจารณ์รายการโทรทัศน์ 3 หน่วยกิต
145-420 การผลิตรายการการเดินทางท่องเที่ยว อาหารและการ
พักผ่อนทางโทรทัศน์
3 หน่วยกิต
145-421 การวิจัยทางภาพยนตร์ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล 3 หน่วยกิต
145-422 การอ่านพินิจสาร
3 หน่วยกิต
145-423 การแสดงเพื่อการนาเสนอ
3 หน่วยกิต
145-424 การใช้เสียงและดนตรีในการแสดง
3 หน่วยกิต
145-425 การบริหารจัดการทางละคร
3 หน่วยกิต
145-426 บุคลิกการพูดและการเป็นผู้ดาเนินรายการ 3 หน่วยกิต
145-481 เรื่องคัดเฉพาะทางการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 3 หน่วยกิต
145-482 เรื่องคัดเฉพาะทางการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
3 หน่วยกิต
145-483 เรื่องคัดเฉพาะทางการผลิตการ์ตูน
3 หน่วยกิต
145-484 เรื่องคัดเฉพาะประเด็นปัจจุบันของภาพยนตร์ 3 หน่วยกิต
145-485 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านทักษะเทคนิคปฏิบัติการภาพยนตร์
3 หน่วยกิต
145-486 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการผลิตเนื้อหาภาพยนตร์ 3 หน่วยกิต
145-487 เรื่องคัดเฉพาะทางการผลิตรายการโทรทัศน์ 3 หน่วยกิต
145-488 เรื่องคัดเฉพาะทางการผลิตสื่อเสียง
3 หน่วยกิต
145-489 เรื่องคัดเฉพาะทางการสื่อสารการแสดง 3 หน่วยกิต
145-492 สัมมนาประเด็นปัจ จุบั นด้านการข่าวและสื่อสิ่งพิมพ์
3 หน่วยกิต
145-493 สัมมนาการผลิตสื่อดิจิทัล
3 หน่วยกิต
145-494 สัมมนาภาพยนตร์ร่วมสมัย
3 หน่วยกิต
145-495 สัมมนาการผลิตรายการวิทยุ
3 หน่วยกิต
145-496 สัมมนาการผลิตรายการโทรทัศน์
3 หน่วยกิต
149-497 สัมมนาสื่อสารการแสดง
3 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จานวน 9 หน่วยกิต
ให้ เลื อ กเรีย นในรายวิช าที่ เปิ ด สอนในระดั บ ปริ ญ ญาตรีข อง
มหาวิทยาลัยสยาม
5.4 แผนการศึกษา
ให้เป็นไปตามที่กาหนดให้นักศึกษาสงทะเบียน
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146-354 การพั ฒนาบุ คลิกภาพและการแสดงออกในงานการสื่อสาร
3 หน่วยกิต
146-355 การกากับละครเวทีเบื้องต้น
3 หน่วยกิต
146-450 การออกแบบฉากและแสง
3 หน่วยกิต
146-451 การแสดงเพื่อการนาเสนอ
3 หน่วยกิต
146-452 การใช้เสียงและดนตรีในการแสดง
3 หน่วยกิต
146-453 เรื่องคัดเฉพาะทางการสื่อสารการแสดง
3 หน่วยกิต
146-467 เตรียมสหกิจศึกษา
1 หน่วยกิต
146-468 สหกิจศึกษา
5 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จานวน 15 หน่วยกิต
ให้ เลื อ กเรีย นในรายวิ ช าที่ เปิ ด สอนในระดั บ ปริ ญ ญาตรีข อง
มหาวิทยาลัยสยาม
5.4 แผนการศึกษา
ให้เป็นไปตามที่กาหนดให้นักศึกษาสงทะเบียน
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หมวดศึกษาทั่วไป
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
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สาระในการปรับปรุง

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
100-101 หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3(3-0-6)
(Principles of Economics and Philosophy of
Sufficiency Economy)
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้ว ยการจัดสรรทรัพ ยากรที่มีอ ยู่
อย่างจากัด เพื่อให้เกิด อรรถประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วยด้านมห
ภาคว่าด้วยรายได้ประชาชาติ พฤติกรรมโดยรวมของการบริโภค
การออม การลงทุ น ระดับ รายได้ ระดับ ราคา งบประมาณของ
รัฐบาล การเงินการธนาคาร และเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ และ
ด้านจุลภาคว่าด้วยพฤติก รรมของผู้ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ทฤษฎี
การเลื อ กของผู้บ ริโภค ทฤษฎี ต้ นทุ น และโครงสร้า งของตลาด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้วยการดาเนินการตามสายกลาง โดย
มิ ให้ มี ก ารใช้ จ่ า ยเกิ น ตั ว ทั้ ง ในระดั บ บุ ค คล ระดั บ ธุ ร กิ จ และ
ระดับประเทศ เพื่อป้องกันภาวะหลอมละลาย ทางเศรษฐกิจ และ
เพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างยั่งยืน
100-102 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religions and Life Style)
หลักปรัชญา คาสอนของศาสนาต่างๆและความสาคัญของศาสนา
กับการดาเนินชีวิต ความหมายและคุณค่าของชีวิตตามหลักศาสนา
หลักธรรมในการดารงชีวิต ความสาคัญของศีล สมาธิ ปัญญา การ
พัฒ นาตนและการแก้ปั ญ หาชีวิตโดยใช้ห ลักคาสอนทางศาสนา
ต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสาเร็จในการทางาน
และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
100-103 หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
3(2-2-5)
(Principles of Logics and Thinking Skill for
Lifelong Learning)
หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พื้นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิง
นิ ร นั ย และอุ ป นั ย การเลื อ กใช้ ทั ก ษะการคิ ด ชนิ ด ต่ า งๆในการ
แก้ปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ
การคิดสังเคราะห์ การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
คิ ด ประยุ ก ต์ การคิ ด เชิ ง มโนทั ศ น์ การคิ ด เชิ ง กลยุ ท ธ์ การคิ ด
แก้ปั ญ หา การคิดบู รณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต
และการ เรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงทักษะการเข้าถึงแหล่งความรู้
เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
100-104 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6)
(Human Relations and Personality Development)
ความหมาย ที่มา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม การปรับตัวให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทาง
บุ คลิก ภาพของบุ คคลเพื่ อ การปรับ ตัวทางสังคม ความแตกต่า ง
ระหว่ า งบุ ค คล ภาวะผู้ น า และการฝึ ก พฤติ ก รรมที่ เหมาะสม
ตลอดจนมารยาททางสังคม

*101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา
การพัฒนาทีย่ ั่งยืน
3(3-0-6) ปรับคาอธิบายรายวิชา
(Sufficiency Economy Philosophy for
Sustainable Development)
หลั ก การแนวคิ ด และความส าคั ญ ของปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง หลั ก การเบื้ อ งต้ น ทางเศรษฐศาสตร์ แ ละการรู้เท่ า ทั น
ทางการเงิน ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กั บ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น การ
ดารงชีวิตในสังคมร่วมสมัยด้วยการน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีการเรียนรู้จ ากโครงงานหรือ
กรณีศึกษา

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religions and Life Style)
หลักปรัชญา คาสอนของศาสนาต่างๆ และความสาคัญของศาสนา
กับการดาเนินชีวิต ความหมายและคุณค่าของชีวิตตามหลักศาสนา
หลักธรรมในการดารงชีวิต ความสาคัญของศีล สมาธิ ปัญญา การ
พัฒ นาตนและการแก้ปั ญ หาชีวิต โดยใช้ห ลักคาสอนทางศาสนา
ต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสาเร็จในการทางาน
และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
101-108 หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพือ่
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ
3(2-2-5)
(Principles of Logics and Thinking Skill for
Lifelong Learning)
หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พื้นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิง
นิ ร นั ย และอุ ป นั ย การเลื อ กใช้ ทั ก ษะการคิ ด ชนิ ด ต่ า งๆในการ
แก้ปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ
การคิดสังเคราะห์ การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
คิ ด ประยุ ก ต์ การคิ ด เชิ ง มโนทั ศ น์ การคิ ด เชิ ง กลยุ ท ธ์ การคิ ด
แก้ปั ญ หา การคิดบู รณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึ งทักษะการเข้าถึ งแหล่งความรู้
เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
*101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6)
(Human Relations and Personality Development)
ความหมาย ที่มา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่างๆ ในสังคม การปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้ อ มในสั งคม ทฤษฎี ทางบุ คลิก ภาพ พั ฒ นาการทาง
บุ คลิก ภาพของบุ คคลเพื่ อ การปรับ ตัวทางสังคม ความแตกต่า ง
ระหว่ า งบุ ค คล ภาวะผู้ น า การฝึ ก พฤติ ก รรมที่ เหมาะสมและ
มารยาททางสังคม การสร้างความประทับใจแรกพบ การแต่งกาย
การแต่งหน้าและการทาผมเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพและเหมาะสม
กั บ สถานการณ์ การพั ฒ นาทั ก ษะการพู ด ด้ ว ยการออกเสี ย งที่
ชัดเจนและใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์

เปลี่ยนรหัสวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับคาอธิบายรายวิชา
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100-105 จิตวิทยาในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Psychology in Daily Life)
ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
การพัฒนาทักษะทางจิต -สังคม ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น การ
วิเคราะห์ ป ฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การรับ รู้ การอธิบ ายสาเหตุ
แห่งพฤติกรรมและการจูงใจให้ เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ บุ คลิกภาพ
และความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล การพั ฒ นาความฉลาดทาง
อารมณ์ การจั ด การกั บ ความเครี ย ดและความขั ด แย้ ง ทางจิ ต
สุขภาพจิตและการปรับตัว
100-106 อาเซียนในโลกยุคใหม่
3(3-0-6)
(ASEAN in the Modern World)
การเปลี่ ย นแปลงของโลกในปั จ จุ บั น การจั ด ระเบี ย บโลกใหม่
ความสาคั ญ ของเอเชีย ตะวันออกเฉี ย งใต้ต่ อ โลกปั จ จุ บั น ความ
เป็นมาของประชาคมอาเซียน ปัจจัยที่มีผลต่ออาเซียน อาทิ ปัจจัย
ทางประวั ติศ าสตร์ การเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั งคม และวั ฒ นธรรม
สภาพการณ์ แ ละปั ญ หาของอาเซี ย นในปั จ จุ บั น ความสั ม พั น ธ์
ภายในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น บทบาทของอาเซีย นต่ อ ไทยและ
ประชาคมโลก บ ทบ าทของชาติ ม ห าอ านาจต่ อ อาเซี ย น
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน
100-107 อารยธรรมศึกษา
3(3-0-6)
(Civilization Studies)
อารยธรรมและวิวัฒ นาการของอารยธรรมโลก อารยธรรมไทย
ปั จ จั ย ที่ ก าหนดลั ก ษณะสั งคมและวัฒ นธรรมไทย ความรู้เรื่อ ง
ธรรมชาติและประยุกตวิทยาในสังคมไทย สังคม เศรษฐกิจ การ
ปกครอง ศาสนา พิ ธีก รรม การละเล่ นพื้ น บ้ าน สถาปั ตยกรรม
ประติ ม ากรรม จิ ต รกรรม นาฏศิ ล ป์ ดุ ริ ย างคศิ ล ป์ การศึ ก ษา
ค่านิยมของไทย รวมทั้งแนวโน้มของสังคมและวัฒนธรรม
100-108 ทักษะการศึกษา
3(2-2-5)
(Study Skills)
คุณค่าของการศึกษา และวิธีการศึกษาที่สัมฤทธิ์ผลโดยวิเคราะห์
เจตคติ และคุณค่าของตนเอง ของชีวิต และความสัมพันธ์กับ
การศึกษาระบบอุดมศึกษา ศึกษาทักษะที่จาเป็นสาหรับการศึกษา
อาทิ การใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสารใหม่ และที่เป็นปัจจุบัน ศึกษาปัญหา และอุปสรรคใน
การศึกษา การนาเทคโนโลยีการศึกษาไปใช้เพื่อปรับปรุงทักษะ
การวิเคราะห์หลักการคิดเชิงวิพากษ์ และวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
การทางานเป็ น ทีม การบริห ารเวลาในการศึก ษา การบริห าร
ความขัดแย้งทางการศึกษา ทักษะการอ่าน ฟัง การจดบันทึก การ
จับประเด็น การจัดทารายงาน และการนาเสนอ รวมทั้งทักษะ
การใช้ชีวิตที่สาคัญ ได้แก่ ทักษะในการบริหารการเงินส่วนบุคคล
และทักษะการเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย ฯลฯ
111-101 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
แนวทางการศึกษา และความเป็นมาของจิตวิทยา ความหมายของ
พฤติกรรม เป้ าหมายของวิชาจิตวิทยา และคุณค่าในทางปฏิบั ติ
การสัมผัสและการรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความ
แตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล อารมณ์ พั ฒ นาการของแต่ ล ะช่ ว งวั ย
สติ ปั ญ ญา และการวั ด ความผิ ด ปกติ ท างจิ ต และการพั ฒ นา
สุขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สาระในการปรับปรุง

*101-110 จิตวิทยาในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา
(Psychology in Daily Life)
ปรับคาอธิบายรายวิชา
แนวคิ ด ทางจิ ต วิ ท ยาและการประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น
พัฒนาการมนุษย์ บุคลิกภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
เข้าใจตนเองและผู้อื่น การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การ
เรียนรู้และการรับรู้ การจูงใจ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
การจัดการความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตัว
*101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม่
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา
(ASEAN in the Modern World)
ปรับคาอธิบายรายวิชา
การเปลี่ ย นแปลงครั้ ง ใหญ่ ข องเอเชี ย ที่ มี แ นวโน้ ม ในการเป็ น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก กลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจระดับสูง และมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐกิจ
ของโลก ความท้าทายของเอเชียและอาเซียนในการปรับตัวและคง
อยู่บนเส้นทางการเป็นศูนย์กลางของโลก พัฒนาการของอาเซียน
และประชาคมอาเซี ย น ด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม
วัฒนธรรม บทบาทของอาเซียนและประเทศไทยในเวทีโลก
*101-112 อารยธรรมศึกษา
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา
(Civilization Studies)
ปรับคาอธิบายรายวิชา
อารยธรรมที่ สาคัญ ทั้ งอารยธรรมตะวัน ตกและตะวั น ออก ยุ ค
โบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่ การส่งต่อมรดกทางภูมิปัญญาให้กับโลก
ในยุคปัจจุบัน ผลงานศิลปกรรมที่โดดเด่นในแต่ละยุค ภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพื่อน
บ้านในกลุ่มอาเซียน
*101-113 ทักษะการศึกษา
3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
(Study Skills)
ปรับคาอธิบายรายวิชา
คุณค่าของการศึกษา วิธีการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลในระดับอุดมศึกษา
ทักษะที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การใช้ห้องสมุด
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ การทางานเป็นทีม จิตสาธารณะ
การบริหารเวลา

101-114 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา
(General Psychology)
แนวทางการศึกษาและความเป็นมาของจิตวิทยา ความหมายของ
พฤติก รรม เป้ าหมายของวิชาจิตวิทยาและคุณ ค่าในทางปฏิบั ติ
การสัมผัสและการรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความ
แตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล อารมณ์ พั ฒ นาการของแต่ ล ะช่ ว งวั ย
สติ ปั ญ ญาและการวั ด ความผิ ด ปกติ ท างจิ ต และการพั ฒ นา
สุขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง
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111-102 สังคมวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Sociology)
อิทธิพ ลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อ บุคคล สถานภาพ และ
บทบาทของบุ คคลในสังคม อิ ท ธิพ ลของกลุ่มต่อ พฤติก รรมของ
บุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผู้นา เจตคติในการทางาน
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พิจารณาความสาคัญและวิวัฒนาการของ
สถาบั นต่ าง ๆ โดยเทีย บลาดับ ความเจริญ ทางเทคโนโลยี และ
ความเปลี่ยนแปลงทางประชากร
111-103 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Principle of Economics)
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยมูลค่า ราคาและการจัดสรร
ท รั พ ย าก ร พ ฤ ติ ก รรม ข อ งผู้ บ ริ โ ภ ค แ นวค วามคิ ดเรื่ อ ง
อรรถประโยชน์ ทฤษฎี ก ารเลือ ก กฎการลดของสิน ค้า ภายใต้
ทฤษฎี ต้นทุ น และปั จ จั ย ต่า งๆ ที่ก าหนดอุ ป ทานของสิ นค้า และ
บริการของปัจจัย การผลิต ในตลาดที่มีก ารแข่ งขันอย่างสมบู รณ์
และไม่สมบูรณ์ ปัจจัยการผลิตและการกาหนดปัจจัยการผลิตโดย
ย่อในส่วนของต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ
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101-115 สังคมวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา
(Introduction to Sociology)
อิทธิพ ลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อ บุคคล สถานภาพ และ
บทบาทของบุ คคลในสังคม อิ ท ธิ พ ลของกลุ่มต่อ พฤติก รรมของ
บุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผู้นา เจตคติในการทางาน
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความสาคัญและวิวัฒนาการของสถาบันต่าง ๆ
โดยเทียบลาดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลง
ทางประชากร
101-116 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6) เปลีย่ นรหัสวิชา
(Principle of Economics)
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยมูลค่า ราคาและการจัดสรร
ท รั พ ย าก ร พ ฤ ติ ก รรม ข อ งผู้ บ ริ โ ภ ค แ นวค วามคิ ดเรื่ อ ง
อรรถประโยชน์ ทฤษฎี ก ารเลือ ก กฎการลดของสิน ค้า ภายใต้
ทฤษฎี ต้นทุ น และปั จ จั ย ต่า งๆ ที่ก าหนดอุ ป ทานของสิ นค้า และ
บริการของปัจจัยการผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และ
ไม่สมบูรณ์ ปัจจัยการผลิตและการกาหนดปัจจัยการผลิตโดยย่อใน
ส่วนของต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ
ยกเลิก

111-106 สันติภาพศึกษา
2(2-0-4)
(Peace Studies)
ความแตกต่างระหว่างแนวความคิดพื้นฐานทางปรัชญา กระบวนการ
สื่อสารของมนุษย์และระดับภาษาที่ใช้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
ทฤษฎี และแนวความคิ ดของการเมื องและเศรษฐกิ จในระบบต่ างๆ
สาเหตุ แห่ งความขั ดแย้ งทางการเมื อง เศรษฐกิ จ และศาสนา อั น
นาไปสู่ ความขั ดแย้งทางอาวุธและสงคราม ที่ เกิดขึ้ นทั้งในอดี ตและ
ปัจจุบัน วิเคราะห์ถึงวิธีในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและ
ปราศจากความรุนแรงทั้ งในระดับปั จเจกบุ คคล ครอบครัว องค์ กร
สังคม รวมทั้งในระดับชาติและในระดับโลกวิธีการในการลดกาลังอาวุธ
การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและสิทธิมนุษยชน บทบาท
ของสหประชาชาติและองค์กรต่าง ๆ ในการผดุงรักษาสันติภาพของ
โลก
111-107 ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2(2-0-4) (Introduction to Intellectual Property)
ความสาคัญของการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อการส่งเสริม
ความคิ ดริ เริ่ มของมนุ ษ ย์ ตลอดจนการพั ฒ นาความก้ าวหน้ าด้ าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และพัฒนาการด้านศิลปะและวรรณกรรมความ
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล ธุรกิจ และองค์กรประเภท
ต่าง ๆ หลักกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งลิขสิทธิ์
สิทธิบั ตร และเครื่องหมายการค้า รวมทั้งสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า เช่น สนธิสัญญา WTO TRIP’s
และ Patient Cooperation Treaty บทบาทของ WIPO ในการส่งเสริมการ
ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศตลอดจนการบริหารให้เป็นไป
ตามสนธิสั ญญาระหว่ างประเทศที่ เกี่ ยวข้ อง การเรียนการสอนจะเน้ น
กรณีศึกษา ด้านการประยุกต์หลักการทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหาในทางเทคโนโลยี ธุรกิจ ชีววิศวกรรมและคอมพิวเตอร์
112-101 อารยธรรม
3(3-0-6) (Civilizations)
ประวัติความเป็นมาของอารยธรรม และวิวัฒนาการของมนุษยชาติ
โดยสังเขป อารยธรรมแม่บททั้งตะวันตกและตะวันออก ซึ่งได้ทิ้งมรดก
ให้ กั บโลกในยุ คปั จจุ บั น อารยธรรมยุ คฟื้ นฟู ศิ ลปะวิ ทยาการ การ
ปฏิรูปศาสนา และการปฏิวัติทางภูมิปัญญา ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย
ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึ งรัตนโกสินทร์ ในด้านการเมือง การปกครอง

ยกเลิก

ยกเลิก
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เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
112-102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาและตรรกศาสตร์
3(3-0-6)
(Fundamental of Philosophy and Logic)
พื้ นฐานทางปรั ชญาในสาขาอภิ ป รั ชญา ญาณวิ ทยา จริ ยศาสตร์
สุนทรียศาสตร์ ทั้งปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออกตั้งแต่ยุค
โบราณจนถึ งยุคปั จจุบั น ศึกษาลักษณะความคิ ด กระบวนการของ
ความคิดอย่างมีเหตุผล ทั้งแบบนิรนัยอุปนัยโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
112-103 มนุษย์กับวรรณกรรม
3(3-0-6)
(Man and Literature)
ความ ห ม าย ก าเนิ ด แ ละ รู ป แ บ บ ต่ าง ๆ ข อ งวรรณ ค ดี
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ การแสดงออกทางศิลปะในรูปของ
วรรณกรรม วิเคราะห์ ความคิด จิตใจ ปรัชญา อุ ดมการณ์ และ
ค่านิยมของมนุษย์ อันปรากฏในวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ คือ บท
กวี นวนิ ย าย เรื่อ งสั้ น ความเรีย งและบทความที่ มี ค่ า ชี้ ให้ เห็ น
ปั ญ หาของมนุ ษ ย์ ใ นภาวะแวดล้ อ มทางธรรมชาติ แ ละสั ง คม
ตลอดจนมรดกอารยธรรมอันมีอิทธิพลต่อนักเขียนเหล่านั้น
112-104 มนุษยกับศิลปะ
3(3-0-6)
(Man and Arts)
ความหมายของสุน ทรี ย ศาสตร์ ทรรศนะของปรัชญาเมธี และ
ศิลปินกลุ่มสาคัญ ๆ เกี่ยวกับ “ความงาม” มรดกทางอารยธรรมที่มี
ต่อศิลปะและดนตรีในยุคสมัยที่สาคัญ ๆ ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุค
ปัจจุบัน ความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะและดนตรีทั้งของไทยและ
สากล รู้จั กผลงานอั นยิ่ งใหญ่ ที่ มาจากแรงบั นดาลใจของศิ ลปิ นใน
สาขาต่างๆ ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทย และสากล
ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจาวันได้
112-106 ไทยศึกษา
3(3-0-6)
(Thai Studies)
ความเป็ นมาของชุ มชนไทย ปั จจั ยที่ ก าหนดลั กษณะสั งคมและ
วัฒนธรรมไทย ความรู้เรื่องธรรมชาติและประยุกตวิทยาในสังคมไทย
สังคม เศรษฐกิจ การปกครอง ศาสนา พิธีกรรม การละเล่นพื้นบ้ าน
สถาปั ตยกรรม ประติ มากรรม จิ ตรกรรม นาฏศิ ลป์ ดุ ริยางค์ศิ ลป์
การศึกษาค่านิยมของไทย รวมทั้งแนวโน้มสังคมและวัฒนธรรม
112-107 ศาสนาเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
(Comparative Religions)
ศาสนาที่สาคัญ ๆ ต่าง ๆ เช่น ศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู) ยิว ชินโต เต๋า
เชน พุทธ ขงจื้อ คริสต์ อิสลาม บาไฮ โดยนาศาสนาต่าง ๆ ดังกล่าวมา
เปรียบเทียบในหัวข้อที่สาคัญ ๆ เช่น เปรียบเทียบเรื่องกาลเวลาและ
สถานที่ เปรียบเทียบศาสนาโบราณและสมัยปัจจุบัน ศาสนาฝ่ายเทวนิ
ยมกับอเทวนิ ยม การสร้างและการสลายโลก ศรัทธาและฐานะของ
มนุษย์ ชีวิต อุ ปนิสัยและการปฏิบัติแห่งศาสดา สังคมในสมัยนั้น ๆ
อภินิหาร วิธีประกาศศาสนา นักพรต คาสอนเรื่องความหวังให้ ผู้ มา
โปรด และเปรียบเทียบหลักความดีอันสูงสุด
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112-108 การวางแผนชีวิตครอบครัว
2(2-0-4) (Family Life Planning)
ความรู้ เข้ าใจในความส าคั ญของความแตกต่ างเกี่ ยวกั บเพศศึ กษา
ตระหนักในพัฒนาการของสัมพันธภาพ และนาไปสู่แนวคิดที่ถูกต้อง
ด้านชีวิตสังคม ความรับผิดชอบต่ อตนเองในการดาเนินชีวิตภายใต้
สภาวะสิ่ งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว เน้ นการเตรียมการ
วางแผนชีวิตครอบครัวที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งการเรียนรู้ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลทางด้านวัฒนธรรมและด้านสังคม

ยกเลิก

112-109 ดนตรีปฏิบตั ิ
2(1-2-3) (Music Practice)
ประวั ติ ลั ก ษณะ และชนิ ด ของศิ ล ปะและดนตรี เสี ย งดนตรี
ประเภทต่าง ๆ การตอบสนองอารมณ์ต่อดนตรี คุณค่าของศิลปะ
และดนตรีกับการดารงชีวิตลักษณะของเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ ทั้ง
เครื่องดนตรีไทยและสากล ฝึกทักษะในการปฏิบั ติเครื่องดนตรี
อย่างน้อย 1 ชนิด การฝึกซ้อมเบื้องต้นที่ถูกต้องทั้งแบบเดี่ยวและ
แบบผสมวง การอ่านโน้ตดนตรี ทักษะในการฟังเพื่อให้ซาบซึ้งถึง
คุณประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกซ้อมและการเล่นดนตรี
**101-102 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6)
(Civic Literacy in Thai and Global Context)
สภาพการณ์ ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุ่ม
ประเทศต่างๆ ประเด็นปัญหาร่วมสมัยในสังคมโลก ประเทศไทยในสังคม
โลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการทางความคิดที่เป็น
สากล ความรับผิดชอบต่อสังคม การรู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบ
ต่อสังคมในการต่ อต้ านการทุ จริ ต ความสั มพั นธ์ระหว่างความเป็ น
พลเมืองกับสถานะการพัฒนาของประเทศ บทบาทและหน้าที่ของบุคคล
ในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
**101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นา
3(2-2-5)
(Designing Your Self and Personality for
Leadership)
การวิเคราะห์ตนเอง การรู้จักตนเอง การกาหนดเป้าหมายในชีวิต
การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การ
เสริมสร้างความมั่นใจในการอยู่ในสังคม การพัฒนาการพูดในที่
สาธารณะ การแนะนาตนเองเพื่อความประทับใจแรกพบต่อผู้อื่น
การพัฒนาภาวะผู้นา ทักษะมนุษยสัมพันธ์ การทางานเป็นทีม
**101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด
3(3-0-6)
(Smart Money Management)
การเงินกับชีวิตประจาวัน สิทธิและหน้าที่ เป้าหมายการเงิน การ
บริห ารการเงิน ส่ว นบุ คคล นวัตกรรมทางการเงิน การลงทุ นใน
ประเทศและต่ า งประเทศ การประกั น ภั ย สิ น เชื่ อ เงิ น กู้ การ
วางแผนภาษี การเป็นผู้ประกอบการ การบริหารพอร์ตการลงทุน
การเตรียมตัวก่อนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน

ยกเลิก

เปิดใหม่
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**101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3(2-2-5)
(Community Explorer and Service Learning)
การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถี ชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อค้นหาประเด็น
ปั ญหาและแนวทางการพั ฒนาโดยให้ ชุ มชนเป็ นฐานของการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริมทักษะ
การเข้าถึงชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะ
ด้านสังคม การสื่อสาร การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบริการ การพัฒนาและ
การขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาและกิจกรรมบริการชุมชน การ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักวิจัยและนักพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับ
ภารกิจการพัฒนาชุมชนทุกมิติอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21
**101-106 กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว
3(3-0-6)
(Politics and Law in Everyday Life)
กฎหมายรัฐธรรมนู ญ และการเมื อ งเบื้ อ งต้น กฎหมายใกล้ตัว ที่
เกี่ยวข้ องในชีวิตประจ าวัน อาทิ กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา
สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร
และกฎหมายอื่นๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
113-108 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Thai Usage for Communication)
โครงสร้างทางไวยากรณ์ทั้งภาษาพูดภาษาเขียน และการสื่อสาร
ความแตกต่างระหว่างภาษาเขียนและภาษาพูด ภาษาทางการและ
ไม่เป็นทางการสานวนโวหาร คาราชาศัพท์ หลักการอ้างอิง การ
สื่อสารทางโทรศัพท์ หลักการเขียนในรูปแบบต่างๆ เช่น จดหมาย
สมัครงาน การเขี ยนประวัติข องตนเอง การบั นทึกและการสรุป
ความ การเขียนโต้ตอบหนังสือทางธุรกิจ การเขียนเรี ยงความ ฝึก
ทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

*101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา
(Thai Language for Communication)
แก้คาอธิบายรายวิชา
การใช้ภ าษาไทยเพื่อ การสื่อสารในสถานการณ์ ต่างๆ การฟังจั บ
ใจความ หลั ก การใช้ ภ าษาในการพูด ให้ บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค์แ ละ
เหมาะสมกั บ กาลเทศะ การอ่ า นจั บ ใจความ สรุ ป ความ และ
วิเคราะห์สารที่อ่าน หลักการใช้ภาษาในการเขียนในรูปแบบต่างๆ

113-109 การใช้ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
3(2-2-5)
(Thai Usage for Presentation)
หลั กการพูด ศิลปะการเลือกใช้ค า ประโยค คาเชื่อม สานวนโวหาร
การออกเสียงคาที่ถูกต้อง และการพูดในสถานการณ์ต่างๆ การแสดง
ความคิ ดเห็ นและการน าเสนอ อาทิ การน าเสนอเชิ งวิ ชาการ การ
นาเสนอเชิงธุรกิจ และการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้งาน ตลอดจนการเขียน
โครงการ การเลือกช่องทางการสื่อสาร และการอ่านข้อมูลเชิงสถิติ

*101-202 ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา
(Thai Language for Presentation)
แก้คาอธิบายรายวิชา
การใช้ภ าษาไทยนาเสนอข้ อ มู ลในสถานการณ์ ต่า งๆ อาทิ การ
นาเสนอข้อมูลทางวิชาการ การนาเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การแสดง
ความคิดเห็ น วิเคราะห์และวิจารณ์ การนาเสนอข้อมูลที่มีความ
น่าเชื่อถือ การเลือกใช้ช่องทางการสื่อ สารอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการทางาน

114-101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)
2(1-2-3) ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฝึกการ
ฟังในระดับประโยค การพูดเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน เช่น
การทัก ทาย การเชื้อ เชิญ การแนะนา การแสดงความยินดีห รือ
เสีย ใจและอื่ น ๆเน้ นการออกเสีย งให้ ถู ก ต้อ งตามหลัก ภาษา ฝึ ก
ทักษะการอ่านข้อความในระดับประโยคและย่อหน้า โดยใช้ความรู้
ด้านไวยากรณ์และโครงสร้างของประโยคมาประกอบ ศึกษาการใช้
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฝึก เขียนตอบคาถามโดยใช้ป ระโยคที่
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
114-102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)
2(1-2-3) ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ศึกษา
วัฒนธรรม วิธีการแสดงออกของเจ้าของภาษา ปัญหาและความ
แตกต่างของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อนาไปสู่ทักษะการพูด โดยการ
ใช้ วั จ นภาษาและอวั จ นภาษาที่ ดี ฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า นขั้ น ต้ น
ประกอบด้วยการจับใจความและรายละเอียดต่างๆ ความสัมพันธ์
ของประโยคหลั ก และประโยคขยาย ฝึก การอ่ า นในระดับ เรื่อ ง
รวมทั้งการเขียนตอบคาถามโดยใช้ประโยค ศัพท์และสานวนอื่นๆ

ยกเลิก

ยกเลิก

ก_13

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
114-201 ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)
2(1-2-3) ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่ยากขึ้น
ฝึกการฟังและสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ที่มีระดับ
ความยากมากขึ้น เช่น การพูดทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์ การเล่า
เรื่องและอื่นๆ ฝึกการอ่านในระดับเรื่องที่มีความยาวเพิ่มขึ้น ศึกษา
การเขียน อนุเฉทและข้อความต่างๆโดยเน้นความถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ ตลอดจนฝึกทักษะตามแนวทางการทดสอบมาตรฐาน

สาระในการปรับปรุง
ยกเลิก

114-202 ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)
2(1-2-3) ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารได้ดี ฝึกทักษะการเขียนย่อความ การจดบันทึก การจับ
ใจความจากข้ อความหรือบทความที่อ่านหรือฟังจากผู้สอนหรือเทป
บันทึกเสียง ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในหัวเรื่องที่กาหนดหรือตามความ
สนใจ โดยสามารถใช้ ส านวนที่ ถู ก ต้ อ งตามความนิ ย มและหลั ก
ไวยากรณ์ ตลอดจนฝึกทักษะตามแนวทางการทดสอบมาตรฐาน

ยกเลิก

114-301 ภาษาอังกฤษ 5 (English 5)
2(1-2-3)
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษตลอดจนทบทวน
และฝึกฝนทักษะ ทั้งสี่ทักษะเพือ่ ให้เป็นไปตามแนวทางการทดสอบ
ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
114-302 ภาษาอังกฤษ 6 (English 6)
2(1-2-3)
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษตลอดจนทบทวน
และฝึกฝนทักษะ ในระดับที่ยากขี้นทั้งสี่ทักษะเพื่อให้เป็นไปตาม
แนวทางการทดสอบตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
114-303 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
2(1-2-3)
(English Usage for Profession)
โครงสร้างทางไวยากรณ์ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน โครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ ในการสื่อ สาร ความแตกต่างระหว่างภาษาเขี ยนและ
ภาษาพูด ภาษาทางการและไม่เป็นทางการ หลักการพื้นฐาน ใน
การแปลอย่ า งเป็ น ระบบ ศั พ ท์ เทคนิ ค และศั พ ท์ เฉพาะของ
สาขาวิชา ทั้งการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย และไทยเป็นอังกฤษ
114-304 เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอทาง
วิชาชีพ
2(1-2-3)
(English Presentation Techniques for Profession)
หลักการพูด ศิลปะการเลือกใช้คา ประโยค คาเชื่อม โวหาร การ
ออกเสียงคาที่ถูกต้อง และการพูด ในสถานการณ์ต่างๆ การแสดง
ความคิดเห็นและการนาเสนอ อาทิ การนาเสนอเชิงวิชาการ การ
นาเสนอเชิงธุรกิจ และการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้งาน
113-103 ภาษาจีน 1 (Chinese 1)
2(1-2-3)
สัท อั ก ษรถอดเสีย งภาษาจีน กลางระบบ pinyin คาศั พ ท์ที่ ใช้ใน
ชีวิตประจาวันประมาณ 300 คา และสานวนต่าง ๆ อย่างง่าย ฝึก
สนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง
113-104 ภาษาจีน 2 (Chinese 2)
2(1-2-3)
ฝึกเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคาศัพท์จากพจนานุกรมจีนไทย สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อเรื่องที่เป็นที่สนใจ ศึกษาคาศัพท์
เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คา
113-201 ภาษาจีน 3 (Chinese 3)
2(1-2-3)
ฝึกเรียบเรียงประโยคเชิงซ้อน สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อเรื่องที่
เป็นที่สนใจ ศึกษาคาศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คา
113-202 ภาษาจีน 4 (Chinese 4)
2(1-2-3)

-

ยกเลิก

-

ยกเลิก

-

ยกเลิก

-

ยกเลิก

101-209 ภาษาจีน 1 (Chinese 1)
3(2-2-5)
สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คาศัพท์ประมาณ
300 คา และสานวนต่า ง ๆ อย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึก
สนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง
101-210 ภาษาจีน 2 (Chinese 2)
3(2-2-5)
การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคาศัพท์จากพจนานุกรมจีนไทย สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อเรื่องที่เป็นที่สนใจ ศึกษาคาศัพท์
เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คา
-

เปลี่ยนรหัสวิชา
เพิ่มหน่วยกิต

-

ยกเลิก

เปลี่ยนรหัสวิชา
เพิ่มหน่วยกิต
ยกเลิก
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ฝึก เรียบเรียงประโยคเชิ งซ้อนอื่ นๆ มากขึ้ น ศึ กษาความแตกต่าง
ระหว่างตัวอักษรเต็ม และตัวอักษรย่อจีน สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อ
เรื่องที่เป็นที่สนใจ ศึกษาคาศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คา
113-105 ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese 1)
2(1-2-3)
การฟัง พูด ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานของ
ภาษาญี่ปุ่นและไวยากรณ์ ศึกษาระบบเสียงและโครงสร้างพื้นฐาน
ของภาษาญี่ปุ่น ฝึกทักษะการอ่านประโยคอย่างง่าย และการเขียน
ด้วยตัวอักษรฮิราคานะและคาตะคานะ
113-106 ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese 2)
2(1-2-3)
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อน
ขึ้ น และค าศั พ ท์ ใหม่ ฝึ ก การอ่ า นคั น จิ และเขี ย นบทความใน
ชีวิตประจาวันและใช้สานวนต่างๆ อย่างง่าย
113-203 ภาษาญี่ปุ่น 3 (Japanese 3)
2(1-2-3)
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษาไวยากรณ์ที่
มีความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนาการอ่านคันจิจากที่ได้ศึกษามาก่อนหน้านี้
113-204 ภาษาญี่ปุ่น 4 (Japanese 4)
2(1-2-3)
พัฒนาความสามารถในการพูดภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้ขนบธรรมเนียม
และประเพณีของญี่ปุ่น พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนแบบคันจิ
เรีย นรู้ ค าศั พ ท์ เพิ่ ม เติ ม ศึ ก ษาโครงสร้ า งทางไวยากรณ์ ที่ ค วาม
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
113-111 ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)
2(1-2-3)
ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้างพื้นฐานของ
ภาษาเกาหลี คาศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ฝึกทักษะการฟังและ
การพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
113-112 ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)
2(1-2-3)
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษา
เกาหลี ที่ ซั บ ซ้ อ นขึ้ น เน้ น ประโยคสนทนาและค าศั พ ท์ ที่ ใช้ ใ น
ชี วิ ต ป ระจ าวั น ฝึ ก ทั ก ษ ะการอ่ า นและเขี ย นบ ทความใน
ชีวิตประจาวันและใช้สานวนต่าง ๆ อย่างง่าย
113-113 ภาษาเกาหลี 3 (Korean 3)
2(1-2-3)
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษา
ไวยากรณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนาทักษะการสนทนา การ
อ่ า น และเขี ย นเพื่ อ สื่ อ สารในสถานการณ์ ต่ า งๆ ด้ ว ยภาษาที่
เหมาะสม และศึกษาคาศัพท์เพิ่มเติม
113-114 ภาษาเกาหลี 4 (Korean 4)
2(1-2-3)
พัฒนาความสามารถในการพูด เรียนรู้ขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของเกาหลี พัฒนาทักษะการอ่าน พัฒนาการอ่านและการเขียน เรียน
คาศัพท์เพิ่มเติม เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อทาความเข้าใจภาษา
เกาหลีที่ได้เรียนก่อนหน้านี้และวิธีการใช้อย่างถูกต้อง
102-101 ภาษาพม่า 1 (Burmese 1)
2(1-2-3)
ตั ว อั ก ษร ระบบเสี ย ง และรูป แบบประโยค เรี ย นรู้โ ครงสร้ า ง
พื้นฐานของภาษาพม่าคาศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ฝึกทักษะการ
ฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
102-102 ภาษาพม่า 2 (Burmese 2)
2(1-2-3)
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษา
พม่ า ที่ ซั บ ซ้ อ นขึ้ น เน้ น ประโยคสนทนาและค าศั พ ท์ ที่ ใ ช้ ใ น
ชี วิ ต ป ระจ าวั น ฝึ ก ทั ก ษ ะการอ่ า นและเขี ย นบ ทความใน
ชีวิตประจาวันและใช้สานวนต่างๆ อย่างง่าย
102-103 ภาษาพม่า 3 (Burmese 3)
2(1-2-3)
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101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese 1)
3(2-2-5)
การฟั ง พู ด ภาษาญี่ ปุ่ น ขั้ น พื้ น ฐาน โครงสร้ า งพื้ น ฐานของ
ภาษาญี่ปุ่น ระบบการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น คาศัพท์ และ สานวน
อย่ า งง่า ย ทั ก ษะการอ่ า นประโยคอย่ า งง่า ยและการเขี ย นด้ ว ย
ตัวอักษรฮิราคานะและคาตะคานะ
101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese 2)
3(2-2-5)
ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น
คาศัพท์และสานวนอย่างง่าย ฝึกการอ่านคันจิ และเขียนอนุเฉท
ในระดับง่ายเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน
-

เปลี่ยนรหัสวิชา
เพิ่มหน่วยกิต
ปรับคาอธิบายรายวิชา

-

ยกเลิก

101-213 ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)
3(2-2-5)
ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้างพื้นฐานของ
ภาษาเกาหลี คาศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ทักษะการฟังและการ
พูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
101-214 ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)
3(2-2-5)
ทัก ษะการฟั งและการพู ดโดยใช้โครงสร้า งไวยากรณ์ ข องภาษา
เกาหลี ที่ ซับ ซ้อ นขึ้ น บทสนทนาอย่า งง่า ย และ ค าศัพ ท์ ที่ ใช้ใน
ชี วิ ต ประจ าวั น ทั ก ษะการอ่ า นและเขี ย นอนุ เ ฉทเกี่ ย วกั บ
ชีวิตประจาวันโดยใช้สานวนอย่างง่าย
-

เปลีย่ นรหัสวิชา
เพิ่มหน่วยกิต

-

ยกเลิก

-

ยกเลิก

-

ยกเลิก

-

ยกเลิก

เปลี่ยนรหัสวิชา
เพิ่มหน่วยกิต
ปรับคาอธิบายรายวิชา
ยกเลิก

เปลี่ยนรหัสวิชา
เพิ่มหน่วยกิต
ปรับคาอธิบายรายวิชา
ยกเลิก
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ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษา
ไวยากรณ์ของภาษาพม่า ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนาทักษะ
การสนทนา การอ่ าน และเขีย นเพื่อสื่อ สารในสถานการณ์ ต่างๆ
ด้วยภาษาที่เหมาะสม และศึกษาคาศัพท์เพิ่มเติม
102-104 ภาษาพม่า 4 (Burmese 4)
2(1-2-3)
พั ฒ นาทั ก ษะการพู ด แนวคิ ด ของวั ฒ นธรรม ความเชื่ อ และ
ประเพณีข องพม่า พัฒ นาการอ่ านและการเขีย นตัวอั กษร เรีย น
คาศัพ ท์ เพิ่ มเติม เข้ า ใจโครงสร้า งไวยากรณ์ เพื่อ ทาความเข้ า ใจ
ภาษาพม่าที่ได้เรียนก่อนหน้านี้และวิธีการใช้อย่างถูกต้อง
102-111 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1
2(1-2-3)
(Bahasa Indonesia 1)
ตั ว อั ก ษร ระบบเสี ย ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานของภาษาบาฮาซา
อินโดนีเซีย คาศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจาวันประมาณ 300 คา และ
สานวนต่าง ๆ อย่างง่าย ฝึกทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยค
สนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
102-112 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 2
2(1-2-3)
(Bahasa Indonesia 2)
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษา
บาฮาซาอินโดนีเซีย ที่ซับซ้อนขึ้น เน้นประโยคสนทนาและคาศัพท์
ที่ใช้ ในชีวิต ประจ าวัน ฝึก ทั ก ษะการอ่ า นและเขี ย นบทความใน
ชีวิตประจาวันและใช้สานวนต่างๆ อย่างง่าย
102-113 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 3
2(1-2-3)
(Bahasa Indonesia 3)
ฝึกการฟั งและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่ มเติ ม ศึกษา
ไวยากรณ์ ของภาษาบาฮาซาอิ นโดนีเซีย ที่มี ความซั บซ้อนมากขึ้ น
พั ฒ นาทั ก ษะการสนทนา การอ่ า น และเขี ย นเพื่ อ สื่ อ สารใน
สถานการณ์ต่างๆ ด้วยภาษาที่เหมาะสม และศึกษาคาศัพท์เพิ่มเติม
102-114 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 4
2(1-2-3)
(Bahasa Indonesia 4)
พัฒนาทักษะการพูด แนวคิดของวัฒนธรรม ความเชื่อ และประเพณี
ของอิ นโดนีเซียพัฒนาการอ่ านและการเขียนตัวอักษร เรียนคาศัพท์
เพิ่มเติม เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อทาความเข้าใจภาษาบาฮาซา
อินโดนีเซียที่ได้เรียนก่อนหน้านี้และวิธีการใช้อย่างถูกต้อง
102-121 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 1
2(1-2-3)
(Bahasa Malaysia 1)
ตัวอักษร ระบบเสียง โครงสร้างพื้นฐานของภาษาบาฮาซามาเลเซีย
คาศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจาวันประมาณ 300 คา และสานวนต่าง ๆ
อย่างง่าย ฝึกทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่าง
ง่ายที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
102-122 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 2
2(1-2-3)
(Bahasa Malaysia 2)
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษา
บาฮาซามาเลเซีย ที่ซับซ้อนขึ้น เน้นประโยคสนทนาและคาศัพท์ที่
ใช้ ในชี วิ ต ประจ าวั น ฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า นและเขี ย นบทความใน
ชีวิตประจาวันและใช้สานวนต่างๆ อย่างง่าย
102-123 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 3
2(1-2-3)
(Bahasa Malaysia 3)
ฝึ กการฟั งและเรี ยนรู้ บทสนทนาในรูปแบบต่ าง ๆ เพิ่ มเติ ม ศึ กษา
ไวยากรณ์ของภาษาบาฮาซามาเลเซียที่มีความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนา
ทักษะการสนทนา การอ่าน และเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
ด้วยภาษาที่เหมาะสม และศึกษาคาศัพท์เพิ่มเติม
102-124 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 4
2(1-2-3)
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-

ยกเลิก

-

ยกเลิก

-

ยกเลิก

-

ยกเลิก

-

ยกเลิก

-

ยกเลิก

-

ยกเลิก

-

ยกเลิก

-

ยกเลิก
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(Bahasa Malaysia 4)
พัฒนาทักษะการพูด แนวคิดของวัฒนธรรม ความเชื่อ และประเพณีของ
มาเลเซีย พัฒนาการอ่านและการเขียนตัวอักษร เรียนคาศัพท์เพิ่มเติม
เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อทาความเข้าใจภาษาบาฮาซามาเลเซียที่ได้
เรียนก่อนหน้านี้และวิธีการใช้อย่างถูกต้อง

3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระในการปรับปรุง

**101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น
3(2-2-5)
(English for Remediation)
การวัดผล: ผ่าน (Satisfactory - S) และ ไม่ผ่าน (Unsatisfactory - U)
เงื่อนไข : เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องสอบผ่าน (S)
จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษใน
ชี วิ ต ประจ าวั น ได้ ค าศั พ ท์ ส านวนโครงสร้ า งทางไวยากรณ์ ขั้ น
พื้นฐาน และทักษะการสื่อสารที่ใช้บ่อยในชีวิตประจาวัน การอ่าน
และการเขียนข้อความสั้นๆ การตั้งคาถามและการตอบอย่างสั้น
บทสนทนาอย่างง่ายในระดับคา วลี และประโยคสั้นๆ
หมายเหตุ : นั ก ศึ ก ษาที่ ได้ ค ะแนนต่ ากว่า เกณฑ์ ที่ ม หาวิท ยาลั ย
กาหนด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 101-203 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการปรับพื้น (English for Remediation)
**101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(Daily Life English)
คาศัพท์ สานวน และ โครงสร้างทางไวยากรณ์ และ ทักษะในการ
สื่อสาร โดยเน้นที่หัวข้อในชีวิตประจาวัน ความสนใจส่วนบุคคล
และสถานการณ์ปัจจุบัน
หมายเหตุ : นั ก ศึ ก ษาที่ ได้ ค ะแนนสู งกว่ า เกณฑ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
ก าหนด ให้ ย กเว้ น การลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า 101-204
ภาษาอั งกฤษในชีวิต ประจ าวัน (Daily Life English) และให้ ได้
เกรด A ในรายวิชาดังกล่าว
**101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 3(2-2-5)
(English for Academic Study)
การฝึกทักษะที่จาเป็นที่เกีย่ วข้องเชิงวิชาการ การฟัง การพูด การ
อ่าน ไวยกรณ์ การเขียน และคาศัพท์
**101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอแบบมืออาชีพ 3(2-2-5)
(English for Professional Presentation)
หลักการพูด การเลือกใช้คา ประโยค คาเชื่อม โวหาร การออกเสียงคา
และการพู ดในสถานการณ์ ต่ าง ๆ การแสดงความคิ ดเห็ นและการ
นาเสนอเชิงวิชาการ การนาเสนอทางธุรกิจ และการสัมภาษณ์งาน
**101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน 3(2-2-5)
(English for Proficiency Test)
บูรณาการทัก ษะการใช้ภาษาอั งกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด
การอ่ า น และการเขี ย นเพื่ อ การสอบข้ อ สอบมาตราฐาน ฝึก ให้
นักศึก ษาคุ้นเคยกับ เนื้อ หาและรูป แบบของข้ อ สอบ TOEFL ฝึก
เทคนิคที่เป็นประโยชน์สาหรับทาข้อสอบ
**101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สาหรับทุกคน 3(2-2-5)
(Computer Coding for Everyone)
ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน การติดตั้งไพ
ทอน เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม การติดตั้งไลบรารี่ การ
ประมวลผลด้วยคอมมานด์ไลน์ ชนิดของข้อมูลและตัวแปร การรับ
ข้อมูลเข้าและการแสดงผลลัพธ์ การใช้งานคาสั่งทางเลือก การใช้
งานคาสั่งวนลูป การสร้า งฟังก์ชัน ไลบรารี่ทางคณิ ตศาสตร์และ
กราฟิก และการประยุกต์ใช้กับงานด้านกราฟิก

เปิดใหม่

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา

3(2-2-5) *101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ

3(2-2-5)

เปิดใหม่

เปิดใหม่

เปิดใหม่

เปิดใหม่

เปิดใหม่
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สาระในการปรับปรุง

(Information Technology)
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์ หน้าที่การทางานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบ
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อประสม
อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ตลอดจนการฝึกปฏิบั ติสืบค้น
ข้ อ มู ล ทางอิ น เทอร์ เน็ ต ไปรษณี ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โปรแกรม
ประมวลผลคา และการสร้างเว็บเพจเบื้องต้น
121-102 คอมพิวเตอร์สาหรับการศึกษาและการทางาน 3(2-2-5)
(Computer for Studies and Works)
หลั กการจัดการข้ อมู ลและสารสนเทศ ประเภทของแฟ้มข้ อมู ลและ
สารสนเทศ อัลกอริทึมและการแก้โจทย์ปัญหา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ อาชี พ และวุ ฒิ บั ตรด้ านคอมพิ วเตอร์ และ
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการใช้งาน
โปรแกรมตารางทางาน และโปรแกรมนาเสนองาน
121-103 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งชี วิ ต กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มโดยชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง
ความสาคัญของทรัพ ยากรธรรมชาติ พลังงาน การเปลี่ยนแปลง
ของโลกและภูมิอากาศ ตลอดจนตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบ
ในเรื่องมลภาวะของสิ่งแวดล้อม การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีว ภาพ การอนุ รัก ษ์ สิ่ งแวดล้อ ม การใช้ เทคโนโลยี ชีว ภาพและ
พลังงานทดแทน กฎหมายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
121-104 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
3(3-0-6)
(Food for Good Health)
ความสาคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ การเปลี่ยนแปลง
ของสารอาหารในกระบวนการผลิต ข้ อ เท็ จ จริงและความเชื่ อ
เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารกับ
โรค และแนวโภชนาการเพื่ อ การบ าบั ด ฉลากโภชนาการและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อ งกับ การควบคุมคุณภาพทางโภชนาการของ
อาหาร

(Information Technology)
ปรับคาอธิบายรายวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์ หน้าที่การทางานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบ
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อประสม
อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน การสืบค้นข้อมูล การใช้งาน
โปรแกรมประมวลผลคา การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น

121-105 เคมีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Chemistry in daily life)
ความส าคั ญ ของเคมี สสารและการจ าแนกสสาร โลหะและ
สารประกอบทางเคมีที่สาคัญในชีวิตประจ าวัน อาทิ แก้ ว กระดาษ
สารพอลิเมอร์ พลาสติก สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ยาและสาร
เสพติ ด ดี เทอเจนต์ แ ละเครื่ องส าอาง สารเคมี ที่ ก่ อให้ เกิ ดมะเร็ ง
สารเคมีที่เป็นสารพิษที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การป้องกันและแก้พิษจาก
สารเคมี
121-106 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Mathematics in Daily Life)
ความหมายและพัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
กับตัวเลขและสัญลักษณ์คณิตศาสตร์กับเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
กับการแก้ปัญหาและตัดสินใจ ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล การ
ประยุกต์ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น การสร้างตัวแบบและการแก้ปัญหา
ตัวแบบการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
121-107 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
3(3-0-6)
(Basic Statistics for Data Analysis)
ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ได้แก่ ความหมาย ขอบเขต ลักษณะของ

เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับคาอธิบายรายวิชา

*101-308 คอมพิวเตอร์สาหรับการศึกษาและการทางาน 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
(Computer for Studies and Works)
ปรับคาอธิบายรายวิชา
หลัก การจั ดการข้ อ มู ลและสารสนเทศ ประเภทของแฟ้ มข้ อ มู ล
อั ล กอริ ทึ ม และการแก้ โ จทย์ ปั ญ หา ธุ ร กรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม อาชีพและวุฒิบัตรด้าน
คอมพิวเตอร์ และแนวโน้มของ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งาน
โปรแกรมตารางทางาน โปรแกรมนาเสนองาน
*101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งชี วิ ต กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ความส าคั ญ ของ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ พลั งงาน การเปลี่ ย นแปลงของโลกและ
ภูมิอากาศ การตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ
ต่อ มลภาวะและการสูญ เสีย ความหลากหลายทางชีว ภาพ การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทดแทน
กฎหมายสิ่งแวดล้อม การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
*101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
3(3-0-6)
(Healthy Diet)
ความสาคัญ และบทบาทของอาหารต่อ สุข ภาพ โภชนาการและ
พลังงานจากอาหาร อาหารกับโรค โภชนาการเพื่อการป้องกันและ
การบ าบั ดโรค อาหารอินทรีย์ การแปรรูป อาหาร การปนเปื้ อ น
และการเสื่อ มเสี ย ของอาหาร คุณ ภาพและความปลอดภั ย ของ
อาหาร ฉลากโภชนาการ ความมั่นคงทางด้านอาหาร ความเชื่อ
ของการเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นวัตกรรมอาหาร
และทิศทางตลาดของอาหารสุขภาพ
*101-311 เคมีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Chemistry in Daily Life)
ความส าคั ญ ของเคมี สสารและการจ าแนกสสาร โลหะและ
สารประกอบทางเคมีที่สาคัญในชีวิตประจาวัน สีจากธรรมชาติและ
สี สั งเคราะห์ ยาและสารเสพติ ด ดี เทอเจนต์ แ ละเครื่อ งส าอาง
สารเคมี ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด มะเร็ ง สารเคมี ที่ เ ป็ น สารพิ ษ ที่ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน การป้องกันและแก้พิษจากสารเคมี

เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับคาอธิบายรายวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ
ปรับคาอธิบายรายวิชา

*101-312 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา
(Mathematics in Daily Life)
ปรับคาอธิบายรายวิชา
ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการให้เหตุผล เรขาคณิตกับการนาไปใช้
ในชีวิตประจาวัน การประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อการ
แปลความหมายข้อมูลทางสถิติ การประยุกต์ใช้ความรู้เบื้องต้นทาง
คณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจาวัน
*101-313 สถิติในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อ
(Statistics in Daily Life)
วิชา
ความรู้เบื้ องต้นเกี่ยวกับ สถิติ การเก็บ รวบรวมขัอมูล การบั นทึก ปรับคาอธิบายรายวิชา
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ข้อ มูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา ทฤษฎีความ
น่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบทวินาม การแจก
แจงแบบปัวซอง การแจงแจงแบบปกติการทดสอบสมมติฐาน การ
วิ เคราะห์ ส หสั ม พั น ธ์ และการถดถอยเชิ ง เส้ น อย่ า งง่ า ย การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
120-101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Man and Environment)
ความสั ม พั น ธ์ ระหว่า งมนุ ษ ย์ กับ สิ่งแวดล้ อ ม ความส าคั ญ ของ
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละการอนุ รัก ษ์ ปั ญ หาเรื่อ งมลภาวะของ
สิ่ งแวดล้ อ มในด้ า นต่ า ง ๆ การสู ญ เสี ย ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ ปัญหาของการ
เพิ่มประชากร การอนุรักษ์ป่าไม้ ต้นน้า ลาธาร การใช้ผืนดิน
และน้ าเพื่ อ ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุด การพัฒ นาพื้ น ดิน และน้ าที่
เสื่อมโทรมให้กลับคงสภาพที่ดี โดยวิธีการทางธรรมชาติ รวมถึง
การป้อ งกันการทาลายสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติให้ อยู่ในสภาพ
สมดุ ล กั บ การด ารงชี วิ ต มนุ ษ ย์ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข โดยการท าให้
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติดีขึ้น
125-101 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม
3(3-0-6)
(Mathematics in Civilization)
หลักเบื้องต้น และพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลข และระบบการ
คิ ดโดยใช้ ตั วเลขเป็ นฐาน การน าเอาตั วเลขไปประยุ กต์ ให้ ในทาง
เรขาคณิตและตรีโกณมิติ ศึกษาระบบการนับจานวนและพัฒนาการของ
ความเป็นไปได้ทางสถิติเบื้องต้น เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานทางตรรกเชิง
ตัวเลข อันจะนาไปสู่การศึกษาทฤษฏีทางคณิตศาสตร์ชั้นสูงต่อไป
126-316 สถิติและความน่าจะเป็น
3(3-0-6)
(Statistics and Probability)
ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ สถิ ติ ความหมายขอบเขตและการใช้
ประโยชน์ทางธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง แบบ
ทวิ นาม แบบปั วซอง และแบบปกติ การแจกแจงของค่ าที่ ได้จาก
ตัวอย่าง การประมาณค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวนและสัดส่วนของ
ประชากร การหาค่ า ความแปรปรวนร่ ว มและค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ การทาสอบสมมติฐานสาหรับหนึ่งและสองประชากร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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ข้อมูลส่วนตัว บัญชีรายรับรายจ่ายประจาวัน การบันทึกข้อมูลทาง
ธุ ร กิ จ การหาค่ า สถิ ติ เบื้ อ งต้ น ความน่ า จะเป็ น อย่ า งง่ า ย การ
ประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้เบื้ อ งต้ น ทางสถิ ติ ในชี วิต ประจ าวัน เพื่ อ การ
ตัดสินใจในการวางแผนการใช้จ่าย การทานายผลการลงทุน และ
การพยากรณ์อากาศ
ยกเลิก

101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา
(Mathematics in Civilization)
หลักเบื้องต้น และพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลข และระบบการ
คิ ดโดยใช้ ตั วเลขเป็ นฐาน การน าเอาตั วเลขไปประยุ กต์ ให้ ในทาง
เรขาคณิตและตรีโกณมิติ ศึกษาระบบการนับจานวนและพัฒนาการของ
ความเป็นไปได้ทางสถิติเบื้องต้น เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานทางตรรกเชิง
ตัวเลข อันจะนาไปสู่การศึกษาทฤษฏีทางคณิตศาสตร์ชั้นสูงต่อไป
*101-315 สถิติและความน่าจะเป็น
3(3-0-6) เปลีย่ นรหัสวิชา
(Statistics and Probability)
ปรับคาอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ สถิ ติ ความหมายขอบเขตและการใช้
ประโยชน์ ท างธุ รกิ จ ลั ก ษณะของข้ อ มู ล ทางธุ รกิ จ วิ ธี ก ารเก็ บ
รวบรวมข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจก
แจงความถี่ การประมาณค่า ทางสถิ ติ ค่ า ความแปรปรวนและ
สัดส่วนของประชากร การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนร่วมและค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การทดสอบสมมติฐาน
**101-301 ทักษะดิจิทัลสาหรับศตวรรษที่ 21
3(2-2-5) เปิดใหม่
(Digital Literacy for 21ST Century)
ความรู้ พื้ น ฐานการใช้ งานคอมพิ ว เตอร์ การเปลี่ ย นแปลงทาง
เทคโนโลยี การจัดการสมัย ใหม่ด้วยเทคโนโลยี การรัก ษาความ
ปลอดภั ย ทางดิ จิ ทั ล เบื้ อ งต้ น ความเสี่ ย งในการใช้ ง านทาง
อิ นเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ กฎหมายดิจิ ทั ลที่เกี่ย วข้ อ งกั บ
ชี วิต ประจ าวัน และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การปฏิ บั ติ ต นในสั งคม
ออนไลน์ การทาธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทัล การซื้อสินค้าทาง
อินเทอร์เน็ต การให้บริการของรัฐบาลผ่านอินเทอร์เน็ต การสร้าง
ความสมดุลด้านดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมสานักงาน การสร้าง
อินโฟกราฟิก การตลาดดิจิทัล
**101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ
3(2-2-5) เปิดใหม่
(Data Science and Visualization)
ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาการข้อมูล อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การ
ใช้ประโยชน์และการตระหนัก ถึงความเหมาะสมในการให้ข้อมูล
การแสดงภาพข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
แอปพลิเคชัน
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**101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
(Green Technology for Sustainable
Development)
แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุรักษ์ และการจั ด
การพลั งงาน การลดของเสี ย ผลิ ตภาพสี เขี ยว การจั ดการห่ วงโซ่
อุปทานสีเขียว วัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ คาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตพ
ริ้นท์ การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
**101-304 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้าง
นวัตกรรมและธุรกิจใหม่
3(3-0-6)
(Logic and Design Thinking for
Innovation and Start Up)
แนวคิด กระบวนการ และทักษะวิธีคิดเพื่อการออกแบบนวัตกรรม
และธุรกิจใหม่ การสารวจปัญหา การระดมความคิด การวิเคราะห์
เพื่อสารวจความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน การออกแบบการ
แก้ปัญหาที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานและตรงกับ
ความต้อ งการของตลาด หลัก การสร้า งนวัตกรรมต้น แบบ การ
คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
**101-305 การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสาหรับทุกคน 3(2-2-5)
(Internet of Thing for Everyone)
ทาความเข้าใจการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง องค์ประกอบพื้นฐาน การ
สื่อสารข้อมูลภายในและการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง ระบบนิเวศการ
เชื่อมต่อของสรรพสิ่ง การประยุกต์ใช้งาน
**101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน 3(2-2-5)
(Living Lab for Campus Sustainability)
หลักการของห้องทดลองที่มีชีวิต และการประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าว
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสู่
ความยั่งยืน การสร้างแบบจาลองเพื่อขยายผลและประยุกต์ใช้ในสถานที่
อื่นๆ และในขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ การบริหารโครงการ โดยเน้นด้านการ
ออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน

เปิดใหม่

4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์

เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา
ยกเลิก

129-101 พลศึกษาและนันทนาการ
2(1-2-3) (Physical Education and Recreation)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลศึกษา นันทนาการที่มีความสาคัญและ
ความจาเป็ นต่อการพัฒนาคุณ ภาพชีวิตในสังคมปัจ จุบัน รวมถึ ง
ศึกษาชนิดของกีฬาและนันทนาการ ความต้องการนันทนาการใน
วัยต่าง ๆ การจัดการและการบริหารนันทนาการและให้เลือกพล
ศึ ก ษา 1 ชนิ ด กี ฬ า เพื่ อ ศึ ก ษากฎ กติ ก า มารยาท และทั ก ษะ
พื้นฐาน รวมทั้งฝึกทักษะการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ ตลอดจน
การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายที่ถูกต้อง
129-102 ศิลปะและสังคีตนิยม
2(1-2-3) (Art and Music Appreciation)
ความหมายและพั ฒ นาการของศิล ปะและดนตรี หลัก การทาง
สุนทรียศาสตร์ และลักษณะสาคัญของศิลปะและดนตรีแต่ละแบบ
ปลูก ฝังความเข้าใจการเห็นคุณ ค่าและความชื่นชมในศิลปะและ
ดนตรี ศึกษาผลงานศิลปะชิ้นสาคัญในด้านต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณ
จนถึงปัจจุ บันแรงบั นดาลใจของศิลปิ น เบื้องหลังการสร้างสรรค์
ผลงานเหล่านั้น โดยเน้นถึงคุณ ค่าของศิลปะและดนตรีในฐานะ
เป็นเครื่องมือในการจรรโลงจิตใจมนุษย์
**101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกาลังกาย 3(2-2-5)

เปิดใหม่

เปิดใหม่

เปิดใหม่

ยกเลิก

เปิดใหม่
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(Life, Well-Being and Sports)
สุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพศศึกษา และการ
เลือกคู่ครอง การสร้างเสริมสุข ภาพ อาหารการกิน การเลือ กใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา เครื่องสาอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่ใช้ในชีวิตประจาวันให้เกิดความปลอดภัย การออกกาลัง
กาย คุณ ค่า และผลของการออกก าลังกายที่ มีต่อ ระบบต่างๆใน
ร่างกาย การออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย
และการออกกาลังกายในลักษณะของกีฬาเพื่อการแข่งขัน
**101-402 ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต
(Art and Music Appreciation) 3(3-0-6)
ความรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ศิลปะในรูปแบบของสถาปัตยกรรม
จิต รกรรม ประติม ากรรม นาฎศิลป์ และดุริย างคศิลป์ ยุคสมั ย
ต่ า งๆของศิ ล ปะ แรงบั น ดาลใจเบื้ อ งหลั งผลงานศิ ล ปะ ความ
ซาบซึ้งในศิลปะ การประเมินคุณค่าทางสุนทรียะ ความสัมพันธ์
ระหว่างศิลปะ ดนตรี กับชีวิต ศิลปะในชีวิตประจาวัน และคุณค่า
ความงามในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในฐานะเป็นเครื่องมือจรรโลง
จิตใจและสร้างสุนทรียภาพต่อชีวิตของมนุษย์
**101-403 นิ ยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม
3(3-0-6)
(Thai Appreciation and Unseen in Siam)
ภู มิ ห ลั งของสั ง คมไทย ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีไทย เอกลัก ษณ์ ความเป็ นไทย มรดกทางภูมิปั ญ ญาที่มี
คุณ ค่า น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่ก ารศึก ษา คติความเชื่อและ
ค่ า นิ ย ม วิ ถี ชี วิ ต ดนตรี นาฏศิ ล ป์ และการละเล่ น พื้ น บ้ า น
แนวทางอนุรักษ์ สืบทอดและเผยแพร่ความเป็นไทย
**101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน
3(2-2-5)
(Designing Your Dream)
ฝึกทักษะตั้งประเด็นหัวข้อ เรื่องที่สนใจเรียนรู้จากความต้อ งการ
ของตนเอง ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์
สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จาก
แหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้ อ มู ล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการเหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้
นาเสนอแนวคิดอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิด กระบวนการ
สืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้
เกิดทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต
**101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดาเนินชีวิต 3(2-2-5)
(Yoga, Meditation and Art of Living)
การฝึ ก โยคะเพื่ อ ร่ า งกายและจิ ต ใจที่ ดี เพื่ อ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
ความหมายของโยคะ ประโยชน์ข องการฝึกโยคะ ปรัชญาโยคะ
ประวัติ โยคะ องค์ ป ระกอบ 8 ประการของโยคะ โยคะอาสนะ
ประเภทต่าง ๆ ปราณายามะ การฝึ ก สมาธิเพื่ อ โยคะ การผ่อ น
คลายในการฝึกโยคะ การเตรียมความพร้อมของร่างกายในการฝึก
โยคะ ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวังในการฝึกโยคะ อุปกรณ์ที่ใช้
ในการฝึ ก โยคะ หลั ก การสุ ข ภาพแบบองค์ ร วมและศิ ล ปะการ
ดารงชีวิต
**101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์
3(2-2-5)
(Creative Photography)
การฝึ ก ปฏิ บั ติ เ ทคนิ ค การถ่ า ยภาพ อย่ า งง่ า ยโดยใช้ ก ล้ อ ง
โทรศัพท์มือถือและกล้องอื่นๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่ใช้
ในชีวิตประจ าวันและหรือ ใช้เพื่ อ การค้า เรีย นรู้ ก ารสื่อ สารด้ว ย
ภาพถ่าย การจัดองค์ประกอบศิลป์ พื้นฐานการจัดองค์ประกอบ

สาระในการปรับปรุง

เปิดใหม่

เปิดใหม่

เปิดใหม่

เปิดใหม่

เปิดใหม่
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สาระในการปรับปรุง

ภาพ ทฤษฎีสัดส่วนทอง ความกลมกลืน มุมกล้อง สมดุลของภาพ
แสงกั บ การสร้ า งสรรค์ ภ าพถ่ า ย และมุ ม มองภาพกั บ การสื่ อ
ความหมาย

ตารางแสดงคาอธิบายเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิม และหลักสูตรปรับปรุง
หมวดวิชาชีพพื้นฐาน
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560
140-101 หลักนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Communication Principles
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ความหมาย ประเภท และองค์ ป ระกอบการสื่ อ สาร
ลักษณะเฉพาะวิธีการสร้างความหมาย และการควบรวมสื่อ การ
ข้ามพ้นสื่อ และการประยุกต์การสื่อสารเพื่อนาไปใช้งานต่าง ๆ
140-104 การบูรณาการทักษะเชิงสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร
Integrated Creative Skills in Communication
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ลั ก ษณะ รู ป แบบงานสร้ างสรรค์ ท างด้ านนิ เทศศาสตร์
ประเภทต่าง ๆ กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะเชิง
สร้างสรรค์ที่จ าเป็ นต่อการผลิตงานด้านนิเทศศาสตร์ อาทิ การ
อ่าน การเขียน การพูด การฟัง การค้นคว้า การสังเกต การบันทึก
การคิ ด การวิ เคราะห์ และการน าเสนอ ตลอดจนกระบวนการ
หลอมรวมทักษะเชิงสร้างสรรค์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อนามาใช้ใน
การสร้างสรรค์งานด้านนิเทศศาสตร์
140-105 เทคนิคการสื่อสารเฉพาะตน
3(0-6-3)
Intrapersonal Communication Techniques
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
การฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างบุคลิกภาพทางการสื่อสาร การสื่อสาร
ในที่สาธารณะ และทักษะการสร้างภาพลักษณ์ในแก่ตนเอง
140-103 การเล่าเรื่องข้ามสื่อ
3(1-4-4)
Transmedia Storytelling
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานด้านก าหนดนิยมทางเทคโนโลยีผ่านชิ้นงาน
ทั้งในรูปแบบสื่อผสม การดัดแปลงข้ ามสื่อ และการควบรวมสื่อ
ประยุ กต์ แนวคิ ดเพื่ อวางแผน และออกแบบสร้างสรรค์ ชิ้นงาน
นาไปสู่การปฏิบัติการเล่าเรื่องผ่านสื่อหลากหลายประเภท

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
140-160 หลักนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Communication Principles
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ความหมาย ประเภท และองค์ ป ระกอบการสื่ อ สาร
ลักษณะเฉพาะวิธีการสร้างความหมาย และการควบรวมสื่อ การ
ข้ามพ้นสื่อ และการประยุกต์การสื่อสารเพื่อนาไปใช้งานต่าง ๆ
140-161 การบูรณาการทักษะเชิงสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร
Integrated Creative Skills in Communication
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ลั กษณะ รู ป แบบงานสร้ างสรรค์ ทางด้ านนิ เทศศาสตร์
ประเภทต่าง ๆ กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะเชิง
สร้างสรรค์ที่จ าเป็ นต่อการผลิตงานด้านนิเทศศาสตร์ อาทิ การ
อ่าน การเขียน การพูด การฟัง การค้นคว้า การสังเกต การบันทึก
การคิ ด การวิเคราะห์ และการน าเสนอ ตลอดจนกระบวนการ
หลอมรวมทักษะเชิงสร้างสรรค์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อนามาใช้ใน
การสร้างสรรค์งานด้านนิเทศศาสตร์
140-162 การสื่อสารการแสดง
3(0-6-3)
Acting Communication
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
การฝึกปฏิบั ติการแสดงเพื่อการสื่อสารในที่สาธารณะและ
ทักษะการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตนเอง
140-163 การเล่าเรื่องข้ามสื่อ
3(3-0-6)
Transmedia Storytelling
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานด้านกาหนดนิยมทางเทคโนโลยีผ่านชิ้นงาน
ทั้งในรูปแบบสื่อผสม การดัดแปลงข้ามสื่อ และการควบรวมสื่อ
ประยุกต์ แนวคิ ดเพื่ อวางแผน และออกแบบสร้างสรรค์ ชิ้นงาน
นาไปสู่การปฏิบัติการเล่าเรื่องผ่านสื่อหลากหลายประเภท

เหตุผลประกอบ
เปลี3(3-0-6)
่ยนรหัส

เปลี่ยนรหัส
3(0-6-3)
ปรั บ ชั่ ว โมงบรรยาย–
ปฏิ บั ติ การ–ศึ กษาด้ วย
ตนเอง

เปลี่ยนรหัส และชื่อวิชา
ปรับคาอธิบายรายวิชา

เปลี่ยนรหัส
ปรับคาอธิบายรายวิชา
ปรั บ ชั่ ว โมงบรรยาย–
ปฏิ บั ติ การ–ศึ กษาด้ วย
ตนเอง
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140-107 การผลิตงานภาพเคลื่อนไหว
3(0-6-3)
Basic Moving Image Production
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ทฤษฎี และแนวคิดการเล่าเรื่องผ่านเทคนิคต่าง ๆ ของการ
สร้ างภาคเคลื่ อ นไหว เพื่ อ ถ่ ายทอดความคิ ด อารมณ์ และ
ความรู้สึ ก นั กศึ กษาจะได้ รับการมอบหมายให้ ฝึ กปฏิ บั ติ ด้ วย
เครื่องมือระบบดิจิทัลในการถ่ายภาพเคลื่อนไหว

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
140-164 การผลิตงานภาพเคลื่อนไหว
3(2-2-5)
Basic Moving Image Production
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ทฤษฎี และแนวคิดการเล่าเรื่องผ่านเทคนิคต่าง ๆ ของการ
สร้ างภาคเคลื่ อ นไหว เพื่ อ ถ่ ายทอดความคิ ด อารมณ์ และ
ความรู้สึ ก นั กศึ กษาจะได้ รับการมอบหมายให้ ฝึ กปฏิ บั ติ ด้ วย
เครื่องมือระบบดิจิทัลในการถ่ายภาพเคลื่อนไหว

เหตุผลประกอบ
เปลี่ยนรหัส
ปรั บ ชั่ ว โมงบรรยาย–
ปฏิ บั ติ การ–ศึ กษาด้ วย
ตนเอง

140-118 การออกแบบดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
Digital Designs for Communication
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
การตกแต่งภาพ และการประมวลผลภาพนิ่งดิจิทัล พื้นฐาน
การตัดต่อวีดิทัศน์ดิจิทัล การออกแบบจัดหน้ าในพหุ สื่อ ทั้งสื่อ
เว็บไซต์ สื่อเคลื่อนที่ และการออกแบบข้ามผ่านสื่อ การสลับสื่อ
และการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์
140-102 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
3(1-4-4)
News Reporting and Writing
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ความหมายและความส าคั ญ ของข่ าว คุ ณ ค่ าข่ าว
องค์ประกอบของข่าว ประเภทของข่าว แหล่งข่าว การสัมภาษณ์
โครงสร้ างข่ าว ได้ แก่ พาดหั วข่ าว ความน าข่ าว และเนื้ อข่ าว
เทคนิคการสื่อข่าว หลักจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
ฝึกปฏิบัติการสื่อข่าวและการเขียนข่าว
140-106 การถ่ายภาพอาชีพ
3(0-6-3)
Professional Photography
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
พื้นฐานการใช้อุปกรณ์สาหรับงานถ่ายภาพอาชีพ การจัดแสง
เพื่ องานถ่ ายภาพอาชี พ การถ่ ายภาพสิ นค้ า การถ่ ายภาพเพื่ อ
ส่ งเสริมภาพลั กษณ์ องค์ กร การถ่ ายภาพอาหาร การถ่ ายภาพ
ประกอบบทความข่ าวและสารคดี การถ่ ายภาพแฟชั่ น การ
ถ่ ายภาพเพื่ อจ าหน่ ายในคลั งภาพออนไลน์ การถ่ ายภาพงาน
สถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน
140-108 การสื่อสารระหว่างบุคคล
3(3-0-6)
Interpersonal Communication
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
กระบวนการและรู ปแบบต่ าง ๆ ของการสื่ อสารระหว่ าง
บุคคล กระบวนการติดต่อและหลักการสร้างความสัมพันธ์ ทฤษฎี
และแนวทางปฏิ บั ติ ของการสื่ อสารระหว่ างบุ คคลในรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ที่แตกต่าง เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ

140-169 โครงงานการสื่อสาร
3(0-9-0)
Communication Project
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
การพัฒนา และผลิตโครงงานทางด้านการสื่อสาร

เปลี่ยนรหัส และชื่อวิชา
ปรับคาอธิบายรายวิชา
ปรั บ ชั่ ว โมงบรรยาย–
ปฏิ บั ติ การ–ศึ กษาด้ วย
ตนเอง

140-260 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
3(3-0-6)
News Reporting and Writing
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ความหมายและความส าคั ญของข่ าว คุ ณ ค่ าข่ าว
องค์ประกอบของข่าว ประเภทของข่าว แหล่งข่าว การสัมภาษณ์
โครงสร้างข่ าว ได้ แก่ พาดหั วข่ าว ความน าข่ าว และเนื้ อข่ าว
เทคนิคการสื่อข่าว หลักจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
ฝึกปฏิบัติการสื่อข่าวและการเขียนข่าว
140-261 การถ่ายภาพอาชีพ
3(2-2-5)
Professional Photography
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
พื้นฐานการใช้อุ ปกรณ์ สาหรับงานถ่ ายภาพอาชีพ การจั ด
แสงเพื่องานถ่ายภาพอาชีพ การถ่ายภาพสินค้า การถ่ายภาพเพื่อ
ส่งเสริมภาพลั กษณ์ องค์ กร การถ่ายภาพอาหาร การถ่ ายภาพ
ประกอบบทความข่ าวและสารคดี การถ่ ายภาพแฟชั่ น การ
ถ่ ายภาพเพื่ อจ าหน่ ายในคลั งภาพออนไลน์ การถ่ ายภาพงาน
สถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน
140-262 การสื่อสารระหว่างบุคคลและภายในกลุ่ม 3(3-0-6)
Interpersonal and Group Communication
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
กระบวนการและรู ปแบบต่ าง ๆ ของการสื่ อสารระหว่ าง
บุ คคลและภายในกลุ่ ม กระบวนการติ ดต่ อและหลั กการสร้าง
ความสัมพันธ์ ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติของการสื่อสารระหว่าง
บุ คคลและภายในกลุ่ม ในรูปแบบความสัมพั นธ์ที่แตกต่าง เพื่ อ
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ
140-263 การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
3(3-0-6)
Persuasive Communication
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ บทบาทและ
อิ ทธิ พ ลของการสื่ อสารในการสร้ างและเปลี่ ยนทั ศนคติ และ
พฤติกรรมของบุคคล กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
140-264 ความเข้าใจในงานวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5)
Understanding in Communication Arts Research
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ความหมาย แนวคิ ดหลั ก และกระบวนวิ ธี การวิ จั ยเชิ ง
ปริมาณ คุณภาพ และเอกสาร เน้นปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนาม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นทางนิเทศศาสตร์

เปลี่ยนรหัส
ปรับคาอธิบายรายวิชา
ปรั บ ชั่ ว โมงบรรยาย–
ปฏิ บั ติ การ–ศึ กษาด้ วย
ตนเอง

140-119 การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ 3(3-0-6)
Persuasive Communication
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ บทบาทและ
อิ ทธิ พ ลของการสื่ อสารในการสร้ างและเปลี่ ยนทั ศนคติ และ
พฤติกรรมของบุคคล กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
140-121 พื้นฐานวิจัยการสื่อสาร
3(2-2-5)
Basic Communication Research
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ความหมาย แนวคิ ดหลั ก และกระบวนวิ ธี การวิ จั ยเชิ ง
ปริมาณ คุณภาพ และเอกสาร เน้นปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนาม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสาร

เปลี่ยนรหัส
ปรั บ ชั่ ว โมงบรรยาย–
ปฏิ บั ติ การ–ศึ กษาด้ วย
ตนเอง

เปลี่ยนรหัส และชื่อวิชา
ปรับคาอธิบายรายวิชา
ปรั บ ชั่ ว โมงบรรยาย–
ปฏิ บั ติ การ–ศึ กษาด้ วย
ตนเอง

เปลี่ยนรหัส
ปรั บ ชั่ ว โมงบรรยาย–
ปฏิ บั ติ การ–ศึ กษาด้ วย
ตนเอง
เปลี่ยนรหัส และชื่อวิชา
ปรับคาอธิบายรายวิชา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560
140-120 จริ ยศาสตร์ และสุ นทรี ยศาสตร์ ส าหรั บ งานนิ เทศ
ศาสตร์
3(3-0-6)
Ethics and Aesthetics for Communication Works
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของจริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์
ส าหรั บ งานนิ เทศศาสตร์ การใช้ จ ริ ย ธรรมในการแก้ ปั ญ หา
ความหมายในศาสตร์ของงานศิลปะ และการพัฒนาศักยภาพของการ
รับรู้ทางสุนทรียศาสตร์ในงานนิเทศศาสตร์
140-122 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Marketing Communication
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
แนวคิด หลักการ และกระบวนการสื่อสารการตลาดดิจิทัล การ
วางแผน การกาหนดกลยุทธ์และเครื่องมือสื่อสารการตลาด ได้แก่
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การใช้พนักงาน
ขาย การตลาดทางตรง การตลาดเชิงกิจกรรม การสนับสนุนกิจกรรม
การประเมินผลการสื่อสารการตลาด

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
140-265 จริยศาสตร์ ประเด็นทางกฎหมาย และสุนทรียศาสตร์
ในสื่อใหม่
3(3-0-6)
Ethics, Legal Issues and Aesthetics in New Media
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ความหมาย ความสาคัญ และประเด็นปัญหาของจริยศาสตร์
และสุ นทรียศาสตร์ในสื่ อใหม่ การก ากั บดู แลและประเด็ นทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อใหม่

เหตุผลประกอบ
เปลี่ยนรหัส และชื่อวิชา
ปรับคาอธิบายรายวิชา

140-266 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Marketing Communication
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
แนวคิด หลักการ และกระบวนการสื่อสารการตลาดดิจิทัล การ
วางแผน การกาหนดกลยุทธ์และเครื่องมือสื่อสารการตลาด ได้แก่
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การใช้พนักงาน
ขาย การตลาดทางตรง การตลาดเชิงกิจกรรม การสนับสนุนกิจกรรม
การประเมินผลการสื่อสารการตลาด

เปลี่ยนรหัส

ตารางแสดงคาอธิบายเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิม และหลักสูตรปรับปรุง
กลุ่มวิชาชีพ
กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560
142-299 โครงงานด้านชุมชนสัมพันธ์
3(0-9-0)
Community Relations project
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การสร้างผลงานด้านการประชาสัมพันธ์ ที่มุ่งเน้นการสร้าง
ผลงานด้านชุมชนสัมพันธ์ตามหลักการและแผนเกี่ยวกับชุมชนใน
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และการประเมินผลความสัมพันธ์
กับชุมชน โดยผ่านการค้นคว้าหาข้อมูลอย่างเป็นระบบ พร้อมด้วย
เอกสารหรือแหล่งอ้างอิง และมีรายงานทางวิชาการที่ได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับประกอบผลงานด้วย
142-399 โครงงานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์
3(0-9-0)
Media Relations Project
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การสร้างผลงานด้านการประชาสัมพันธ์ ที่มุ่งเน้นการสร้าง
ผลงานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ โดยผ่านการค้นคว้าหาข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ พร้อมด้วยเอกสารหรือแหล่งอ้างอิง และมีรายงานทาง
วิชาการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับประกอบผลงานด้วย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
เหตุผลประกอบ
142-269 โครงงานด้ านชุ ม ชนสั ม พั นธ์ เ พื่ อ การเผยแพร่ เปลี่ยนรหัส
นวัตกรรม
3(0-9-0) ปรับคาอธิบายรายวิชา
Community Relations for Innovation Diffusion
Project
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การพั ฒนาและผลิตโครงงานทางด้านชุมชนสัมพันธ์ โดยใช้
การวิจัยเป็นฐานในการจัดทาโครงงาน
142-369 โครงงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม
เปลี่ยนรหัส และชื่อวิชา
3(0-9-0) ปรับคาอธิบายรายวิชา
Public Relations and Innovation Communications
Project
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การพัฒนาและผลิตโครงงานด้านการประชาสัมพันธ์และการ
สื่อสารนวัตกรรม โดยใช้การวิจัยเป็นฐานในการจัดทาโครงงาน
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560
142-499 โครงงานด้านการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
3(0-9-0)
Special Event for Public Relations Project
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การสร้างผลงานด้านการประชาสัมพันธ์ ที่มุ่งเน้นการสร้าง
ผลงานการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กร
หรือหน่วยงานต่างๆโดยผ่านการค้นคว้าหาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
พร้อมด้วยเอกสารหรือแหล่งอ้างอิง และมีรายงานทางวิชาการที่ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับประกอบผลงานด้วย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
เหตุผลประกอบ
142-469 โครงงานด้ า นการจั ด กิ จ กรรมพิ เศษเพื่ อการ เปลี่ยนรหัส และชื่อวิชา
ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมนวัตกรรม
3(0-9-0) ปรับคาอธิบายรายวิชา
Special Event for Public Relations and Innovation
Promotion Project
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การพัฒนาและผลิตโครงงานทางด้านการจัดกิ จกรรมพิเศษ
เพื่ อการประชาสั มพั นธ์ โดยใช้ การวิ จั ยเป็ นฐานในการจั ดท า
โครงงาน

142-211 กระบวนการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Public Relations Process
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ กระบวนการ
ดาเนิ น งานประชาสัม พั น ธ์ เทคนิค และกลยุ ท ธ์ต่ า งของการ
ประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์การวางแผนประชาสัมพันธ์ และเน้น
การฝึกเขียนแผนประชาสัมพันธ์
ไม่มี

142-300 กระบวนการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
Public Relations Process
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ความรู้เบื้ องต้ นเกี่ยวกับการประชาสัมพั นธ์และการสื่ อสาร
นวัตกรรม กระบวนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์และนวัตกรรม
การสื่อสาร การวางแผนประชาสัมพันธ์และนวัตกรรมการสื่อสาร

142-212 การประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ การพั ฒ นาและชุ ม ชน
สัมพันธ์
3(2-2-5)
Development Communications and Community Relations
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ความหมาย ความสาคัญ องค์ป ระกอบ หลักการสื่อสาร
เพื่ อ การพั ฒ นาสั งคม การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ระหว่ า ง
หน่วยงานกับชุมชน การบูรณาการความสัมพันธ์กับ ประชาชน
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร มีการฝึกปฏิบัติและ
ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติการด้านชุมชนสัมพันธ์
142-311 กระบวนการผลิ ต และสร้ า งสรรค์ สื่ อ เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Media Production and Planning Process for Public
Relations
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎี ขั้นตอน หลักการ ในการเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์
กระบวนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
142-311 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ของ
องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
3(3-0-6)
Special Events for Public Relations of Government
Organization and State Enterprises
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ศึกษาบทบาทและความสาคัญของการประชาสัมพันธ์ที่มี
ต่อองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ การก าหนดกลยุทธ์ในการ
วางแผนงานประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
และจรรยาบรรณในการด าเนิ น งานประชาสั ม พั น ธ์ อ งค์ ก ร
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมไปถึ งขั้ นตอนในการจัดกิจกรรม
พิเศษเพื่อ การประชาสัมพันธ์ในรูป แบบต่า งๆ การวิเคราะห์
กลุ่มเป้ าหมายเพื่อ วางแผนในการจั ดกิจกรรมพิเศษเพื่อ การ
ประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
142-313 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ของ
องค์กรสาธารณสุขและสาธารณกุศล
3(3-0-6)
Special events for public relations of health

เปลี่ยนรหัส
ปรับคาอธิบายรายวิชา
ปรั บ ชั่ ว โมงบรรยาย–
ปฏิ บั ติ ก าร–ศึ ก ษาด้ ว ย
ตนเอง

142-301 การสื่อสารและนวัตกรรม
3(3-0-6) เปิดใหม่
Communications and Innovation
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ความรู้เบื้องต้น หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมการ
สื่ อสาร การด าเนิ นงานด้ านนวั ตกรรมการสื่ อสาร การศึ กษา
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการสื่อสาร
142-302 ชุมชนสัมพันธ์
3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส และชื่อวิชา
Community Relations
ปรับคาอธิบายรายวิชา
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ หลักการสื่อสารเพื่อ
การพัฒนาสังคม การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน
กับชุมชน การบูรณาการความสัมพันธ์กับประชาชนผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร มีการฝึกปฏิบัติและลงพื้นที่เพื่อ
ปฏิบัติการด้านชุมชนสัมพันธ์
142-303 กระบวนการผลิ ต และสร้ า งสรรค์ สื่ อ เพื่ อการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม
3(2-2-5)
Media Production and Planning Process for Public
Relations and Innovation Communications
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ทฤษฎี ขั้ นตอน หลั กการ ในการเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์
และการสื่อสารนวัตกรรม กระบวนการผลิตและการฝึกปฏิบั ติ
เกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม
142-304 การจั ดกิจกรรมพิ เศษเพื่ อการประชาสั มพั นธ์ ของ
องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
3(3-0-6)
Special Events for Public Relations of Government
Organization and State Enterprises
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
บทบาทและความสาคัญของการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อองค์กร
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ การก าหนดกลยุทธ์ในการวางแผนงาน
ประชาสั ม พั น ธ์ ข ององค์ ก รภาครั ฐและรั ฐ วิ ส าหกิ จ และ
จรรยาบรรณในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์องค์กรภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงขั้ นตอนในการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่ อการ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพื่อ
วางแผนในการจั ดกิ จกรรมพิ เศษเพื่ อการประชาสั มพั นธ์ ของ
องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
142-305 การจั ดกิจกรรมพิ เศษเพื่ อการประชาสั มพั นธ์ ของ
องค์กรสาธารณสุขและสาธารณกุศล
3(3-0-6)
Special Events for Public Relations of Health
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organization and public charity
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ศึกษาบทบาทและความสาคัญของการประชาสัมพันธ์ที่มี
ต่อองค์กรสาธารณสุขและสาธารณกุศล แนวความคิด กลยุทธ์ใน
การวางแผนงานประชาสัมพั นธ์ในองค์ กรสาธารณสุขและสา
ธารณกุศล การระดมทุ นเพื่อองค์กรสาธารณสุขและสาธารณ
กุศลและจรรยาบรรณในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ในองค์กร
สาธารณสุขและสาธารณกุศล รวมทั้งขั้นตอนในการจัดกิจกรรม
พิ เศษเพื่ อ การประชาสั มพั นธ์ ในรูป แบบต่ างๆ การวิเคราะห์
กลุ่ มเป้ าหมายเพื่ อ วางแผนในการจั ดกิ จกรรมพิ เศษเพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณสุขและสาธารณกุศล
142-315 กระบวนการผลิ ต และเผยแพร่ ข่ า วเพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Production Process and News Distribution for
Public Relations
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ศึ ก ษาถึ งหลั ก การและฝึ ก ทั ก ษะด้ านการเขี ย นเพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ เทคนิคใน
การเผยแพร่ข่ าว แนวคิด หลั กการ กลยุทธ์ในการทาสื่อมวลชน
สัมพันธ์ รวมไปถึงการประเมินผลการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
142-316 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ของ
ภาคเอกชนและอุตสาหกรรมบันเทิง
3(3-0-6)
Special events for public relations of private
sector and entertainment industry
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ศึกษาทฤษฏีและแนวคิดที่ เกี่ยวกั บการประชาสัมพั นธ์เพื่ อ
นามาใช้สื่อสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือองค์การเพื่อมุ่งบรรลุ
เป้าหมายทางการตลาด รวมไปถึงแนวความคิด ขั้นตอน และกลยุทธ์
ในการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมธุรกิจบันเทิงต่าง ๆ
เช่น ภาพยนตร์ ละคร ดนตรี การดาเนินงานและการประเมินผลการ
ประชาสัมพันธ์การตลาด และขั้นตอนในการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพื่อ
วางแผนในการจั ดกิ จกรรมพิ เศษเพื่ อการประชาสั มพั นธ์ ของ
ภาคเอกชนและอุตสาหกรรมบันเทิง
142-317 การจัดการประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤต
3(3-0-6)
Issue Management and Crisis Communication
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
แนวคิ ด และขั้ น ตอนของการจั ด การประเด็ น และการ
สื่อสารในภาวะวิกฤต และการรณรงค์เพื่อป้องกันการเกิดภาวะ
วิ ก ฤต วิ เคราะห์ ป ระเด็ น และปั ญ หาโดยใช้ วิ ธี ก ารทางการ
สื่ อ สาร และฝึ ก เขี ย นแผน หรื อ ก าหนดแนวทางในจั ด การ
ประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
142-318 การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Research for Public Relations
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลักการและกระบวนการดาเนินงานวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์
การฝึกทางานวิจัยทางด้านประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นในการนาไปใช้
ประโยชน์และการประเมินผลงานประชาสัมพันธ์
142-320 กลยุทธ์สื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6)
Online Media Strategy for Public Relations
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
แนวคิด หลั กการเกี่ ยวกั บสื่ อใหม่ คุ ณลักษณะของสื่อใหม่
ประเภทต่ างๆ หลั กการตลาดของสื่ อใหม่ การวิ เคราะห์ และ
กาหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของสื่อใหม่ ฝึกการ
วางแผนและออกแบบและผลิตสื่อใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
Organization and Public Charity
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
บทบาทและความสาคัญของการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อองค์กร
สาธารณสุ ขและสาธารณกุ ศล แนวความคิ ด กลยุ ทธ์ ในการ
วางแผนงานประชาสัมพั นธ์ในองค์กรสาธารณสุขและสาธารณ
กุศล การระดมทุนเพื่อองค์กรสาธารณสุขและสาธารณกุศลและ
จรรยาบรรณในการด าเนิ น งานประชาสั ม พั น ธ์ ในองค์ ก ร
สาธารณสุขและสาธารณกุศล รวมทั้งขั้นตอนในการจัดกิจกรรม
พิ เศษเพื่ อการประชาสั มพั นธ์ ในรู ปแบบต่ างๆ การวิ เคราะห์
กลุ่ มเป้ าหมายเพื่ อวางแผนในการจั ดกิ จกรรมพิ เศษเพื่ อการ
ประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณสุขและสาธารณกุศล
142-306 การเผยแพร่ ข่ าวเพื่ อการประชาสั มพั นธ์ และการ
ส่งเสริมนวัตกรรม
3(2-2-5)
News Distribution for Public Relations and
Innovation Promotion
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลักการและฝึกทักษะด้านการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
โดยมุ่งเน้นการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ เทคนิคในการเผยแพร่
ข่าว แนวคิด หลักการ กลยุทธ์ในการทาสื่อมวลชนสัมพันธ์ รวม
ไปถึงการประเมินผลการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
142-307 การจั ดกิจกรรมพิ เศษเพื่ อการประชาสั มพั นธ์ ของ
ภาคเอกชนและอุตสาหกรรมบันเทิง
3(3-0-6)
Special Events for Public Relations of Private Sector
and Entertainment Industry
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เพื่อนามาใช้
สื่อสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือองค์การเพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมาย
ทางการตลาด รวมไปถึงแนวความคิด ขั้นตอน และกลยุทธ์ในการ
วางแผนงานประชาสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมธุรกิจบั นเทิงต่าง ๆ
เช่น ภาพยนตร์ ละคร ดนตรี การดาเนินงานและการประเมินผล
การประชาสั มพั นธ์การตลาด และขั้ นตอนในการจั ดกิ จกรรม
พิ เศษเพื่ อการประชาสั มพั นธ์ในรู ปแบบต่ าง ๆ การวิ เคราะห์
กลุ่ มเป้ าหมายเพื่ อวางแผนในการจั ดกิ จกรรมพิ เศษเพื่ อการ
ประชาสัมพันธ์ของภาคเอกชนและอุตสาหกรรมบันเทิง
142-308 การจัดการประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤต
3(3-0-6)
Issue Management and Crisis Communication
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
แนวคิดและขั้นตอนของการจัดการประเด็นและการสื่อสารใน
ภาวะวิ กฤต และการรณรงค์ เพื่ อป้ องกั นการเกิ ดภาวะวิ กฤต
วิเคราะห์ประเด็นและปัญหาโดยใช้วิธีการทางการสื่อสาร และฝึก
เขียนแผน หรือกาหนดแนวทางในจัดการประเด็นและการสื่อสาร
ในภาวะวิกฤติ
142-309 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5)
Public Relations Research Methods
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลักการและกระบวนการดาเนินงานวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์
การฝึ กท างานวิ จั ยทางด้ านประชาสั มพั นธ์ โดยมุ่ งเน้ นในการ
นาไปใช้ประโยชน์และการประเมินผลงานประชาสัมพันธ์
142-400 กลยุทธ์และการเผยแพร่การสื่อสารนวัตกรรม 3(3-0-6)
Strategy and Diffusion of Innovation Communication
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
แนวคิ ด กลยุ ทธ์ และหลั กการในการเผยแพร่ การสื่ อสาร
นวั ตกรรม การประยุ กต์ ใช้ ช่ องทางการสื่ อสารต่ าง ๆ ในการ
เผยแพร่นวัตกรรมการสื่อสาร
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142-414 การระดมทุนเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
Fundraising for Public Relations
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ศึกษาบทบาทและความส าคั ญ ของการระดมทุ นเพื่ อการ
ประชาสัมพันธ์องค์กร แนวความคิด กลยุทธ์ในการระดมทุนเพื่อ
การประชาสั มพั นธ์ องค์ กร รวมทั้ งขั้ นตอนในการระดมทุ นใน
รูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็น กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อวางแผนในการระดมทุนเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร
142-415 การสื่อสารในองค์กร
3(3-0-6)
Organization Communication
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ความสาคั ญ ลั ก ษณะ แนวคิ ด วิธีก าร กลยุท ธ์ข องการ
สื่ อ สารในองค์ ก รในรูป แบบต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเข้ า ใจที่
ตรงกั น เกิ ด ความร่ ว มมื อ และการประสานงานอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ ก ารท างานขององค์ ก รสามารถบรรลุ
เป้าหมาย และประสบผลสาเร็จด้วยดี
ไม่มี

142-413 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อองค์กรการเมือง 3(3-0-6)
Special events for political public relations
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ศึกษาลักษณะ บทบาท และวิธีการดาเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อ
กิจกรรมทางการเมืองรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การให้ความรู้ทางการเมือง
การสร้างความมีส่วนร่วมทางการเมือง การทาประชาพิจารณ์ การจัด
กิ จกรรมรณรงค์ ทางการเมื อง กลยุ ทธ์ การสร้างภาพลั กษณ์ ให้ กั บ
นักการเมืองและพรรคการเมืองรวมทั้งขั้นตอนในการจัดกิจกรรมพิเศษ
เพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์การเมือง
142-492 การสัมมนาประเด็นปั จจุบันด้านการประชาสั มพันธ์
3(3-0-6)
Seminar in Current Issue on Public Relations
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การวิเคราะห์ แ ละสั งเคราะห์ ป ระเด็ น ปั จ จุ บั น ด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์ ลักษณะปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ในการทางานประชาสัมพันธ์ การใช้กรณีศึกษาเพื่อวิเคราะห์
และเพื่อสร้างความคิดสาหรับการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพการประชาสัมพันธ์
142-490 เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Co-operative Education Preparation
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลักการปฏิบัติตนในการทางานในสถานประกอบการ ความรู้
เบื้ องต้ นในการท างาน หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบ และทั ศนคติ ที่
เหมาะสมในการทางาน การนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
142-491 สหกิจศึกษา
5(0-40-0)
Co-operative Education
วิชาบังคับก่อน 142-490 เตรียมสหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานเป็นเวลา 16 สัปดาห์ในสถานประกอบการที่เลือก
ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบของหลักสูตร ภายใต้การควบคุมดูแลของ
ผู้เชี่ยวชาญหรือหัวหน้างานและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ทั้งนี้
เพื่ อเพิ่ มประสบการณ์ ในการท างานของนั กศึ กษาโดยบู รณาการ
ความรู้จากชั้นเรียนเข้ากับการทางานในสถานประกอบการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
เหตุผลประกอบ
142-401 การระดมทุนเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส
Fundraising for Public Relations
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
บทบาทและความส าคั ญของการระดมทุ นเพื่ อการ
ประชาสัมพันธ์องค์กร แนวความคิด กลยุทธ์ในการระดมทุนเพื่อ
การประชาสั มพั นธ์ องค์ กร รวมทั้ งขั้ นตอนในการระดมทุ นใน
รูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็น กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อวางแผนในการระดมทุนเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร
142-402 การสื่อสารในองค์กร
3(3-0-6) เปลีย่ นรหัส
Organizational Communication
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ความสาคัญ ลักษณะ แนวคิด วิธีการ กลยุทธ์ของการสื่อสารใน
องค์ กรในรูปแบบต่ างๆ เพื่ อให้ เกิ ดความเข้ าใจที่ ตรงกั นเกิ ดความ
ร่วมมือ และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทางาน
ขององค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย และประสบผลสาเร็จด้วยดี
142-403 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการสื่อสารนวัตกรรม 3(3-0-6) เปิดใหม่
Selected Topics Innovation Communications
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การศึกษาเชิงวิเคราะห์เฉพาะเรื่อง หรือประเด็นที่มีความสาคัญ
ต่องานด้านนวัตกรรมการสื่อสาร ที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะประกาศหัวข้อเรื่องให้ทราบก่อนการ
ลงทะเบียนเรียน
142-404 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการ เปลีย่ นรหัส และชื่อวิชา
ประชาสัมพันธ์
3(3-0-6) ปรับคาอธิบายรายวิชา
Selected Topics in Special Event for Public
Relations
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การศึกษาเชิงวิเคราะห์เฉพาะเรื่อง หรือประเด็นที่มีความสาคัญ
ด้ านการจั ดกิ จกรรมพิ เศษเพื่ อการประชาสั มพั นธ์ ที่ มี ความ
ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะประกาศหัวข้อ
เรื่องให้ทราบก่อนการลงทะเบียนเรียน
142-405 การสัมมนาประเด็นปัจจุบันด้านการประชาสัมพันธ์
และการสื่อสารนวัตกรรม
3(3-0-6)
Seminar in Current Issues on Public Relations and
Innovation Communications
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ประเด็นปัจจุบั นหรือกรณีศึกษาทางด้านการประชาสัมพันธ์
และนวัตกรรมการสื่อสาร ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายภายใต้การก ากับดูแลของผู้สอนเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาปัจจุบันที่เลือกหรือกรณีศึกษา
142-406 เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Co-operative Education Preparation
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลักการปฏิ บั ติตนในการทางานในสถานประกอบการ ความรู้
เบื้ องต้ นในการท างาน หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบ และทั ศนคติ ที่
เหมาะสมในการทางาน การนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
142-407 สหกิจศึกษา
5(0-40-0)
Co-operative Education Preparation
วิชาบังคับก่อน 142-406 เตรียมสหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานเป็นเวลา 16 สัปดาห์ในสถานประกอบการที่เลือก
ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบของหลักสูตร ภายใต้การควบคุมดูแล
ของผู้เชี่ยวชาญหรือหัวหน้างานและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการทางานของนักศึกษาโดยบูรณาการ
ความรู้จากชั้นเรียนเข้ากับการทางานในสถานประกอบการ

เปลี่ยนรหัส และชื่อวิชา
ปรับคาอธิบายรายวิชา

เปลี่ยนรหัส

เปลี่ยนรหัส
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560
142-314 การถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5)
Public Relations Photography
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
เทคนิค และวิธีการถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อให้
เกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร และต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
142-319 สื่อมวลชนสัมพันธ์
3(3-0-6)
Mass Media Relations
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การศึ ก ษาเชิ ง วิ เคราะห์ เฉพาะเรื่ อ ง หรื อ ประเด็ น ที่ มี
ความส าคั ญ ต่ อ งานสื่ อ มวลชนสั ม พั น ธ์ ที่ มี ค วามทั น สมั ย
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
142-411 โครงการรณรงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Public Relations Campaign
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ศึกษาหลักการและวิธีการ รวมถึงกระบวนการรณรงค์เพื่อ
การประชาสั ม พั น ธ์ ปั จ จั ย ต่ า งๆที่ ค วรคานึ งถึ งเมื่ อ วางแผน
รณรงค์ การกาหนดกลยุทธ์การสื่อสาร ตลอดจนฝึกจัดทาและ
นาเสนอแผนรณรงค์จากกรณีศึกษา
142-412 การประชาสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Intercultural Public Relations
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ภารกิ จ นโยบาย
วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ที่ใช้สาหรับการดาเนินการประชาสัมพันธ์
ระดับสากล รวมทั้งการประเมินสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม ปัจจัยและ
เงื่อนไขทางการเมือง กฎหมาย ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และพฤติ ก รรมประชาชนผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ องที่ มี ผ ลต่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ระดับสากล โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่ได้ศึกษามาใช้กับ
กรณี ศึ กษาการประชาสั มพั นธ์ ในประเทศต่ าง ๆ ทั่ วโลกรวมทั้ ง
ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง
ๆ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมพิเศษ
เพื่อการประชาสัมพันธ์ในระดับสากล
142-416 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการให้การสนับสนุน 3(3-0-6)
Selected Topic of Sponsorships
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การศึกษาเชิงวิเคราะห์เฉพาะเรื่อง หรือประเด็นที่มีความสาคัญต่อ
งานด้านผู้สนับสนุน ที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
เหตุผลประกอบ
146-331 การถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์
3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส
Public Relations Photography
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
เทคนิค และวิธีการถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อให้
เกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร และต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
ไม่มี
ยกเลิก

ไม่มี

ยกเลิก

ไม่มี

ยกเลิก

ไม่มี

ยกเลิก

ตารางแสดงคาอธิบายเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิม และหลักสูตรปรับปรุง
กลุ่มวิชาชีพ
กลุ่มวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560
143-299 โครงงานโฆษณาดิจิทัล
3(0-9-0)
Digital Advertising Project
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การพั ฒ นาและผลิ ต โครงงานทางด้ า นการโฆษณา
ดิจิทัล โดยใช้การวิจัยเป็นฐานในการจัดทาโครงงาน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
เหตุผลประกอบ
143-269 โครงงานวางแผนโฆษณาและสื่ อสารการตลาด เปลี่ยนรหัส และชื่อวิชา
ดิจิทัล
3(0-9-0)
Digital Advertising and Marketing Communication
Design Thinking Project
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การวางแผนและพัฒ นาโครงงานทางด้านการโฆษณา
และสื่อสารการตลาดดิจิทัล โดยใช้การวิจัยเป็นฐานในการ
จัดทาโครงงาน
143-399 โครงงานสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3(0-9-0) 143-369 โครงงานรณรงค์โฆษณาและสื่อสารการตลาด เปลีย่ นรหัส และชื่อวิชา
Digital Marketing Communication Project
ดิจิทัล
3(0-9-0)
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
Digital Advertising and Marketing Communication
การพั ฒ นาและผลิ ต โครงงานทางด้ า นการสื่ อ สาร Campaign Project
การตลาดดิ จิ ทั ล โดยใช้ ก ารวิ จั ย เป็ น ฐานในการจั ด ท า วิชาบังคับก่อน ไม่มี
โครงงาน
การพัฒนาและผลิตโครงงานทางด้านการโฆษณาและ
สื่อ สารการตลาดดิ จิ ทั ล โดยใช้ ก ารวิจั ย เป็ น ฐานในการ
จัดทาโครงงาน
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560
143–499 โครงงานโฆษณาและสื่ อสารการตลาดดิ จิทั ล
ระดับอาชีพ
3(0-9-0)
Professional Digital Advertising and Marketing
Communication Project
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
การพัฒนาและผลิตโครงงานทางด้านการโฆษณาและ
สื่อสารการตลาดดิจิทัลระดับมื ออาชีพ โดยใช้การวิจั ยเป็น
ฐานในการจัดทาโครงงาน
ไม่มี

143–211 การวางแผนสื่อโฆษณาดิจิทัล
3(2-2-5)
Advertising Planning Process
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลักการ แนวคิด และความสาคัญ ของกระบวนการ
วางแผนสื่ อ โฆษณาดิ จิ ทั ล การก าหนดกลยุ ท ธ์แ ละกล
วิธีการใช้สื่อดิจิทัล การวัดและประเมินผลการใช้สื่อดิจิทัล
143-212 กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาดิจิทัล
3(2-2-5)
Creative Strategies in Digital Advertising
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ความหมาย ความส าคั ญ และหลั ก การของการ
กาหนดกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาดิจิทัล กลวิธีการ
สร้างสรรค์งานโฆษณาทางสื่อดิจิทัลรูปแบบต่าง ๆ
ไม่มี

ไม่มี

143-362 การสื่อสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊ก 3(2-2-5)
Marketing Communication on Facebook
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ความสาคั ญ การใช้ เฟซบุ๊ ก ในงานสื่อ สารการตลาด
การวางแผน การประยุกต์ใช้ การประเมินผลการสื่อ สาร
การตลาดผ่านเฟซบุ๊ก
ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
143–469 โครงงานโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
ระดับอาชีพ
3(0-9-0)
Professional Digital Advertising and Marketing
Communication Project
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การพัฒนาและผลิตโครงงานทางด้านการโฆษณาและ
การสื่อสารการตลาดดิจิทัลระดับมืออาชีพ โดยใช้การวิจัย
เป็นฐานในการจัดทาโครงงาน
140-300 การโฆษณาดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Advertising
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
แนวคิด หลักการ และกระบวนการโฆษณาดิจิทัล การ
วางแผน และการกาหนดกลยุทธ์
143–301 การวางแผนโฆษณาและสื่ อ สารการตลาด
ดิจิทัล
3(3-0-6)
Advertising Planning Process
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลักการ แนวคิด และความสาคัญของกระบวนการวางแผน
โฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล การกาหนดกลยุทธ์และกล
วิธีการใช้สื่อดิจิทัล การวัดและประเมินผลการใช้สื่อดิจิทัล
143-302 กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาดิจิทัล
3(3-0-6)
Creative Strategies in Digital Advertising
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ความหมาย ความสาคัญ และหลักการของการกาหนด
กลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งสรรค์ ง านโฆษณาดิ จิ ทั ล กลวิ ธี ก าร
สร้างสรรค์งานโฆษณาทางสื่อดิจิทัลรูปแบบต่าง ๆ
143-303 ธุรกิจโฆษณาดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Advertising Business
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
วิ เคราะห์ รู ป แบบกิ จ การและระบบการบริ ห ารงาน
โฆษณา เพื่ อ น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการจั ด จ าหน่ า ยงาน
โฆษณาภายในองค์การและบริษัทตัวแทนโฆษณา รวมถึง
อุ ต สาหกรรมการโฆษ ณ าให้ มี ก ารจั ด สรรบุ ค ลากร
งบประมาณและทรัพยากรอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
143-304 การตลาดผู้ ส ร้ า งแรงจู ง ใจทางการสื่ อ สาร
3(3-0-6)
Influencer Marketing Communication
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ความส าคั ญ การใช้ Macro Influencer และ Micro
Influencer ในงานสื่ อ สารการตลาด การวางแผน การ
ประยุกต์ใช้ การประเมินผล
143-305 การสื่อสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊ก
3(3-0-6)
Marketing Communication on Facebook
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ความสาคัญ การใช้เฟซบุ๊กในงานสื่อสารการตลาด การ
วางแผน การประยุ ก ต์ ใ ช้ การประเมิ น ผลการสื่ อ สาร
การตลาดผ่านเฟซบุ๊ก
143-306 การสื่อสารการตลาดผ่านอินสตาแกรม
3(3-0-6)
Marketing Communication on Instagram
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ความสาคัญ การใช้อินสตาแกรมในงานสื่อสารการตลาด
การวางแผน การประยุกต์ใช้ การประเมินผลการสื่อ สาร
การตลาดผ่านอินสตาแกรม

เหตุผลประกอบ
เปลี่ยนรหัส

เปิดใหม่

เปลี่ยนรหัส และชื่อวิชา
ปรั บ ชั่ ว โมงบรรยาย ปฏิ บั ติก าร–ศึ ก ษาด้ว ย
ตนเอง

เปลี่ยนรหัส
ปรั บ ชั่ ว โมงบรรยาย ปฏิ บั ติก าร–ศึ ก ษาด้ว ย
ตนเอง

เปิดใหม่

เปิดใหม่

เปลี่ยนรหัส
ปรั บ ชั่ ว โมงบรรยาย ปฏิ บั ติก าร–ศึ ก ษาด้ว ย
ตนเอง
เปิดใหม่
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ไม่มี

ไม่มี

143-367 การวิจัยและประเมินผลงานโฆษณาดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Advertising Research and Evaluation
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลั ก การพื้ น ฐานการวิ จั ย เพื่ อ การโฆษณาดิ จิ ทั ล
ขอบเขตและลักษณะของการวิจั ยเพื่อ การโฆษณาดิจิ ทัล
เท ค นิ ค ใน ก า รวิ จั ย ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ก ารป ระ เมิ น
ประสิทธิภ าพของการโฆษณาดิจิทัล การทดสอบชิ้นงาน
โฆษณาดิจิทัล
143-261 เทคนิคการนาเสนองานลูกค้า
3(2-2-5)
Advertising Presentation Techniques
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
เทคนิคต่าง ๆ ในการนาเสนอแผนงานโฆษณา การใช้
โสตทั ศนู ป กรณ์ ในการน าเสนองาน การฝึ กปฏิ บั ติ ในการ
นาเสนองาน
143-363 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่องานสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
Special Events for Marketing Communication
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลั กการและแนวคิ ดในการจั ดกิ จกรรมพิ เศษเพื่ องาน
สื่อสารการตลาด องค์ประกอบและประเภทของกิจกรรมพิเศษ
เพื่องานสื่อสารการตลาด
143-361 การสื่อสารตราสินค้าสาหรับวิสาหกิจเริ่มต้น
3(3-0-6)
Brand Communication for Start Up Business
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับตราสินค้า ความสาคัญของตราสินค้า
ต่อ วิสาหกิ จ เริ่ม ต้น คุ ณ ค่า ตราสิ น ค้า องค์ป ระกอบของ
คุณ ค่าตราสินค้า การบริห ารจัดการตราสินค้า แผนการ
สื่อสารการตลาดเพื่อสร้างและรักษาตราสินค้า
143-365 จรรยาบรรณวิ ชาชีพโฆษณาและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
3(3-0-6)
Laws and Ethics in Advertising
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา จรรยาบรรณและ
จริยธรรมของนักโฆษณา
143–481 เรื่องคัดเฉพาะทางการโฆษณาดิจิทัล 3(3-0-6)
Selected Topics in Digital Advertising
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
เรื่องเฉพาะทางด้านการโฆษณาที่น่าสนใจในปัจจุบัน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
143-307 การสื่อสารการตลาดผ่านไลน์
3(3-0-6)
Marketing Communication on Line
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ความสาคัญ การใช้ไลน์ ในงานสื่ อ สารการตลาด การ
วางแผน การประยุ ก ต์ ใ ช้ การประเมิ น ผลการสื่ อ สาร
การตลาดผ่านไลน์
143-308 การสื่อสารการตลาดผ่านทวิตเตอร์ 3(3-0-6)
Marketing Communication on Twitter
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ความสาคัญ การใช้ทวิตเตอร์ในงานสื่อ สารการตลาด
การวางแผน การประยุกต์ใช้ การประเมินผลการสื่อ สาร
การตลาดผ่านทวิตเตอร์
143-309 ระเบีย บวิ ธี วิ จัย และประเมิ นผลงานโฆษณา
ดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Advertising Research Methods and
Evaluation
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลักการพื้นฐานการวิจัยเพื่อการโฆษณาดิจิทัล ขอบเขต
และลักษณะของการวิจัยเพื่อการโฆษณาดิจิทัล เทคนิคใน
การวิจัย การเก็บข้อมูล การประเมินประสิทธิภาพของการ
โฆษณาดิจิทัล การทดสอบชิ้นงานโฆษณาดิจิทัล
143-400 เทคนิคการนาเสนองานลูกค้า
3(3-0-6)
Advertising Presentation Techniques
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
เทคนิคต่าง ๆ ในการนาเสนอแผนงานโฆษณา การใช้
โสตทัศนูป กรณ์ในการนาเสนองาน การฝึกปฏิบัติในการ
นาเสนองาน
143–401 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่องานสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
Special Events for Marketing Communication
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลักการและแนวคิดในการจั ดกิจกรรมพิเศษเพื่องาน
สื่อสารการตลาด องค์ประกอบและประเภทของกิจกรรม
พิเศษเพื่องานสื่อสารการตลาด
143-402 การสื่อสารตราสินค้าสาหรับวิสาหกิจเริ่มต้น
3(3-0-6)
Brand Communication for Startup Business
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับตราสินค้า ความสาคัญของตราสินค้าต่อ
วิสาหกิจเริ่มต้น คุณค่าตราสินค้า องค์ประกอบของคุณค่า
ตราสินค้า การบริหารจัดการตราสินค้า แผนการสื่อ สาร
การตลาดเพื่อสร้างและรักษาตราสินค้า
143-403 จรรยาบรรณวิ ชาชีพโฆษณาและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
3(3-0-6)
Laws and Ethics in Advertising
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อ งกับการโฆษณา จรรยาบรรณและ
จริยธรรมของนักโฆษณา
143–404 เรื่องคัดเฉพาะทางการโฆษณาดิจิทัล 3(3-0-6)
Selected Topics in Digital Advertising
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
เรื่อ งเฉพาะทางด้า นการโฆษณาที่น่ าสนใจในปั จ จุ บั น
โดยจะประกาศหั ว ข้ อ เรื่อ งให้ ทราบก่อ นการลงทะเบี ย น
เรียน

เหตุผลประกอบ
เปิดใหม่

เปิดใหม่

เปลี่ยนรหัส และชื่อวิชา
ปรั บ ชั่ ว โมงบรรยาย ปฏิ บั ติก าร–ศึ ก ษาด้ว ย
ตนเอง

เปลี่ยนรหัส
ปรั บ ชั่ ว โมงบรรยาย ปฏิ บั ติก าร–ศึ ก ษาด้ว ย
ตนเอง
เปลี่ยนรหัส
ปรั บ ชั่ ว โมงบรรยาย ปฏิ บั ติก าร–ศึ ก ษาด้ว ย
ตนเอง

เปลี่ยนรหัส

เปลี่ยนรหัส

เปลี่ยนรหัส
ปรับคาอธิบายรายวิชา
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143-482 เรื่องคัดเฉพาะทางการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
Selected Topics in Digital Marketing Communication
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
เรื่องเฉพาะทางด้านการสื่อสารการตลาดที่น่าสนใจใน
ปัจจุบัน
143-492 สั ม มนาประเด็ น ปั จ จุ บั น ด้ า นการสื่ อ สาร
การตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
Seminar in Current Issues on Digital Marketing
Communication
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ประเด็นปัจจุ บันหรือกรณีศึกษาทางด้านการสื่อสาร
การตลาดดิ จิ ทั ล ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการ
อภิ ป รายภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของผู้ ส อนเพื่ อ หาแนว
ทางแก้ไขปัญหาปัจจุบันที่เลือกหรือกรณีศึกษา
143-490 เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Co-operative Education Preparation
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลั กการปฏิบั ติตนในการทางานในสถานประกอบการ
ความรู้เบื้ องต้นในการท างาน หน้ าที่ ความรับผิ ดชอบ และ
ทัศนคติที่เหมาะสมในการทางาน การนาความรู้มาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน
143-491 สหกิจศึกษา
5(0-40-0)
Co-operative Education
วิชาบังคับก่อน 143-490 เตรียมสหกิจศึกษา
การปฏิ บั ติ งานเป็ น เวลา 16 สั ป ดาห์ ใน
สถานประกอบการที่เลือ ก ซึ่งเป็ นไปตามความเห็ นชอบ
ของหลักสูตร ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญหรือ
หัวหน้างานและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์ ในการท างานของนัก ศึ ก ษาโดยบู รณาการ
ความรู้จากชั้นเรียนเข้ากับการทางานในสถานประกอบการ
143-263 พื้นฐานการถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา 3(2-2-5)
Basic Photography for Advertising
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
กลยุทธ์การสร้างสรรค์ภาพถ่ายเพื่องานโฆษณา ศิลปะ
การออกแบบภาพถ่ าย กระบวนการและ การวางแผนการ
ผลิต การกาหนดตัวบุคลากร เทคนิคการถ่ายภาพชนิดต่าง ๆ
การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ในสตูดิโอ การจัดแสง รวมทั้ ง
การสร้างสรรค์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์
143-262 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานโฆษณาดิจิทัล
3(2-2-5)
Computer Graphics for Digital Advertising
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การรวบรวมหลั ก การ แนวคิ ด การออกแบบและ
ส ร้ า งส ร รค์ งา น โฆ ษ ณ า ดิ จิ ทั ล ม า ผ ส ม ผ ส า น กั บ
สุนทรียศาสตร์ด้านการรับรู้และการสร้างจินตนาการ ผ่าน
วิธีการนาคอมพิวเตอร์กราฟิกมาประยุกต์ใช้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
143–405 เรื่องคัดเฉพาะทางการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
Selected Topics in Digital Marketing Communication
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
เรื่ อ งเฉพาะทางด้ า นการสื่ อ สารการตลาดดิ จิ ทั ล ที่
น่า สนใจในปั จ จุ บั น โดยจะประกาศหั ว ข้ อ เรื่อ งให้ ท ราบ
ก่อนการลงทะเบียนเรียน
143-406 สั ม มนาประเด็ น ปั จ จุ บั น ด้ า นการสื่ อ สาร
การตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
Seminar in Current Issues on Digital Marketing
Communication
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ประเด็ น ปั จ จุ บั น หรือ กรณี ศึ ก ษาทางด้า นการสื่ อ สาร
การตลาดดิ จิ ทั ล ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการ
อภิ ป รายภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของผู้ ส อนเพื่ อ หาแนว
ทางแก้ไขปัญหาปัจจุบันที่เลือกหรือกรณีศึกษา
143-407 เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Co-operative Education Preparation
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลักการปฏิบัติตนในการทางานในสถานประกอบการ
ความรู้เบื้องต้นในการทางาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
ทั ศ นคติ ที่ เหมาะสมในการท างาน การน าความรู้ ม า
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
143-408 สหกิจศึกษา
5(0-40-0)
Co-operative Education
วิชาบังคับก่อน 143-457 เตรียมสหกิจศึกษา
ก า รป ฏิ บั ติ งาน เป็ น เว ล า 16 สั ป ด า ห์ ใน ส ถ า น
ประกอบการที่ เลื อ ก ซึ่ งเป็ น ไปตามความเห็ น ชอบของ
หลั ก สู ต ร ภายใต้ ก ารควบคุ ม ดู แ ลของผู้ เชี่ ย วชาญหรื อ
หัวหน้างานและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์ ในการท างานของนัก ศึก ษาโดยบู รณาการ
ความรู้จากชั้นเรียนเข้ากับการทางานในสถานประกอบการ
146-332 การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา
3(2-2-5)
Advertising Photography
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
กลยุทธ์การสร้างสรรค์ภาพถ่ายเพื่องานโฆษณา ศิลปะการ
ออกแบบภาพถ่ าย กระบวนการและ การวางแผนการผลิต
การกาหนดตัวบุคลากร เทคนิคการถ่ายภาพชนิดต่าง ๆ การ
ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ในสตูดิโอ การจั ดแสง รวมทั้งการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์
ไม่มี

เหตุผลประกอบ
เปลี่ยนรหัส
ปรับคาอธิบายรายวิชา

เปลี่ยนรหัส

เปลี่ยนรหัส

เปลี่ยนรหัส

เปลี่ยนรหัส และชื่อวิชา

ยกเลิก
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560
143–368 การสร้างสรรค์ภาพถ่ายกับลายลักษณ์ อักษรเพื่ อ
งานโฆษณาทางสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
Creative Photo-text in Digital Advertisement
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ทฤษฎีและหลักการของงานถ่ายภาพกับ ลายลักษณ์
อั ก ษรเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการ
ผสมผสานภาพถ่ายกับลายลักษณ์อักษรนาไปประยุกต์ใช้
กับการผลิตงานโฆษณาทางสื่อดิจิทัล
143–343 การผลิตงานโฆษณาดิจิทัล
3(1-4-4)
Digital Advertising Production
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การวางแผน การสร้า งสรรค์ ออกแบบ การผลิตผล
งานโฆษณา เพื่อเผยแพร่ผ่านทางสื่อดิจิทัล
143-311 การรณรงค์โฆษณาดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Advertising Campaign
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การฝึก ปฏิ บั ติเกี่ย วกับ กระบวนการรณรงค์โฆษณา
ประกอบด้วย การวิจัย การกาหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์
การโฆษณา การเลือกใช้สื่อ การกาหนดงบประมาณ การ
ผลิตสื่อโฆษณา และการเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย
143-364 การตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัล 3(2-2-5)
Digital Direct Marketing
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ห ลั ก ก าร แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ก ารตลาดท างตรง
กระบวนการ กลยุ ท ธ์ ในการด าเนิ น การผ่ า นสื่ อ ดิ จิ ทั ล
ปัญหา และแนวทางแก้ไขในการทาการตลาดทางตรงผ่าน
สื่อดิจิทัล

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ไม่มี

เหตุผลประกอบ
ยกเลิก

ไม่มี

ยกเลิก

ไม่มี

ยกเลิก

ไม่มี

ยกเลิก

ตารางแสดงคาอธิบายเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิม และหลักสูตรปรับปรุง
กลุ่มวิชาชีพ
กลุ่มวิชาภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560
145-299 โครงงาน 1
3(0-9-0)
Project 1
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การพัฒนาและผลิตโครงงานทางด้านการผลิตสื่อเกี่ยวกับ
สื่อดิจิทัล หรือ ภาพยนตร์ หรือ โทรทัศน์ หรือ วิทยุ หรือ
การแสดง หรือ สื่อสิ่งพิมพ์ โดยใช้การวิจัยเป็นฐานในการ
จัดทาโครงงาน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
เหตุผลประกอบ
146-269 โครงงาน 1
3(0-9-0) เปลี่ยนรหัส
Project 1
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การพัฒนาและผลิตโครงงานทางด้านการผลิตสื่อเกี่ยวกับ
สื่อดิจิทัล หรือ ภาพยนตร์ หรือ โทรทัศน์ หรือ วิทยุ หรือ
การแสดง หรือ สื่อ สิ่งพิมพ์ โดยใช้การวิจัยเป็นฐานในการ
จัดทาโครงงาน
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560
145-351 โครงงาน 2
3(0-9-0)
Project 2
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การพัฒนาและผลิตโครงงานทางด้านการผลิตสื่อเกี่ยวกับ
สื่อดิจิทัล หรือ ภาพยนตร์ หรือ โทรทัศน์ หรือ วิทยุ หรือ
การแสดง หรือ สื่อ สิ่งพิมพ์ จากประเด็นที่มีความซับ ซ้อ น
และเป็นนามธรรม
145-451 โครงงาน 3
3(0-9-0)
Project 3
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การพัฒนาและผลิตโครงงานทางด้านการผลิตสื่อเกี่ยวกับ
สื่อดิจิทัล หรือ ภาพยนตร์ หรือ โทรทัศน์ หรือ วิทยุ หรือ
การแสดง หรือ สื่อสิ่งพิมพ์ ตามมาตรฐานทางวิชาชีพ
ไม่มี

145-216 การสร้างสรรค์งานบทภาพยนตร์ 3(2-2-5)
Creative Writing Film Script
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลัก การเขี ยนบทภาพยนตร์ ทั้งด้านรูปแบบโครงสร้าง
และองค์ป ระกอบของบทภาพยนตร์ การสื่อ สารความคิด
อารมณ์ ความรู้สึก ผ่านภาพ และองค์ป ระกอบอื่น ๆ ของ
ภาพยนตร์ ฝึกปฏิบัติการเขียนบทภาพยนตร์ โดยเริ่มจาก
การเขียนโครงร่าง โครงเรื่องขยาย การสร้างลักษณะนิสัยตัว
ละคร และการพัฒนาเรื่องราวไปสู่บทภาพยนตร์ที่สมบูรณ์
145-217 กระบวนการหลังการถ่ายทาทางภาพยนตร์
3(2-2-5)
Post Production Process for Film
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลัก การและกระบวนการหลังการถ่า ยท าทั้งภาพและ
เสี ย ง เทคนิ ค พื้ น ฐานในขั้ น ตอนการตั ด ต่ อ ภาพยนตร์
พื้นฐานการสร้างกราฟิกต่าง ๆ ทางภาพ ขั้นตอนและการ
ทางานในห้องบันทึกเสียง การเลือกดนตรีประกอบและเสียง
ประกอบ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบ
ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการทางานในขั้นตอนหลังการถ่ายทา
145-323 ทฤษฏีทางภาพยนตร์
3(3-0-6)
Film Theory
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ความหมายของสื่อภาพยนตร์ ทฤษฎีภาพยนตร์ ภาพยนตร์
ในฐานะที่เป็นสื่อสารมวลชนและศิลปะโดยพิจารณาภาพกว้าง
ทางประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของภาพยนตร์ จากแนวโน้ม
ทางศิลปะและผลกระทบทางสังคมตามยุคสมัย ลักษณะและ
ธรรมชาติของสื่อภาพยนตร์ องค์ประกอบและกระบวนการการ
ผลิตสาร บทบาท หน้าที่ จริยธรรม และความรับผิดชอบที่มีต่อ
สั งคม ผลกระทบต่ อ ผู้ รั บ สาร อิ ทธิ พ ลของภาพยนตร์ ต่ อ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ โดยเน้นการศึกษาจากกรณีศึกษาทั้งใน
บริบทสังคมไทยและนานาชาติ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
146-369 โครงงาน 2
3(0-9-0)
Project 2
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การพัฒนาและผลิตโครงงานทางด้านการผลิตสื่อเกี่ยวกับ
สื่อดิจิทัล หรือ ภาพยนตร์ หรือ โทรทัศน์ หรือ วิทยุ หรือ
การแสดง หรือ สื่อสิ่งพิมพ์ จากประเด็นที่มีความซับ ซ้อ น
และเป็นนามธรรม
146-469 โครงงาน 3
3(0-9-0)
Project 3
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การพัฒนาและผลิตโครงงานทางด้านการผลิตสื่อเกี่ยวกับ
สื่อดิจิทัล หรือ ภาพยนตร์ หรือ โทรทัศน์ หรือ วิทยุ หรือ
การแสดง หรือ สื่อสิ่งพิมพ์ ตามมาตรฐานทางวิชาชีพ
146-300 ประวัติภาพยนตร์ไทย
3(3-0-6)
Thai Film History
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ประวัติ ค วามเป็ น มาของอุ ต สาหกรรมภาพยนตร์ไทย
พัฒนาการของรูป แบบและสไตล์ รวมทั้งพัฒ นาการด้า น
การผลิตตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
146-301 การสร้างสรรค์งานบทภาพยนตร์
3(2-2-5)
Creative Writing Film Script
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลัก การเขี ยนบทภาพยนตร์ ทั้งด้านรูป แบบโครงสร้าง
และองค์ป ระกอบของบทภาพยนตร์ การสื่อสารความคิด
อารมณ์ ความรู้สึกผ่านภาพ และองค์ประกอบอื่น ๆ ของ
ภาพยนตร์ ฝึกปฏิบัติการเขียนบทภาพยนตร์ โดยเริ่มจาก
การเขียนโครงร่าง โครงเรื่องขยาย การสร้างลักษณะนิสัยตัว
ละคร และการพัฒนาเรื่องราวไปสู่บทภาพยนตร์ที่สมบูรณ์
146-302 กระบวนการหลังการถ่ายทาทางภาพยนตร์
3(2-2-5)
Post Production Process for Film
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลัก การและกระบวนการหลังการถ่ ายทาทั้งภาพและ
เสี ย ง เทคนิ ค พื้ น ฐานในขั้ น ตอนการตั ด ต่ อ ภาพยนตร์
พื้นฐานการสร้างกราฟิกต่าง ๆ ทางภาพ ขั้นตอนและการ
ทางานในห้องบันทึกเสียง การเลือกดนตรีประกอบและเสียง
ประกอบ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบ
ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการทางานในขั้นตอนหลังการถ่ายทา
146-303 ทฤษฏีทางภาพยนตร์
3(3-0-6)
Film Theory
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ความหมายของสื่อภาพยนตร์ ทฤษฎีภาพยนตร์ ลักษณะ
และธรรมชาติ ข องสื่ อ ภาพยนตร์ องค์ ป ระกอบและ
กระบวนการการผลิตสาร บทบาท หน้าที่ จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ผลกระทบต่อผู้รับสาร อิทธิพล
ของภาพยนตร์ต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ตลอดจนกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ภาพยนตร์ โดยเน้ น
การศึ ก ษาจากกรณี ศึ ก ษาทั้ ง ในบริ บ ทสั ง คมไทยและ
นานาชาติ

เหตุผลประกอบ
เปลี่ยนรหัส

เปลี่ยนรหัส

เปิดใหม่

เปลี่ยนรหัส

เปลี่ยนรหัส

เปลี่ยนรหัส
ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา
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145-325 การถ่ายภาพยนตร์
3(2-2-5)
Cinematography
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละหลั ก ปฏิ บั ติ ในการถ่ า ยภาพยนตร์
คุ ณ สมบั ติ ข องกล้ อ งในระบบดิ จิ ต อลที่ ใ ช้ ใ นการถ่ า ย
ภาพยนตร์ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถ่าย
ทา ฝึกการจัดแสงสาหรับ การถ่ายภาพยนตร์ เพื่อสื่อ สาร
อารมณ์ ความรู้สึก ฝึกตีความบทภาพยนตร์เพื่อถ่ายทอด
ความหมายให้เป็นภาพเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ
145-326 ประยุกต์ศิลป์เพื่อการออกแบบงานสร้างสาหรับ
ภาพยนตร์
3(2-2-5)
Art Applied for Film Production Design
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ทฤษฎีแนวคิดหลักการกากับศิลป์และออกแบบงานสร้าง
ในงานภาพยนตร์ และฝึกปฏิบัติการออกแบบ การจัดหา
สถานที่ การเลือกวัสดุ การจัดฉาก การทาอุปกรณ์ประกอบ
ฉาก การแต่งหน้าและการออกแบบทรงผม การออกแบบ
เครื่อ งแต่ งกาย การสร้า งเทคนิ ค พิ เศษ ตลอดจนการจั ด
องค์ประกอบในฉากให้สอดคล้องกับเรื่องราว
145-327 การประยุกต์เสียงและดนตรีในการสร้างสรรค์
ภาพยนตร์
3(3-0-6)
Creative Sound and Music Applied for Film
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเสียงและดนตรีในงาน
ภาพยนตร์ รวมถึงสุนทรียศาสตร์ และรูปแบบของดนตรี
ต่า งๆ ตั้งแต่อ ดี ตจนถึ งปั จ จุ บั น ที่ น ามาประยุก ต์ใช้ ในสื่ อ
ภาพยนตร์ ศึกษาโดยใช้กรณีศึกษาจากการใช้เสียง การใช้
เพลงและดนตรีประกอบในสื่อภาพยนตร์ที่มีความโดดเด่น
ทั้ งในด้ า นการเล่ า เรื่อ ง การสื่ อ ความหมายและอารมณ์
เพื่ อ เป็ น พื้ น ฐานให้ ส ามารถน าไปประยุ ก ต์ ใช้ ในการผลิ ต
ภาพยนตร์ต่อไป
145-328 การวิพากษ์และการวิเคราะห์ผู้รับสารสาหรับ
สื่อภาพยนตร์
3(3-0-6)
Film Critic and Audience Analysis
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
แนวคิดต่าง ๆ ในภาพยนตร์ร่วมสมัย กระบวนการสื่อสาร
การตีความและการสร้างความหมายร่วมกันระหว่างผู้สร้าง
ภาพยนตร์และผู้ชม โดยศึกษาผ่านแนวคิดจิตวิเคราะห์ สัญ
วิทยา โครงสร้างนิยม อุดมการณ์ทางสังคม มายาคติ วาท
กรรมต่าง ๆ ตลอดจนรูปแบบนิยมของภาพยนตร์ รวมถึ ง
การวิเคราะห์ ผู้รับ สารหรือ ผู้ชมภาพยนตร์ในบริบ ทสังคม
สมัยใหม่
145-329 ธุรกิจและการตลาดสาหรับสื่อภาพยนตร์
3(3-0-6)
Film Business and Marketing
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ภาพยนตร์ในบริบ ททางธุรกิจ ทั้ งของประเทศไทยและ
ระดับ นานาชาติ ภาพยนตร์ในแง่อุ ตสาหกรรมสร้า งสรรค์
การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ ภ าพยนตร์ การท าตลาดส าหรั บ
ภาพยนตร์ การประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ การจัดการฉาย
ตลอดจนการจัดจาหน่ายภาพยนตร์
145-415 การสร้างสรรค์เทคนิคพิเศษทางภาพและเสียง
สาหรับภาพยนตร์ 3(2-2-5)
Special Visual and Sound Effect Technic for
Film Post Production
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146-304 การถ่ายภาพยนตร์
3(2-2-5)
Cinematography
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละหลั ก ปฏิ บั ติ ในการถ่ า ยภาพยนตร์
คุณสมบัติของกล้องในระบบดิจิทัลที่ใช้ในการถ่ายภาพยนตร์
ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทา ฝึกการ
จั ด แสงส าหรั บ การถ่ า ยภาพยนตร์ เพื่ อ สื่ อ สารอารมณ์
ความรู้ สึ ก ฝึ ก ตี ค วามบ ทภ าพ ยนตร์ เ พื่ อ ถ่ า ยทอ ด
ความหมายให้เป็นภาพเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ
146-305 ประยุ ก ต์ ศิ ล ป์ เ พื่ อ การออกแบบงานสร้ า ง
สาหรับภาพยนตร์
3(2-2-5)
Art Applied for Film Production Design
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ทฤษฎีแนวคิดหลักการกากับศิลป์และออกแบบงานสร้าง
ในงานภาพยนตร์ และฝึกปฏิบัติการออกแบบ การจัดหา
สถานที่ การเลือกวัสดุ การจัดฉาก การทาอุปกรณ์ประกอบ
ฉาก การแต่งหน้าและการออกแบบทรงผม การออกแบบ
เครื่อ งแต่ งกาย การสร้า งเทคนิ ค พิ เศษ ตลอดจนการจั ด
องค์ประกอบในฉากให้สอดคล้องกับเรื่องราว
146-306 การประยุกต์เสียงและดนตรีในการสร้างสรรค์
ภาพยนตร์
3(3-0-6)
Creative Sound and Music Applied for Film
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเสียงและดนตรีในงาน
ภาพยนตร์ รวมถึงสุนทรียศาสตร์ และรูปแบบของดนตรีต่าง
ๆ ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ที่ น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นสื่ อ
ภาพยนตร์ ศึกษาโดยใช้กรณีศึกษาจากการใช้เสียง การใช้
เพลงและดนตรีประกอบในสื่อภาพยนตร์ที่มีความโดดเด่น
ทั้งในด้านการเล่าเรื่อง การสื่อความหมายและอารมณ์ เพื่อ
เป็ น พื้ น ฐานให้ ส ามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการผลิ ต
ภาพยนตร์ต่อไป
146-307 การวิพากษ์และการวิเคราะห์ผู้รับสารสาหรับ
สื่อภาพยนตร์
3(3-0-6)
Film Critic and Audience Analysis
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
แนวคิดต่าง ๆ ในภาพยนตร์ร่วมสมัย กระบวนการสื่อสาร
การตีความและการสร้างความหมายร่วมกันระหว่างผู้สร้าง
ภาพยนตร์และผู้ชม โดยศึกษาผ่านแนวคิดจิตวิเคราะห์ สัญ
วิทยา โครงสร้างนิยม อุดมการณ์ทางสังคม มายาคติ วาท
กรรมต่าง ๆ ตลอดจนรูป แบบนิยมของภาพยนตร์ รวมถึ ง
การวิเคราะห์ ผู้รับ สารหรือ ผู้ชมภาพยนตร์ในบริบ ทสังคม
สมัยใหม่
146-308 ธุรกิจและการตลาดสาหรับสื่อภาพยนตร์
3(3-0-6)
Film Business and Marketing
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ภาพยนตร์ในบริบททางธุรกิจทั้งของประเทศไทยและ
ระดับนานาชาติ ภาพยนตร์ในแง่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาพยนตร์ การทาตลาดสาหรับ
ภาพยนตร์ การประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ การจัดการฉาย
ตลอดจนการจัดจาหน่ายภาพยนตร์
146-400 การสร้างสรรค์เทคนิคพิเศษทางภาพและเสียง
สาหรับภาพยนตร์
3(2-2-5)
Special Visual and Sound Effect Technic for
Film Post Production

เหตุผลประกอบ
เปลี่ยนรหัส

เปลี่ยนรหัส

เปลี่ยนรหัส

เปลี่ยนรหัส

เปลี่ยนรหัส

เปลี่ยนรหัส
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วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ศึกษาหลักการออกแบบและฝึกปฏิบัติการสร้างเทคนิค
พิ เศษทางภาพ การสร้ า งภาพ 3 มิ ติ ศึ ก ษาหลั ก การ
ออกแบบและฝึกปฏิบัติสร้างเทคนิคพิเศษทางด้านเสียง การ
สร้ า งดนตรี ป ระกอบ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารใช้ ง านโปรแกรม
ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อ ง และการผสมผสานเทคนิค
เหล่านี้ในกระบวนการหลังการถ่ายทา
145-418 ภาพยนตร์ทดลองและการวิจัย
3(3-0-6)
Experimental Film and Research
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ศึกษาความหมาย ประเภท แนวคิดพื้นฐานและประโยชน์
ของการวิจั ย ภาพยนตร์เชิงนิเทศศาสตร์ ผ่า นกรณี ศึก ษา
ต่างๆทางภาพยนตร์ ศึกษาขั้นตอนการดาเนินการวิจัยหรือ
การทดลองทางด้านภาพยนตร์ต่างๆ การกาหนดปัญหานา
วิจัย การศึกษาทบทวนทฤษฎี แนวความคิดและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
และการสรุป ผลการวิ จั ย เพื่ อ น าไปสู่ ก ารท างานวิจั ย สื่ อ
ภาพยนตร์ โดยนักศึกษาทาการตั้งประเด็นการวิจัยหรือการ
ทดลองทางภาพยนตร์ด้วยตนเองและทดลองทาการค้นคว้า
วิจัยเพื่อนาเสนอ
145-421 การวิจัยทางภาพยนตร์ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
Film Television and Digital media Research
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ขั้ น ตอนระเบี ย บการวิจั ย เพื่ อ การผลิ ตงาน ภาพยนตร์
โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
145-484 เรื่องคัดเฉพาะประเด็นปัจจุบันของภาพยนตร์
3(3-0-6)
Selected Topics in Film Contemporary issues
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
เรื่องเฉพาะทางด้านภาพยนตร์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน
145-485 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านทักษะเทคนิคปฏิบัติการ
ภาพยนตร์
3(2-2-5)
Selected Topics in Film Technical Skills
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
เรื่องเฉพาะทางด้านทักษะเทคนิคปฏิบัติการภาพยนตร์ที่
น่าสนใจในปัจจุบัน
145-486 เรื่ อ งคั ด เฉพาะทางด้ า นการผลิ ต เนื้ อ หา
ภาพยนตร์
3(2-2-5)
Selected Topics in Film Content Production
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
เรื่องเฉพาะทางด้านการผลิตเนื้อหาภาพยนตร์ที่น่าสนใจ
ในปัจจุบัน
145-494 สัมมนาภาพยนตร์ร่วมสมัย
3(3-0-6)
Seminar in Contemporary Film
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ประเด็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษาทางด้านภาพยนตร์ร่วม
สมัย ซึ่งนักศึก ษาจะต้องมีส่วนร่วมในการอภิป รายภายใต้
การก ากั บ ดู แ ลของผู้ ส อนเพื่ อ หาแนวทางแก้ ไขปั ญ หา
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วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ศึกษาหลักการออกแบบและฝึกปฏิบั ติการสร้างเทคนิค
พิ เศษทางภาพ การสร้ า งภาพ 3 มิ ติ ศึ ก ษาหลั ก การ
ออกแบบและฝึกปฏิบัติสร้างเทคนิคพิเศษทางด้านเสียง การ
สร้ า งดนตรี ป ระกอบ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารใช้ ง านโปรแกรม
ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้ อ ง และการผสมผสานเทคนิค
เหล่านี้ในกระบวนการหลังการถ่ายทา
146-401 ภาพยนตร์ทดลองและการวิจัย
3(3-0-6)
Experimental Film and Research
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ศึกษาความหมาย ประเภท แนวคิดพื้นฐานและประโยชน์
ของการวิจัยภาพยนตร์เชิงนิเทศศาสตร์ ผ่านกรณีศึกษาต่าง
ๆ ทางภาพยนตร์ ศึก ษาขั้ นตอนการดาเนินการวิจั ยหรือ
การทดลองทางด้านภาพยนตร์ต่างๆ การกาหนดปัญหานา
วิจัย การศึกษาทบทวนทฤษฎี แนวความคิดและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
และการสรุ ป ผลการวิจั ย เพื่ อ น าไปสู่ ก ารท างานวิ จั ย สื่ อ
ภาพยนตร์ โดยนักศึกษาทาการตั้งประเด็นการวิจัยหรือการ
ทดลองทางภาพยนตร์ด้วยตนเองและทดลองทาการค้นคว้า
วิจัยเพื่อนาเสนอ
146-402 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาพยนตร์ โทรทัศน์ และ
สื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
Film Research Methods
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ขั้นตอนระเบียบการวิจยั เพื่อการผลิตงานภาพยนตร์
146-403 เรื่องคัดเฉพาะประเด็นปัจจุบันของภาพยนตร์
3(3-0-6)
Selected Topics in Film Contemporary issues
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
เรื่องเฉพาะทางด้านภาพยนตร์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน โดย
จะประกาศหัวข้อเรื่องให้ทราบก่อนการลงทะเบียนเรียน
146-404 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านทักษะเทคนิคปฏิบัติการ
ภาพยนตร์
3(2-2-5)
Selected Topics in Film Technical Skills
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
เรื่องเฉพาะทางด้านทักษะเทคนิคปฏิบัติการภาพยนตร์ที่
น่าสนใจในปัจจุบัน โดยจะประกาศหัวข้อเรื่องให้ทราบก่อน
การลงทะเบียนเรียน
146-405 เรื่ อ งคั ด เฉพาะทางด้ า นการผลิ ต เนื้ อ ห า
ภาพยนตร์
3(2-2-5)
Selected Topics in Film Content Production
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
เรื่องเฉพาะทางด้านการผลิตเนื้อหาภาพยนตร์ที่น่าสนใจ
ในปั จ จุ บั น โดยจะประกาศหั ว ข้ อ เรื่อ งให้ ท ราบก่ อ นการ
ลงทะเบียนเรียน
146-406 สัมมนาภาพยนตร์ร่วมสมัย
3(3-0-6)
Seminar in Contemporary Film
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ประเด็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษาทางด้านภาพยนตร์ร่วม
สมัย ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีส่วนร่วมในการอภิปรายภายใต้
การก ากั บ ดู แ ลของผู้ ส อนเพื่ อ หาแนวทางแก้ ไขปั ญ หา
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145-215 ทักษะการผลิตรายการโทรทัศน์ 3(2-2-5)
Television Production Skills
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลักการและทักษะพื้นฐานในการผลิตรายการโทรทัศน์
รูปแบบบันเทิงคดีทั้งในและนอกสตูดิโอ ฝึกทักษะพื้นฐาน
ทางด้านเครื่องมือในการผลิตรายการ
145-330 ทฤษฎีสื่อสมัยนิยมร่วมสมัย
3(3-0-6)
Theories of Popular Media in Contemporary Age
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ทฤษฎีและแนวคิดปัจจุบันที่นามาใช้ในงานสื่อสมัยนิยม
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาท หน้าที่และอิทธิพลของสื่อสมัย
นิยมที่มีต่อ สังคม โดยมุ่งที่จะเข้าใจความหมายของทฤษฎี
และการนาเอาทฤษฎีมาใช้อธิบายผลที่เกิดจากสื่อมวลชน
145-324 การดาเนินรายการโทรทัศน์
3(2-2-5)
Performance for Television Program
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
เทคนิคการดาเนิ นรายการโทรทัศน์ โดยเฉพาะการฝึก
การใช้ท่าทาง สายตา ตลอดจนน้าเสียงสาหรับการดาเนิน
รายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ
145-331 การออกแบบและสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
3(2-2-5)
Television Program Designing and Creating
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลั ก การออกแบบและสร้ า งสรรค์ ร ายการโทรทั ศ น์
ประเภทต่าง ๆ โดยเริ่มตั้งแต่ก ารค้นคว้ารวบรวมและคัด
กรองข้ อ มู ล การก าหนดวิ ธี ก ารน าเสนอที่ เหมาะสมกั บ
กลุ่ม เป้ า หมายและวัตถุ ป ระสงค์ข องรายการ การเตรีย ม
ทีมงานและการแบ่งงาน การถ่ายทา และงานหลังการถ่าย
ทา
145-332 การผลิตสารคดีเชิงข่าวทางโทรทัศน์ 3(2-2-5)
News Documentary Television Production
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
กระบวนการและขั้ นตอนการผลิต รายการสารคดีซึ่งมี
เนื้อหาเกี่ยวโยงมาจากเรื่องที่เป็นข่าว อันร่วมถึงการค้นคว้า
รวบรวมข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งที่เป็นตัวบุคคล
สิ่งพิมพ์ สื่ออื่ น ๆ และนาเสนอเรื่องราวที่สมบู รณ์มากขึ้ น
เพื่อสื่อสารไปยังผู้ชมได้อย่างชัดเจนและรอบด้าน
145-336 การผลิตรายการกีฬาทางโทรทัศน์ 3(2-2-5)
Sports Program Production for Television
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลั ก การผลิ ต รายการกี ฬ า และฝึ ก ปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ
กระบวนการและเทคนิคต่าง ๆ ในการผลิตรายการกีฬาทาง
โทรทัศน์
145-334 การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อข้ามพ้นสื่อ
3(2-2-5)
145-334 Transmedia Production for Television
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลัก การผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ย วกับ การเล่าเรื่อ งใน
ลั ก ษณะของการข้ า มผ่ า นทางการสื่ อ สาร รวมทั้ ง ฝึ ก

146-310 ทักษะการผลิตรายการโทรทัศน์
3(2-2-5)
Television Production Skills
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลักการและทักษะพื้นฐานในการผลิตรายการโทรทัศน์
รูป แบบบันเทิงคดีทั้งในและนอกสตูดิโอ ฝึกทักษะพื้นฐาน
ทางด้านเครื่องมือในการผลิตรายการ
146-311 ทฤษฎีสื่อสมัยนิยมร่วมสมัย
3(3-0-6)
Theories of Popular Media in Contemporary Age
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ทฤษฎีและแนวคิดปัจจุบันที่นามาใช้ในงานสื่อสมัยนิยม
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาท หน้าที่และอิทธิพลของสื่อสมัย
นิยมที่มีต่อสังคม โดยมุ่งที่จะเข้าใจความหมายของทฤษฎี
และการนาเอาทฤษฎีมาใช้อธิบายผลที่เกิดจากสื่อมวลชน
146-312 การดาเนินรายการโทรทัศน์
3(2-2-5)
Performance for Television Program
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
เทคนิคการดาเนินรายการโทรทัศน์ โดยเฉพาะการฝึกการ
ใช้ท่าทาง สายตา ตลอดจนน้าเสียงสาหรับการดาเนิน
รายการโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ
146-313 การออกแบบและสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
3(2-2-5)
Television Program Designing and Creating
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลั ก การออกแบบและสร้ า งสรรค์ ร ายการโทรทั ศ น์
ประเภทต่า ง ๆ โดยเริ่มตั้งแต่การค้นคว้า รวบรวมและคัด
กรองข้ อ มู ล การก าหนดวิ ธี ก ารน าเสนอที่ เหมาะสมกั บ
กลุ่ มเป้ า หมายและวัต ถุ ป ระสงค์ ข องรายการ การเตรีย ม
ทีมงานและการแบ่งงาน การถ่ายทา และงานหลังการถ่าย
ทา
146-314 การผลิตสารคดีเชิงข่าวทางโทรทัศน์ 3(2-2-5)
News Documentary Television Production
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
กระบวนการและขั้ น ตอนการผลิตรายการสารคดีซึ่งมี
เนื้อหาเกี่ยวโยงมาจากเรื่องที่เป็นข่าว อันร่วมถึงการค้นคว้า
รวบรวมข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งที่เป็นตัวบุคคล
สิ่งพิมพ์ สื่ออื่ น ๆ และนาเสนอเรื่อ งราวที่สมบูรณ์ มากขึ้ น
เพื่อสื่อสารไปยังผู้ชมได้อย่างชัดเจนและรอบด้าน
146-315 การผลิตรายการกีฬาทางโทรทัศน์ 3(2-2-5)
Sports Program Production for Television
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลั ก การผลิ ต รายการกี ฬ า และฝึ ก ปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ
กระบวนการและเทคนิคต่าง ๆ ในการผลิตรายการกีฬาทาง
โทรทัศน์
146-316 การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อข้ามพ้นสื่อ
3(2-2-5)
Transmedia Production for Television
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลัก การผลิตรายการโทรทั ศน์เกี่ย วกับ การเล่าเรื่อ งใน
ลั ก ษณะของการข้ า มผ่ า นทางการสื่ อ สาร รวมทั้ ง ฝึ ก
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145-335 การผลิตรายการโทรทัศน์เฉพาะรายบุคคล
3(2-2-5)
Individual Television Production
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การผลิตรายการโทรทัศน์ด้วยตนเอง และเผยแพร่ด้วยสื่อ
ออนไลน์ โดยบูรณาการและประยุก ต์แ นวคิด ทฤษฎีและ
หลักการสื่อสาร ภายใต้การแนะนาโดยตรงจากคณาจารย์
145-337 ละครโทรทัศน์ไทย
3(3-0-6)
Thai Drama Series
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ประวัติ และพัฒนาการของละครโทรทัศน์ไทย วิเคราะห์
กระบวนและเทคนิคในการผลิตละครโทรทัศน์
145-416 การผลิตงานเสียงในสื่อหลอมรวม 3(2-2-5)
Audio Work Production for Convergence Media
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
แนวคิ ด และหลั ก การเกี่ ย วกั บ สื่ อ เสี ย ง การผลิ ต งาน
สร้างสรรค์ด้วยเสียงเพื่อเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ ที่มีการ
ผสมผสานหลากหลายสื่อ
145-342 การออกแบบฉากและสิ่งประกอบฉาก 3(2-2-5)
Scenery and Property Design
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลักการและทักษะพื้นฐานในการออกแบบฉากและสิ่ง
ประกอบฉากสาหรับรายการโทรทัศน์ พัฒนาการของการ
ออกแบบฉากรายการ กระบวนการออกแบบและ
สร้างสรรค์ รวมถึงฝึกปฏิบัติพื้นฐานในการออกแบบฉากใน
รายการโทรทัศน์
145-419 การวิเคราะห์และวิจารณ์รายการโทรทัศน์
3(3-0-6)
Television Program Analysis and Reviewing
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลั ก การวิ เคราะห์ ก ลวิ ธี ข องรายการโทรทั ศ น์ ในการ
สื่ อ สารกั บ ผู้ ช ม ทั้ ง ในเชิ ง เนื้ อ หาสาระและในเชิ ง ศิ ล ปะ
ตลอดจนทฤษฎีและหลักการประเมินคุณค่าด้านต่าง ๆ ของ
สื่อโทรทัศน์
145-420 การผลิตรายการการเดินทางท่องเที่ยว อาหาร
และการพักผ่อนทางโทรทัศน์
3(2-2-5)
Travel Culinary and Leisure Television Program
Production
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การผลิตรายการโทรทัศน์ในลักษณะการควบรวมเนื้อหา
เกี่ยวกับการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว อาหารการกิน และ
การพักผ่อน
145-487 เรื่องคัดเฉพาะทางการผลิตรายการโทรทัศน์
3(2-2-5)
Selected Topics in Television Program Production
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
เรื่องเฉพาะทางด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น่าสนใจ
ในปัจจุบัน

146-317 การผลิตรายการโทรทัศน์เฉพาะรายบุคคล
3(2-2-5)
Individual Television Production
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การผลิตรายการโทรทัศน์ด้วยตนเอง และเผยแพร่ด้วยสื่อ
ออนไลน์ โดยบู รณาการและประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีและ
หลักการสื่อสาร ภายใต้การแนะนาโดยตรงจากคณาจารย์
146-318 ละครโทรทัศน์ไทย
3(3-0-6)
Thai Drama Series
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ประวัติ และพัฒนาการของละครโทรทัศน์ไทยวิเคราะห์
กระบวนและเทคนิคในการผลิตละครโทรทัศน์
146-319 การผลิตงานเสียงในสื่อหลอมรวม
3(2-2-5)
Audio Work Production for Convergence Media
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
แนวคิ ด และหลั ก การเกี่ ย วกั บ สื่ อ เสี ย ง การผลิ ต งาน
สร้างสรรค์ด้วยเสียงเพื่อเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ ที่มีการ
ผสมผสานหลากหลายสื่อ
146-410 การออกแบบฉากและสิง่ ประกอบฉาก 3(2-2-5)
Scenery and Property Design
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลักการและทัก ษะพื้นฐานในการออกแบบฉากและสิ่ง
ประกอบฉากสาหรับรายการโทรทัศน์ พัฒนาการของการ
ออกแบบฉากรายการ กระบวนการออกแบบและสร้างสรรค์
รวมถึ งฝึ ก ปฏิ บั ติ พื้ น ฐานในการออกแบบฉากในรายการ
โทรทัศน์
146-411 การวิเคราะห์และวิจารณ์รายการโทรทัศน์
3(3-0-6)
Television Program Analysis and Reviewing
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลั ก การวิ เคราะห์ ก ลวิ ธี ข องรายการโทรทั ศ น์ ในการ
สื่ อ สารกั บ ผู้ ช ม ทั้ ง ในเชิ ง เนื้ อ หาสาระและในเชิ ง ศิ ล ปะ
ตลอดจนทฤษฎีและหลักการประเมินคุณค่าด้านต่าง ๆ ของ
สื่อโทรทัศน์
146-412 การผลิตรายการการเดินทางท่องเที่ยว อาหาร
และการพักผ่อนทางโทรทัศน์
3(2-2-5)
Travel Culinary and Leisure Television Program
Production
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การผลิตรายการโทรทัศน์ในลักษณะการควบรวมเนื้อหา
เกี่ยวกับการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว อาหารการกิน และ
การพักผ่อน
146-413 เรื่ องคั ดเฉพาะทางการผลิ ต รายการโทรทั ศน์
3(2-2-5)
Selected Topics in Television Program Production
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
เรื่องเฉพาะทางด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น่าสนใจ
ในปั จ จุ บั น โดยจะประกาศหั ว ข้ อ เรื่อ งให้ ท ราบก่ อ นการ
ลงทะเบียนเรียน

เหตุผลประกอบ

เปลี่ยนรหัส

เปลี่ยนรหัส

เปลี่ยนรหัส

เปลี่ยนรหัส

เปลี่ยนรหัส

เปลี่ยนรหัส

เปลี่ยนรหัส
ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา
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145-496 สัมมนาการผลิตรายการโทรทัศน์ 3(3-0-6)
Seminar in Television Program Production
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ประเด็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษาทางด้านการผลิตรายการ
โทรทั ศ น์ ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการอภิ ป ราย
ภายใต้การกากับดูแลของผู้สอนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ปัจจุบันที่เลือกหรือกรณีศึกษา
ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
146-414 สัมมนาการผลิตรายการโทรทัศน์ 3(3-0-6)
Seminar in Television Program Production
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ประเด็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษาทางด้านการผลิตรายการ
โทรทั ศ น์ ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการอภิ ป ราย
ภายใต้การกากับดูแลของผู้สอนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ปัจจุบันที่เลือกหรือกรณีศึกษา
146-320 การสืบค้นสาหรับการผลิตสื่อดิจิทัล 3(3-0-6)
Methods for Digital Media Production
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
วิธีการค้นหาข้อ มูลบนสื่อ ดิจิทัล การทาความเข้าใจกับ
ข้ อ มู ล และการน าข้ อ มู ล มาสร้า งสรรค์ ตั ว บทส าหรั บ สื่ อ
ดิจิทัล
ไม่มี
146-321 แนวโน้มสื่อดิจิทัลร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Digital Media Trends
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ศึกษาจุดเด่น จุดด้อย ความแตกต่างของสื่อออนไลน์แต่
ละประเภท เพื่อนามาปรับใช้ในการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล
ไม่มี
146-322 การสื่อสารอี-สปอร์ต
3(3-0-6)
E-sport Communication
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอี-สปอร์ต ประเภทของ
เกมส์ต่าง ๆ ในทุกรูปแบบ การสร้างอาชีพนักกีฬาอี -สปอร์ต
และนักจัดเนื้อหารายการเกี่ยวกับเกมส์เพื่อสร้างชุมชนสื่อ
สังคมเป็นของตนเอง
ไม่มี
146-323 การคิดสร้างสรรค์ในงานสื่อดิจิทัล 3(3-0-6)
Design Thinking in Digital Media
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
กระบวนการคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ ส าหรั บ พั ฒ นา และ
ออกแบบแนวคิดในการสื่อสารบนสื่อดิจิทัล
145-414 การผลิตสื่อเสมือนจริง
3(2-2-5) 146-324 การผลิตสื่อเสมือนจริง
3(2-2-5)
Virtual Media Production
Virtual Media Production
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
แนวคิดและกระบวนการผลิตชิ้นงานในรูปแบบสามมิติ
กระบวนการผลิ ต งานแบบเสมื อ นจริ งด้ ว ยโปรแกรม
เสมือนจริงด้วยโปรแกรมเฉพาะทางสาหรับสนับสนุนด้าน เฉพาะทาง เพื่อสนับสนุนการสื่อความหมายด้วยภาพ
ทัศนศิลป์และการสื่อความหมาย
145-318 การเตรียมงานและเขียนสตอรีบอร์ด สาหรับ 146-325 การเตรียมงานและเขียนสตอรีบอร์ดสาหรับการ
การผลิตสื่อ
3(2-2-5) ผลิตสื่อ
3(3-0-6)
Preparation and Storyboard Writing for Media Preparation and Storyboard Writing for Media
Production
Production
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การเขียนสตอรีบอร์ด ทาความเข้าใจกับมุมกล้อง ขั้นตอน
การเขียนสตอรีบอร์ด ทาความเข้าใจกับมุมกล้อง ขั้นตอน
ก่อนการผลิต ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์และ ก่อนการผลิต ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์และ
สื่อความหมาย
สื่อความหมาย
145-322 กราฟิกสาหรับงานผลิตสื่อ
3(2-2-5) 146-326 การผลิตและสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล 3(2-2-5)
Graphic for Media Production
Digital Media Design and Production
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การออกแบบกราฟิก และ สร้างเทคนิคเหนือจริงสาหรับ
การตกแต่งและการประมวลผลภาพนิ่งดิจิทัล การตัดต่อ
การผลิตสื่อ
วีดิทัศน์ดิจิทัล การออกแบบจัดหน้าในพหุสื่อ
145-320 การผลิตคลิปออนไลน์
3(2-2-5) 146-327 การผลิตคลิปออนไลน์
3(2-2-5)
Clip Online Production
Online Clip production
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
วิชาบังคับก่อน ไม่มี

เหตุผลประกอบ
เปลี่ยนรหัส
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แนวคิ ด ในการสร้ า งสรรค์ ง านคลิ ป ออนไลน์ จนถึ ง
กระบวนการผลิตคลิปออนไลน์ กระบวนการก่อนการผลิต
การผลิต และหลังการผลิตในรูปแบบต่าง ๆ
145-213 อินโฟกราฟิกเพื่อการนาเสนอ
3(2-2-5)
Infographics for Presentation
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การย่นย่อและควบรวมข้ อมูลเพื่อนาเสนอด้วยสื่อผสม
ระหว่างภาพ อักษร และเสียงเพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหา
ต่อผู้รับสาร
145-319 การผลิตการ์ตูนเพื่องานข้ามสื่อ 3(2-2-5)
Cartoon Production for Transmedia Works
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ขั้นตอนการผลิตตัวละครการ์ตูน และการผลิตการ์ตูนเพื่อ
ใช้ ป ระกอบในสื่ อ ต่ า งๆ การเล่ า เรื่อ งการ์ ตู น ในสื่อ ดิ จิ ทั ล
การ์ตูนในหลายสื่อ
ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
กระบวนการก่อ นการผลิต การผลิต และหลังการผลิต
คลิปในรูปแบบออนไลน์

เหตุผลประกอบ

146-328 อินโฟกราฟิกเพื่อการนาเสนอ
3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส
Infographic for Presentation
ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
รายวิชา
การนาเสนอเนื้อหาด้วยภาพกราฟิก ผสมผสานกับ เสีย ง
และข้อความเพื่อสร้างความหมาย
146-329 การผลิตสื่อการ์ตูนออนไลน์
3(2-2-5)
Cartoon Online Production
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
กระบวนการออกแบบและผลิตสื่อการ์ตูนทั้งแบบภาพนิ่ง
และเคลื่อนไหวสาหรับเผยแพร่บนสื่อออนไลน์

146-420 การบริหารสื่อดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Media Management
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจทาง
สื่อดิจิทัล การวางแผนงาน การบริหารทรัพยากรการบริหาร
ทรัพย์สินทางปัญญา และการประกันคุณภาพ
ไม่มี
146-421 การวางแผนและการผลิ ต สื่ อ ส าหรั บ สถานี
ออนไลน์
3(3-0-6)
Media Planning and Production for Online
Channel
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การสร้า งสรรค์แ นวคิดในการผลิตเนื้อ หาสาหรับ สถานี
ออนไลน์ การวางแผนการตลาด แผนการผลิ ต รายการ
ออนไลน์
ไม่มี
146-422 เรื่องคัดเฉพาะทางสื่อดิจิทัล
3(3-0-6)
Selected Topic for Digital Media
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
เรื่องเฉพาะทางด้านสื่อดิจิทัลที่น่าสนใจในปัจจุบัน โดยจะ
ประกาศหัวข้อเรื่องให้ทราบก่อนการลงทะเบียนเรียน
145-313 การถ่ายภาพวารสารศาสตร์
3(2-2-5) 146-330 การถ่ายภาพข่าว
3(2-2-5)
Photojournalism
Photojournalism
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลั ก การและเทคนิ คการถ่ า ยภาพ เพื่ อ นาเสนอข้ อ มู ล
หลักการและเทคนิคการถ่ายภาพ เพื่อนาเสนอข้อมูล
ข่าวสารด้วยภาพถ่ายในสื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อ ข่าวสารด้วยภาพถ่ายในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์
ใหม่ ต่ า ง ๆ การสื่ อ ความหมายและจรรยาบรรณในการ
นาเสนอภาพข่าว ภาพสารคดี ภาพให้แนวคิด ภาพให้ความ
งามและความบันเทิง
142-314 การถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 146-331 การถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5)
Public Relations Photography
Public Relations Photography
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
เทคนิค และวิธีการถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร
เทคนิค และวิธีการถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร
เพื่อ ให้ เกิดความรู้สึก ที่ดีต่อองค์กร และต่อภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อ ให้ เกิดความรู้สึกที่ดีต่อ องค์กร และต่อภาพลักษณ์ที่ดี
ขององค์กร
ขององค์กร
143-263 พื้นฐานการถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา 3(2-2-5) 146-332 การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา
3(2-2-5)
Basic Photography for Advertising
Advertising Photography
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
กลยุทธ์การสร้างสรรค์ภ าพถ่ายเพื่องานโฆษณา ศิลปะ
กลยุทธ์ก ารสร้างสรรค์ภ าพถ่ ายเพื่อ งานโฆษณา ศิลปะ
การออกแบบภาพถ่าย กระบวนการและ การวางแผนการ การออกแบบภาพถ่าย กระบวนการและ การวางแผนการ

เปลี่ ย นรหั ส และชื่ อ
วิชา
ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา
เปิดใหม่

เปิดใหม่

เปิดใหม่
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ผลิต การกาหนดตัวบุคลากร เทคนิคการถ่ายภาพชนิดต่าง
ๆ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในสตูดิโอ การจัดแสง รวมทั้ง
การสร้างสรรค์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

145-321 เซลฟีกับการหลอมรวมวัฒนธรรม 3(2-2-5)
Selfie and Convergent Culture
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลักการการถ่ายภาพเซลฟีเพื่อสื่อสารพหุอัตลักษณ์ของ
บุคคลที่อยู่ในกลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ
ไม่มี

ไม่มี

145-211 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์
3(2-2-5)
Journalistic Writing
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลั ก การและวิ ธี ก ารเขี ย นสารคดี บทบรรณาธิ ก าร
บทความ บทวิจารณ์ และบทวิเคราะห์ประเภทต่าง ๆ เน้น
การนาเสนอข้อมูลข่าวสารที่อยู่บนพื้นฐานของข้อ เท็จจริง
ผสมผสานกับการนาเสนอความคิดเห็นที่ มีเหตุผลและเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
145-315 วารสารศาสตร์ออนไลน์
3(2-2-5)
Online Journalism
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลั ก การ แนวคิ ด และเทคนิ ค การสร้ า งสรรค์ สื่ อ วาร
ศาสตร์ อ อนไลน์ เน้ น การน าหลั ก การรายงานข่ า ว การ
ออกแบบจัดหน้าสิ่งพิมพ์ การบรรณาธิกร และการเขียนเชิง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
ผลิต การกาหนดตัวบุคลากร เทคนิคการถ่ายภาพชนิดต่าง
ๆ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในสตูดิโอ การจัดแสง รวมทั้ง
การสร้างสรรค์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์
146-333 การถ่ายภาพเพื่อการท่องเทีย่ ว 3(2-2-5)
Tourism Photography
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การสื่อสารด้วยภาพกับงานท่องเที่ยว การคัดเลือก
ภาพถ่ายประกอบเนื้อหาด้านการท่องเทีย่ ว การถ่ายภาพ
โรงแรมที่พัก การถ่ายภาพสถานที่ทอ่ งเที่ยว การถ่ายภาพ
บุคคลกับการท่องเที่ยว การถ่ายภาพอาหารกับการ
ท่องเที่ยว
146-334 การถ่ายภาพบุคคล
3(2-2-5)
Portrait Photography
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลักการและเทคนิคการถ่ายภาพบุคคลเพื่อการสื่อ
ความหมาย และการฝึกปฏิบัตกิ ารถ่ายภาพบุคคลทั้งในและ
นอกสตูดิโอ
146-335 การถ่ายภาพทิวทัศน์
3(2-2-5)
Landscape Photography
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลักการและเทคนิคการถ่ายภาพทิวทัศน์เพื่อการสื่อ
ความหมาย และการฝึกปฏิบัตกิ ารถ่ายภาพทิวทัศน์ด้วย
เทคนิคและกระบวนการพิเศษอื่น ๆ
146-336 เซลฟีกับการหลอมรวมวัฒนธรรม 3(2-2-5)
Selfie and Convergent Culture
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลักการการถ่ายภาพเซลฟีเพื่อสื่อสารพหุอัตลักษณ์ของ
บุคคลที่อยู่ในกลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ
146-430 เรื่องคัดเฉพาะทางการถ่ายภาพธรรมชาติ
3(2-2-5)
Selected Topics for Natural Photography
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
เรื่องเฉพาะทางด้านเทคนิคปฏิบัติการการถ่ายภาพแนว
ธรรมชาติในสังคมปั จ จุ บั น โดยจะประกาศหั ว ข้ อ เรื่อ งให้
ทราบก่อนการลงทะเบียนเรียน
146-431 สัมมนาประเด็นปัจจุบันด้านการถ่ายภาพ 3(2-2-5)
Seminar in Photography
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ประเด็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษาทางด้านการถ่ายภาพ ซึ่ง
นักศึกษาจะต้องมีส่วนร่วมในการอภิปรายภายใต้การกากับ
ดูแลของผู้สอนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญ หาปัจจุบั นที่เลือก
หรือกรณีศึกษา
146-340 การเขียนบนสื่อสังคมออนไลน์ 1 3(3-0-6)
Writing on Social Media 1
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลักการและวิธีการถ่ายทอดผ่านจินตนาการบนรูปแบบ
ที่หลากหลายบนสื่อสังคมออนไลน์ การเขียนบนพื้นฐานการ
นาเสนอความคิดเห็นที่มีเหตุผลและเป็นประโยชน์
146-341 การเขียนบนสื่อสังคมออนไลน์ 2 3(3-0-6)
Writing on Social Media 2
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การสื่อสารข้อมูลด้ายการเขียนรูปแบบต่าง ๆ ความรู้และ
ความเข้ า ใจลั ก ษณะเฉพาะของงานเขี ย นบนสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ และสามารถนามาประยุกต์อย่าง

เหตุผลประกอบ
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เปลี่ยนรหัส
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เปลี่ ย นรหั ส และชื่ อ
วิชา
ปรับ ชั่วโมงบรรยายป ฏิ บั ติ ก าร–ศึ ก ษ า
ด้วยตนเอง
ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา
เปลี่ ย นรหั ส และชื่ อ
วิชา
ปรับ ชั่วโมงบรรยายป ฏิ บั ติ ก าร–ศึ ก ษ า
ด้วยตนเอง
ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
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วารสารศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการจัดทาสื่อหนังสือพิมพ์ เหมาะสม
และนิตยสารในรูปแบบสื่อออนไลน์
145-311 การวิจัยและสืบค้นข้อมูล
3(2-2-5)
Research and Information Searching
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ระเบียบวิธีวิจัยและกระบวนกรดาเนินงานวิจัยทางนิเทศ
ศาสตร์ เพื่ อ น ามาประยุ ก ต์ใช้ ในการศึ ก ษาหาข้ อ เท็จ จริง
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ด้านวารสารศาสตร์อย่างเป็นระบบ
145-312 การวิเคราะห์ข่าวและประเด็นปัจจุบัน 3(3-0-6)
News and Current Issues Analysis
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลั ก การวิ เคราะห์ ข่ า วและประเด็ น ปั จ จุ บั น การคิ ด
ประเด็ น การรวบรวมข้ อ มู ล การพิ จ ารณาคุ ณ ภาพและ
คุณค่า การอ้างอิงแหล่งข้อมูล การรายงานข่าวประเภทต่าง
ๆ คุณสมบัติและความรับผิดชอบของผู้สื่อข่าวที่มีต่อสังคม
145-314 การออกแบบจัดหน้าและการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
3(2-2-5)
Layout Design and Printed Media Production
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลักการออกแบบจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ การเตรียมและการ
ตกแต่ ง ต้ น ฉบั บ ในการผลิ ต สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ป ระเภทต่ า ง ๆ
กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ตั้งแต่ก่อนการผลิต การผลิต
และหลังการผลิต
145-317 การผลิตสื่อสารสนเทศบนโทรศัพท์มือถือ
3(2-2-5)
Informative Media Production on Mobile
Telephone
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลักการผลิตสื่อโดยใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือช่วย
ในการผลิตสื่อโดยเน้นการออกแบบสารวจ การสร้างเนื้อหา
ความง่ายและประโยชน์ในการใช้ง่าย การผลิตสื่อที่เน้นการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ การใช้โปรแกรมประยุกต์ (แอปพลิเคชัน)
ในการพัฒนางาน
ไม่มี

145-482 เรื่องคัดเฉพาะทางการผลิตและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร
3(2-2-5)
Selected Topics in Information Production and
Distribution
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
เรื่องเฉพาะทางด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
ในปัจจุบัน
145-492 สัม มนาประเด็นปั จจุบั นด้านการข่า วและสื่ อ
สิ่งพิมพ์
3(3-0-6)
Seminar in Current Issues on News and Printed
Media
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
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146-342 การวิเคราะห์เนื้อหาสื่อ
3(3-0-6)
Media Content Analysis
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ระเบียบวิธีการวิจยั เนื้อหาของสื่อประเภทต่าง ๆ
146-343 การรายงานข่าวเชิงลึกบนสื่อสังคม 3(3-0-6)
Investigative Journalism Social Media
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลักการและวิธีการรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อหา
เจาะลึก ข่าวเฉพาะด้าน และการศึกษาประเด็นข่าวที่
น่าสนใจในบริบทด้านต่าง ๆ

เหตุผลประกอบ
รายวิชา

เปลี่ ย นรหั ส และชื่ อ
วิชา
ปรั บ ชั่ ว โมงบรรยายปฏิบั ติการ–ศึก ษาด้ว ย
ตนเอง
ปรับคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ ย นรหั ส และชื่ อ
วิชา
ปรับ ชั่วโมงบรรยายป ฏิ บั ติ ก าร–ศึ ก ษ า
ด้วยตนเอง
ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัส

146-344 การออกแบบจัดหน้าและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
3(2-2-5)
Layout Design and Printed Media Production
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลักการออกแบบจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ การเตรียมและการ
ตกแต่ ง ต้ น ฉบั บ ในการผลิ ต สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ป ระเภทต่ า ง ๆ
กระบวนการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ ตั้งแต่ก ระบวนการก่อ นการ
ผลิต กระบวนการการผลิต และกระบวนการหลังการผลิต
146-345 การผลิตสื่อสารสนเทศบนโทรศัพท์มือถือ
เปลี่ยนรหัส
3(2-2-5) ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
Informative Media Production on Mobile รายวิชา
Telephone
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลักการผลิตสื่อโดยใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือช่วย
ในการผลิตสื่อโดยเน้นการออกแบบสารวจ การใช้โปรแกรม
ประยุกต์ (แอปพลิเคชัน) ในการพัฒนางาน การสร้างเนื้อหา
โดยสร้างประโยชน์ที่เน้นปฏิสัมพันธ์ในการติดต่อสื่อสาร
146-440 เรื่องคัดเฉพาะทางการสร้างสรรค์เนื้อหาบนสื่อ
ออนไลน์
3(2-2-5)
Selected Topics in Online Media Content
Creation
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
เรื่องเฉพาะทางด้านการสร้างสรรค์เนื้อหาบนสื่อออนไลน์
การเขี ยนและการเผยแพร่ข้อ มูลรูป แบบต่าง ๆ ให้ เข้ ากับ
สถานการณ์ และสื่อในปัจจุบัน โดยจะประกาศหัวข้อเรื่อง
ให้ทราบก่อนการลงทะเบียนเรียน
146-441 เรื่องคัดเฉพาะทางการผลิตข่าวสาร 3(2-2-5)
Selected Topics in News and Information
Creation
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
เรื่อ งเฉพาะทางด้ า นการผลิ ต และสร้ า งสรรค์ ข่ า วเพื่ อ
นาเสนอบนสื่อ หลากหลายรูป แบบ โดยจะประกาศหั วข้ อ
เรื่องให้ทราบก่อนการลงทะเบียนเรียน
146-442 สัมมนาประเด็นปัจจุบันด้านข่าว 3(3-0-6)
Seminar in Current Issues on News
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ประเด็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษาทางด้านข่าว ซึ่งนักศึกษา
จะต้องมีส่วนร่วมในการอภิปรายภายใต้การกากับดูแลของ

เปิดใหม่

เปลี่ ย นรหั ส และชื่ อ
วิชา
ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา
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ประเด็ น ปั จ จุ บั น หรื อ กรณี ศึ ก ษาทางด้ า นข่ า วและสื่ อ
สิ่งพิมพ์ ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีส่วนร่วมในการอภิปรายภายใต้
การก ากั บ ดู แ ลของผู้ ส อนเพื่ อ หาแนวทางแก้ ไขปั ญ หา
ปัจจุบันที่เลือกหรือกรณีศึกษา
145-218 การแสดงในงานผลิตสื่อ
3(2-2-5)
Acting in Media Production
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลักการแสดงในเชิงปฏิบัติเริ่มตั้งแต่การบริหารร่างกาย
และเสี ย ง การสั ง เกตการฝึ ก สมาธิ การฝึ ก โสตประสาท
จินตนาการการฝึกพูดบทในใจ การวิเคราะห์และตีความบท
ละคร การฝึ ก ปฏิ บั ติ ท างร่ า งกายและอารมณ์ การ
เคลื่อนไหวภายใต้การควบคุมเพื่อใช้ในงานผลิตสื่อโทรทัศน์
วิทยุ ภาพยนตร์ หรือเวที
145-219 การใช้ท่าทางเพื่อการแสดง
3(2-2-5)
Movements for Performing Arts
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลั ก การเคลื่ อ นไหวร่า งกายอย่ างมี ศิลปะในการแสดง
การฝึก ความพร้อ มทางร่า งกายส าหรับ นัก แสดง วิธีผ่ อ น
คลายร่ า งกาย การทรงตั ว เทคนิ ค พื้ นฐานของการ
เคลื่อนไหวในการแสดง ประวัติและสุนทรียศาสตร์ในการใช้
ศิลปะทางลีลาท่าทางเพื่อการแสดง
145-338 การดัดแปลงบทข้ามผ่านสื่อ
3(2-2-5)
Cross Media Script-writing Adaptation
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลัก การและทั ก ษะเบื้ อ งต้น ในการเขี ย นบทการแสดง
รูปแบบต่าง ๆ การดัดแปลงบทข้ามผ่านสื่อ ธรรมชาติของ
สื่ อ และการสร้ า งสรรค์ บ ทดั ด แปลง รวมถึ ง จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณที่นักเขียนบทพึงมี
145-339 การแต่งหน้าและทาผมเพื่อการแสดง 3(2-2-5)
Make-up and Hair Design for Performing Arts
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลักการและเทคนิคต่างๆในการแต่งหน้าและทาผมเพื่อ
การแสดง สามารถท าผมและแต่ ง หน้ า เทคนิ ค พิ เศษขั้ น
พื้นฐานได้ โดยให้เหมาะสมกับลักษณะของตัวละครหรือตัว
แสดงผ่านการตีความจากบทละครหรือบทการแสดงในสื่อ
ต่ า งๆ ตลอดจนศึ ก ษาประวัติ แ ละสุ น ทรีย ศาสตร์ ในการ
แต่งหน้าและทาผมเพื่อการแสดง
145-340 การออกแบบและผลิ ตเครื่ องแต่ งกายเพื่ อการ
แสดง
3(2-2-5)
Costume Design Production
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
หลักการและทักษะพื้นฐานในการออกแบบและผลิตเครื่อง
แต่งกาย พัฒนาการของการออกแบบเครื่องแต่งกาย การสื่อ
ความหมายของภาพ กระบวนการออกแบบและสร้างสรรค์
เครื่องแต่งกายทางทั ศนศิลป์ การจั ดองค์ประกอบของภาพ
รวมถึงการฝึกปฏิบัติการพื้นฐานในงานศิลปะเพื่อการออกแบบ
และผลิ ตเครื่ อ งแต่ งกายทางสื่ อ สารทางการแสดง โดยใช้
รูปแบบและเทคนิควิธีการต่าง ๆ
145-345 การพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5)
Personality Development and Art of Expression
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ และพั ฒ นาทั ก ษะทางการ
แสดงออก มาประยุ ก ต์ ใช้ ในชี วิ ต ประจ าวั น เรี ย นรู้เรื่อ ง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
ผู้ ส อนเพื่ อ หาแนวทางแก้ ไขปั ญ หาปั จ จุ บั น ที่ เลื อ กหรื อ
กรณีศึกษา

เหตุผลประกอบ

146-350 การแสดงในการผลิตสื่อ
3(2-2-5)
Acting in Media Production
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลักการแสดงในเชิงปฏิบัติเริ่มตั้งแต่การบริหารร่างกาย
และเสี ย ง การสั งเกตการฝึ ก สมาธิ การฝึ ก โสตประสาท
จินตนาการการฝึกพูดบทในใจ การวิเคราะห์และตีความบท
ละคร การฝึ ก ปฏิ บั ติ ท างร่ า งกายและอารมณ์ การ
เคลื่อนไหวภายใต้การควบคุมเพื่อใช้ในงานผลิตสื่อโทรทัศน์
วิทยุ ภาพยนตร์ หรือเวที
146-351 การใช้ทา่ ทางเพื่อการแสดง
3(2-2-5)
Movements for Performing Arts
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลัก การเคลื่อ นไหวร่า งกายอย่า งมี ศิลปะในการแสดง
การฝึก ความพร้อ มทางร่า งกายส าหรับ นั ก แสดง วิธีผ่ อ น
คลายร่ า งกาย การทรงตั ว เทคนิ ค พื้ น ฐานของการ
เคลื่อนไหวในการแสดง ประวัติและสุนทรียศาสตร์ในการใช้
ศิลปะทางลีลาท่าทางเพื่อการแสดง
146-352 การดัดแปลงบทข้ามสื่อ
3(2-2-5)
Cross Media Script-writing Adaptation
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลัก การและทั ก ษะเบื้ อ งต้ นในการเขี ย นบทการแสดง
รูปแบบต่าง ๆ การดัดแปลงบทข้ามผ่านสื่อ ธรรมชาติของ
สื่ อ และการสร้ า งสรรค์ บ ทดั ด แปลง รวมถึ ง จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณที่นักเขียนบทพึงมี
146-353 การออกแบบเครื่องแต่งกายและการแต่งหน้า
ทาผมเพื่อการแสดง
3(2-2-5)
Costume Make-up and Hair Design for
Performing Arts Communication
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลัก การและทัก ษะพื้นฐานในการออกแบบเครื่อ งแต่ง
กายและการแต่งหน้า พัฒนาการของการออกแบบเครื่อง
แต่งกายและการแต่งหน้า รวมถึงการฝึกปฏิบัติการพื้นฐาน
ในงานศิ ล ปะเพื่ อ การออกแบบเครื่ อ งแต่ ง กายและการ
แต่งหน้าทาผมเพื่อสื่อสารทางการแสดง โดยใช้รูปแบบและ
เทคนิควิธีการต่าง ๆ

เปลี่ยนรหัส

146-354 การพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงออกใน
งานการสื่อสาร
3(2-2-5)
Personality Development and Art of Expression in
Communication Works
วิชาบังคับก่อน ไม่มี

เปลี่ ย นรหั ส และชื่ อ
วิชา

เปลี่ยนรหัส

เปลี่ยนรหัส

เปลี่ ย นรหั ส และชื่ อ
วิชา
ปรับรวมเนื้อหา และ
ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา

ก_42

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
โครงสร้ า งของการสื่ อ สารทั้ ง ความหมายนั ย ตรงและ
การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ และพั ฒ นาทั ก ษะทางการ
ความหมายแฝง ศึกษาการใช้เสีย ง ภาษา ท่าทาง การสื่อ แสดงออก มาประยุ ก ต์ ใช้ ในชี วิ ต ประจ าวั น เรี ย นรู้เรื่อ ง
ความหมาย ความคิด ความรู้สึก ของผู้รับสารและผู้ส่งสาร โครงสร้ า งของการสื่ อ สารทั้ ง ความหมายนั ย ตรงและ
อย่างเหมาะสม
ความหมายแฝง ศึก ษาการใช้เสียง ภาษา ท่าทาง การสื่อ
ความหมาย ความคิด ความรู้สึกของผู้รับ สารและผู้ส่งสาร
อย่างเหมาะสม
145-347 การกากับละครเวทีเบื้องต้น
3(2-2-5) 146-355 การกากับละครเวทีเบื้องต้น
3(2-2-5)
Theatre Directing: Beginner
Theatre Directing: Beginner
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลั ก การและทั ก ษะในการก ากั บ การแสดงเบื้ อ งต้ น
หลักการและทักษะในการกากับการแสดงเบื้องต้น
แนวทางของการกากับการแสดง หน้าที่และจริยธรรมจรรณ แนวทางของการกากับการแสดง หน้าทีแ่ ละจริยธรรมจรรณ
ยาบรรณที่ ค วรมี ข องผู้ ก ากั บ การแสดง การปฏิ บั ติ ก าร ยาบรรณที่ควรมีของผู้กากับการแสดง การปฏิบัติการ
สร้างสรรค์การแสดงและการทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
สร้างสรรค์การแสดงและการทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
145-341 การออกแบบแสง
3(2-2-5) 146-450 การออกแบบฉากและแสง
3(2-2-5)
Lighting Design Production
Scenery and Lighting Design
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลั ก การและทั ก ษ ะพื้ น ฐานในการออกแบบแสง
หลักการและทักษะพื้นฐานในการออกแบบฉากและแสง
พั ฒ นาการของการจั ด แสง การสื่ อ ความหมายและ สาหรับ ละครเวที กระบวนการออกแบบและสร้า งสรรค์
กระบวนการออกแบบศิลป์ การออกแบบสร้างสรรค์ รวมถึง รวมถึงฝึกปฏิบัติพื้นฐานในการออกแบบฉากในละครเวที
การฝึกปฏิบัติการพื้นฐานในงานศิลปะเพื่อการออกแบบแสง
โดยใช้รูปแบบและเทคนิควิธีการต่าง ๆ
145-423 การแสดงเพื่อการนาเสนอ
3(2-2-5) 146-451 การแสดงเพื่อการนาเสนอ
3(2-2-5)
Performing arts for Presentation
Performing arts for Presentation
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลั ก การทางศิ ล ปะการแสดงมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
หลั ก การทางศิ ล ปะการแสดงมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
นาเสนอ กระบวนการสร้างสรรค์งานการแสดงต่าง ๆ เพื่อ นาเสนอ กระบวนการสร้างสรรค์งานการแสดงต่าง ๆ เพื่อ
วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ต่ า งกั น ตั้ ง แต่ ก ารเตรีย มการแสดง การ วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ต่ า งกั น ตั้ งแต่ ก ารเตรีย มการแสดง การ
ติ ด ต่ อ ประสานงาน การประชาสั ม พั น ธ์ รวมถึ ง การ ติ ด ต่ อ ประสานงาน การประชาสั ม พั น ธ์ รวมถึ ง การ
ประเมินผล
ประเมินผล
145-424 การใช้เสียงและดนตรีในการแสดง 3(2-2-5) 146-452 การใช้เสียงและดนตรีในการแสดง 3(2-2-5)
Vocal and Music For Performing Arts
Vocal and Music for Performing Arts
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลักการออกเสียงเพื่อการแสดง ความสัมพันธ์ระหว่าง
หลักการออกเสียงเพื่อการแสดง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ดนตรีกับสื่อการแสดง คุณลักษณะของเสียงและดนตรี การ ดนตรีกับสื่อการแสดง คุณลักษณะของเสียงและดนตรี การ
สื่อ สารของเสีย งและดนตรี การใช้เสีย งและดนตรีในการ สื่อ สารของเสีย งและดนตรี การใช้ เสีย งและดนตรีในการ
แสดง ประเภทและเทคนิคต่าง ๆ ของเสียงและดนตรีที่ใช้ใน แสดง ประเภทและเทคนิคต่าง ๆ ของเสียงและดนตรีที่ใช้ใน
การแสดง
การแสดง
145-489 เรื่องคัดเฉพาะทางการสื่อสารการแสดง 3(3-0-6)
146-453 เรื่องคัดเฉพาะทางการสื่อสารการแสดง 3(2-2-5)
Selected Topics in Performing Arts Communication Selected Topics in Performing Arts Communication
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
เรื่อ งเฉพาะทางด้า นการสื่อ สารการแสดงที่น่ าสนใจใน
เรื่อ งเฉพาะทางด้านการสื่อ สารการแสดงที่น่า สนใจใน
ปัจจุบัน
ปั จ จุ บั น โดยจะประกาศหั ว ข้ อ เรื่ อ งให้ ท ราบก่ อ นการ
ลงทะเบียนเรียน
145-490 เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-2-1) 146-467 เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Co-operative Education Preparation
Co-operative Education Preparation
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลัก การปฏิบัติตนในการทางานในสถานประกอบการ
หลัก การปฏิบั ติตนในการทางานในสถานประกอบการ
ความรู้เบื้องต้นในการทางาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ และ ความรู้เบื้องต้นในการทางาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
ทั ศ นคติ ที่ เ หมาะสมในการท างาน การน าความรู้ ม า ทั ศ นคติ ที่ เ หมาะสมในการท างาน การน าความรู้ ม า
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
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145-491 สหกิจศึกษา
5(0-40-0)
Co-operative Education
วิชาบังคับก่อน 145-490 เตรียมสหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานเป็นเวลา 16 สัปดาห์ในสถานประกอบการ
ที่เลือก ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบของหลักสูตร ภายใต้
การควบคุ ม ดู แ ลของผู้ เชี่ ย วชาญหรื อ หั ว หน้ า งานและ
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ใน
การทางานของนักศึกษาโดยบูรณาการความรู้จากชั้นเรียน
เข้ากับการทางานในสถานประกอบการ
145-212 แนวคิดและหลักการผลิตงานสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Production Concept and Theory
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
แนวคิ ด ภาพแทนความหมาย สั ม พั น ธบทของภาพ
ระหว่า งในสื่อที่ห ลากหลาย การผลิตและการประยุกต์ใช้
ภาพเพื่ อ สื่อ สาร การแบ่ งปั น เพื่ อ นาเสนอทางสารสนเทศ
การวิเคราะห์ แ ละสังเคราะห์ เพื่อ ผลิตงานสร้างสรรค์ด้ว ย
ภาพ
145-214 ทัศนศิลป์เพื่อการผลิตสื่อ
3(3-0-6)
Visual Art for Media Production
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลักการในทัศนศิลป์สาหรับประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อ
การจั ด การองค์ ป ระกอบศิ ล ป์ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี สี
การบูรณาการระหว่างทฤษฎีศิลปะกับกระบวนการผลิตสื่อ
เพื่อการนาเสนอ
145-316 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แจกฟรี
3(2-2-5)
Free Copy Printed Media Production
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลักการ เทคนิค กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แจกฟรี
ตั้งแต่ก ระบวนการก่อ นการผลิต กระบวนการผลิต และ
กระบวนการหลังการผลิต
145-333 เทคนิคการสัมภาษณ์ในงานสื่อสารมวลชน 3(2-2-5)
Interview Techniques in Mass Communication
Work
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลั ก การและพื้ น ฐาน เทคนิ ค การสั ม ภาษณ์ ในงาน
รูปแบบต่าง ๆ ในงานสื่อสารมวลชน รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ
145-343 ดนตรีเพื่อการผลิตสื่อ
3(2-2-5)
145-343 Music for Media Production
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลักและวิธีการนาดนตรีไปใช้เพื่อสื่อความหมายในงาน
ผลิตสื่อ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรี ได้แก่ องค์ประกอบ
ของดนตรี ประเภท สไตล์ของดนตรี การฟังบทเพลง
145-344 การคัดเลือกและการฝึกฝนนักแสดง 3(2-2-5)
Casting and Coaching
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลักการและทักษะในการคัดเลือก ฝึกหัดนักแสดง และ
เทคนิคการออดิชันเพื่ อ เป็ นนั กแสดงสาหรับ สื่อ การแสดง
ประเภทต่าง ๆ
145-346 การแสดงโสตศิลป์ในสื่อหลอมรวม 3(2-2-5)
Audio Art Performance in Convergent Media
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
แนวคิด ประเภท และการประยุก ต์ใช้เสียงประเภท

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
เหตุผลประกอบ
146-468 สหกิจศึกษา
5(0-40-0)
เปลี่ยนรหัส
Co-operative Education
วิชาบังคับก่อน 146-467 เตรียมสหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานเป็นเวลา 16 สัปดาห์ในสถานประกอบการ
ที่เลือ ก ซึ่งเป็นไปตามความเห็ นชอบของหลักสูตร ภายใต้
การควบคุ ม ดู แ ลของผู้ เชี่ ย วชาญหรื อ หั ว หน้ า งานและ
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ใน
การทางานของนักศึกษาโดยบูรณาการความรู้จากชั้นเรียน
เข้ากับการทางานในสถานประกอบการ
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ต่าง ๆ เพื่อสื่อสารในงานสื่อหลอมรวม
145-411 การออกแบบและผลิตงานการสื่อสารด้วยสัญญะ
3(2-2-5)
Signage Design and Production
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ขั้นตอนการออกแบบ และผลิตเครื่องหมายต่าง ๆ เพื่อ
ใช้ในการสื่อ สาร ทั้งในบริบ ทส่วนบุ คคล บริบ ทสาธารณะ
และการนาเสนอข้อมูลข่าวสารดิจิทัล
145-412 สื่อการ์ตูนกับโลกเสมือน
3(2-2-5)
Cartoon Media with Virtual Worlds
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การใช้รหัสของการ์ตูนในการสร้างสรรค์ ออกแบบและ
ผลิตงานการ์ตูนสามมิติ ทั้งคาแรคเตอร์และสถานที่ต่าง ๆ
เพื่อสนับสนุนงานในยุคปัจจุบัน
145-413 การผลิตเนื้อหาปกิณกะออนไลน์ 3(2-2-5)
Variety Online Content Production
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การสร้างสรรค์แนวคิดในการผลิตเนื้อหาออนไลน์ การ
วิเคราะห์ ส ถานการณ์ ท างธุ ร กิ จ การวางแผนการตลาด
แผนการผลิตและผลิตรายการออนไลน์ การประเมินความ
เป็นไปได้ของแผนธุรกิจที่สามารถทาได้จริง
145-417 การผลิตงานออกแบบในสื่อสารการแสดง 3(2-2-5)
Performing Arts Design
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การสร้างผลงานเบื้องต้นด้านการสื่อสารการแสดงบน
เวที โดยนั ก ศึก ษาสามารถเลือ กผลิตโครงงานสื่อ สารการ
แสดงตามที่ตนเองถนัด
145-422 การอ่านพินิจสาร
3(3-0-6)
Contents Analysis
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลักโครงสร้างและเนื้อหาของบทละคร วิวัฒนาการทาง
ความคิด จริยธรรม รวมถึงหลักการพินิจสารวรรณกรรมการ
แสดง การสื่อสารเชิงสุนทรียะ ความคิดเชิงทฤษฎี และบริบท
ทางสังคมเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงาน
145-425 การบริหารจัดการทางละคร
3(2-2-5)
Theatre Business and Management
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หลักโครงสร้าง หน้าที่องค์กรและหน่วยงานด้านการแสดง
หลัก พื้น ฐานของการบริห ารจั ดการโครงการในการแสดง
ประเภทต่ า งๆ รวมถึ ง การศึ ก ษาระเบี ย บข้ อ บั งคั บ ข้ อ
กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ และกฎหมายในด้า นสื่อ สารการแสดง
รวมถึงการศึกษาบริหารการงบประมาณและการเงิน
145-426 บุคลิกภาพการพูดและการเป็นผู้ดาเนินรายการ
3(2-2-5)
Extraordinary Speech and Master of Moderator
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
พัฒนาบุคลิกภาพ ฝึกทักษะการออกเสียงอย่างถูกต้อง
ตามอักขระวิธี การแก้ไขข้อบกพร่องในการพูด ลีลาการ
พูดที่เหมาะสมกับจุดประสงค์ และเทคนิคการเป็นผู้ดาเนิน
รายการ ตลอดจนการวางแผนการจัดรายการ ฝึกปฏิบัติการ
จัดรายการประเภทต่าง ๆ เช่น พิธีกร ผู้ประกาศ
145-481 เรื่องคัดเฉพาะทางการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 3(2-2-5)
Selected Topics in Printed Media Production
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
เรื่องเฉพาะทางด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่น่าสนใจใน
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145-483 เรื่องคัดเฉพาะทางการผลิตการ์ตูน 3(2-2-5)
Selected Topics in Cartoon Production
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
เรื่ อ งเฉพาะทางด้ า นการผลิ ต การ์ ตู น ที่ น่ า สนใจใน
ปัจจุบัน
145-488 เรื่องคัดเฉพาะทางการผลิตสื่อเสียง 3(2-2-5)
Selected Topics in Audio Media Production
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
เรื่ อ งเฉพาะทางด้ า นการผลิ ต สื่ อ เสี ย งที่ น่ า สนใจใน
ปัจจุบัน
145-493 สัมมนาการผลิตสื่อดิจิทัล
3(3-0-6)
Seminar in Digital Media Production
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ประเด็นปัจจุบั นหรือ กรณีศึกษาทางด้านการผลิตสื่อ
ดิจิทัล ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีส่วนร่วมในการอภิปรายภายใต้
การก ากั บ ดู แ ลของผู้ ส อนเพื่ อ หาแนวทางแก้ ไขปั ญ หา
ปัจจุบันที่เลือกหรือกรณีศึกษา
145-495 สัมมนาการผลิตรายการวิทยุ
3(3-0-6)
Seminar in Radio Program Production
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ประเด็ น ปั จ จุ บั น หรื อ กรณี ศึ ก ษาทางด้ า นการผลิ ต
รายการวิทยุ ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีส่วนร่วมในการอภิปราย
ภายใต้การกากับดูแลของผู้สอนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ปัจจุบันที่เลือกหรือกรณีศึกษา
145-497 สัมมนาสื่อสารการแสดง
3(3-0-6)
Seminar in Performing Arts Communication
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ประเด็นปั จจุ บั นหรือกรณี ศึก ษาทางด้านการสื่อ สาร
การแสดง ซึ่ งนั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งมี ส่ว นร่ว มในการอภิ ป ราย
ภายใต้การกากับดูแลของผู้สอนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ปัจจุบันที่เลือกหรือกรณีศึกษา
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ภาคผนวก ข

หนังสือรับรองให้ความเห็นชอบหลักสูตรของ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
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ภาคผนวก ค
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรชิ ัย ศิริกายะ
ประวัติการศึกษา
2516
2513
2511

Doctor of Philosophy (Ph.D.) / (Communication) The Ohio State University, U.S.A.
Master of Arts (M.A.) / (Political Science) The Ohio State University, U.S.A.
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) / (รัฐศาสตร์) (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทางานและประสบการณ์
2551-ปัจจุบัน คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
2517-2551 อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดารงตาแหน่งดังนี้
1) หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารมวลชน
2) ผู้อานวยการโครงการนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) ผู้อานวยการโครงการบัณฑิตศึกษาการสื่อสารมวลชน ภาคในเวลาราชการและภาคนอกเวลาราชการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4) หัวหน้าโครงการดุษฎีบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสือ/ตารา
- หลักและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์

ผลงานวิจัย /บทความวิจัย
ศิริชัย ศิริกายะ, เจตน์จันทร์ เกิดสุข และสมเกียรติ ศรีเพ็ชร. (2561). ภัยคุกคามที่มาจากภาพฝังใจของชาวต่างชาติที่มีต่อ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. 2560 - 2561. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 17(23), 16-21.
ศิริชัย ศิริกายะ และสมเกียรติ ศรีเพ็ชร. (2561). การใช้รหัสของสติกเกอร์ไลน์เพื่อการสื่อสารระหว่างบุคคล. วารสารนิเทศ
สยามปริทัศน์, 17(22), 97-105.
ศิริชัย ศิริกายะ และกฤษณ์ ทองเลิศ. (2560). ทวิลักษณ์ในงานภาพกับลายลักษณ์อัก ษรที่ซึ่งจินตนาการและสุนทรียภาพอุบัติ
พร้อม. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 16(21), 7-10.
ศิริชัย ศิริกายะ และยุทธนา สุวรรณรัตน์. (2560). การข้ามผ่านทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน. วารสาร
นิเทศสยามปริทัศน์, 16(21), 117-124.
ศิริชัย ศิริกายะ และลัทธสิทธิ์ ทวีสุข. (2560). การสื่อสารด้วยลายเส้นเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะดีหรือร้ายของตัวการ์ตูนเฉพาะ
เรื่องที่คัดสรร. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 16(20), 23-24.

บทความวิชาการ
ศิริชัย ศิริกายะ. (2559). ทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์กับการควบรวมและการแปลงรูปองค์ประกอบการสื่อสารในยุค ดิจิทัล. วารสาร
นิเทศสยามปริทัศน์, 15(19), 7-9.
ศิ ริ ชั ย ศิ ริ ก ายะ. (2558). ข้ อ เสนอแนะประเด็ น การสื่ อ สารเพื่ อ งานวิ จั ย นิ เทศศาสตร์ ต ามแนวคิ ด “ปฏิ ปั ก ษ์ สั ม พั น ธ์ ”
(Symbiosis) ในยุคดิจิทัล. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 14(16), 7-11.

รายวิชาที่สอน
-

หลักและทฤษฎีทางนิทศศาสตร์
การวิจัยเบื้องต้น
วิทยานิพนธ์

-

สัมมนาสื่อสมัยใหม่กับยุคหลังสมัยใหม่
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์
ประวัติการศึกษา
2547
2542
2539

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) / (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Advanced Diploma / (Electronic Design and Interactive Media), Victoria University, Melbourne,
Australia.
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / (การโฆษณา) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติการทางานและประสบการณ์
2550 - ปัจจุบัน
2544 - 2550

หัวหน้าภาควิชาสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย์ประจาภาควิชาการโฆษณา

ผลงานวิจัย /บทความวิจัย
เวทิต ทองจันทร์. (2561). ทัศนวิธีวิทยาชาติพันธุ์วรรณาในโรมาเนีย. รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8. วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม (หน้า 40-53).
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.
เวทิต ทองจันทร์. (2558). กระบวนการสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลสาหรับใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ ของโรงงานหลวงอาหาร
สาเร็จรูป ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร. รายงานการประชุม การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้ างสรรค์
ระดับชาติและนานาชาติ ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์. วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์
2558 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และหอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (หน้า O-17 – O-24). นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

บทความวิชาการ
เวทิต ทองจันทร์. (2561). การใช้ตัวแปร P ในแบบจาลอง KAP เป็นปัจจัยนาในโครงการ “สร้างสุ(ก)ในสังคม” รณรงค์เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปั ญ หาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งในท่อน้าดี ของมูลนิธิสานักงานทรัพ ย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ .
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 17(22), 60–67.
เวทิต ทองจันทร์. (2559). การเพิ่มเสน่ห์ในการสร้างสรรค์งานภาพถ่ายในเล่มรายการอาหาร. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์,
15(19), 110–116.
เวทิต ทองจันทร์. (2558). การสร้างสรรค์งานภาพถ่ายทางอากาศ สาหรับภาพยนตร์โฆษณาอสังหาริมทรัพ ย์. วารสารนิเทศ
สยามปริทัศน์, 14(16), 22-30.
Vethit Thongchantr. (2015). Social Responsibility Activity Development at Tao-ngoy community of the
Third Royal Factory (Tao-ngoy), Sakolnakorn and Communication Arts Consortium. 2nd
International Corporate and Marketing Communication in Asia Conference 2015. 29-30 January
2015 at Novotel Siam, Bangkok, Thailand (pp. 474-487). Bangkok. Chulalongkorn University.

รายวิชาที่สอน
-

การถ่ายภาพสร้างสรรค์เพื่อสื่อดิจิทัล
โครงงานสื่อดิจิทลั

ค_2

ดร.สุภาพร ศรีสัตตรัตน์
ประวัติการศึกษา
2554
2544
2539

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) / (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (ว.ม.) / (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / (การประชาสัมพันธ์) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติการทางานและประสบการณ์
2546- ปัจจุบัน
2544
2540 – 2541
2540

อาจารย์ประจาภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
นักวิจัย สานักงานผู้เชี่ยวชาญด้านประชากร (Opta)
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ บริษัทแกรมมี่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัทบล็อคบลาสเตอร์ ประเทศไทย

ผลงานวิจัย /บทความวิจัย
สุภาพร ศรีสัตตรัตน์. (2561). การประเมินผลการสื่อสารโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อเสริมสร้างสุข
ภาวะผู้หญิงพิการ. วารสารวิชาการามหาวิทยาลัยธนบุรี, 12(29), 66-76.
สุภ าพร ศรีสัตตรัตน์ . (2558). ระบบการเรียนภาษาทางไกล 5 ภาษา โครงการ 2 (รายงานการวิจัย). กรมการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 52 หน้า.

รายวิชาที่สอน
- การจัดการประเด็นและการสื่อสารภาวะวิกฤต
- การวิจัยและการประเมินผลการประชาสัมพันธ์
- สหกิจศึกษา

ค_3

อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล
ประวัติการศึกษา
2548
2545

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) / (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (สส.บ.) / (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทางานและประสบการณ์
ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน
2546-2550

ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดของร้าน BIG BEAR FOR MEN
หัวหน้าภาควิชาการประชาสัมพันธ์คณะนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดบริษัท ชูก้าร์เพอรี่
อาจารย์ประจา ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ทางานวิจัยภาคสนามด้านการสื่อสารและการพัฒนาสังคม

ผลงานวิจัย /บทความวิจัย
ชุ ติ ภ า สิ ง ห์ ศั ก ดิ์ เสรี และ พลอยชนก วงศ์ ภั ท รไพศาล. (2559). การรั บ รู้ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ข องประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาโครงการเมาไม่ขับ. รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 6. วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสยาม (หน้า 294-298). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยสยาม.

รายวิชาที่สอน
-

การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
กระบวนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
การวางแผนประชาสัมพันธ์
การเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ์
การวิจัยและการและการประเมินผลเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์

-

การจัดการและการสื่อสารในองค์กร
การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์
โครงงานประชาสัมพันธ์
การสื่อสารโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสัมพันธ์

ค_4

อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์
ประวัติการศึกษา
2549
2537

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) / (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / (การโฆษณา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทางานและประสบการณ์
2555-ปัจจุบัน
2553-2554
2539-2542
2544-2545
2546-2547
2547-2548
2548-2550
2551-2552

อาจารย์ประจาภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย์พิเศษคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
Creative & Scriptwriter บริษัท ไท เอ็นเตอร์เทนเมนท์
Merchandising Manager บริษัท ซึทาญ่า
Project Manager บริษัท เฮาส์ออฟอินดี้
Marketing Manager บริษัท มูฟวี่เซียร์ลิมิเต็ด
Media Buying Manager บริษัท สามคลิก
TV Program Director บริษัท เอซ แชนแนล

หนังสือ/ตารา
- ตารา การโฆษณาเบื้องต้น

ผลงานวิจยั /บทความวิจัย
ณัชชา มุ่งวัฒนา, วรินทร จิรวิวัฒน์เสรี, ธัญญภัทร เพ็ชรน้าทอง และ ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์. (2558). พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่าน
ทางสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม. รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและ
งานสร้ า งสรรค์ ด้ า นนิ เทศศาสตร์ ครั้ง ที่ 5. วั น ที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิ ท ยาลั ย สยาม (หน้ า 528-539).
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

รายวิชาที่สอน
-

การโฆษณาเบื้องต้น
การวางแผนสื่อโฆษณา
การโฆษณาขั้นสูง

ค_5

อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ
ประวัติการศึกษา
2543
2536

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) / (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและพัฒนา) มหาวิทยาลัยมหิดล
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / (การภาพยนตร์และภาพนิ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทางานและประสบการณ์
2556-ปัจจุบัน
2554-2556
2548-2554
2542-2548
2537-2542
2536-2537

หัวหน้าภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย์ประจาภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ผู้เขียนบทภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์อิสระ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายภาพยนตร์และผู้ดูแลบทภาพยนตร์บทละครบริษัทต่าง ๆ ในเครือบริษัทอาร์เอสโปร
โมชั่น จากัด
ผู้เขียนบทภาพยนตร์และหัวหน้าทีมเขียนบทภาพยนตร์ อาร์เอสฟิล์ม จากัด
โปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์บริษัทแกรมมี่เอนเตอร์เทนเมนท์ จากัด

ผลงานวิจัย /บทความวิจัย
มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ, สมคเน วรวิวัฒน์ และประยุกต์ ศรีทองกูล. (2560). สัมพันธบทการสร้างเนื้อหาของภาพยนตร์
กรณี ศึกษาโครงงานภาพยนตร์สั้นของนักศึ กษาโครงงานภาพยนตร์ปีการศึกษา 2559. รายงานการประชุม การ
ประชุ ม วิช าการระดั บ ชาติ งานวิจั ย และงานสร้า งสรรค์ ท างนิ เทศศาสตร์ ครั้งที่ 7. วัน ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ
มหาวิทยาลัยสยาม (หน้า 128-136). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

บทความวิชาการ
มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ และสมคเน วรวิวัฒน์. (2561). เทคนิคในการกากับภาพยนตร์สั้นของนักศึกษาโครงงานภาพยนตร์ ปี
การศึกษา 2560: กรณีศึกษาภาพยนตร์สั้นเรื่องเข็ดแล้วคราวนี้. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 17(23), 72-80.
มนต์ ศั กดิ์ เกษศิ รินทร์เทพ, สมคเน วรวิวัฒน์ และ ณั ฏฐพล อมรทั ต . (2558). การบริหารกองถ่ายท าภาพยนตร์สั้น กรณี ศึ กษา
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "แค้น ลวง รัก”. รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศ
ศาสตร์ ครั้งที่ 5. วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยสยาม (หน้า 551-560). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

รายวิชาที่สอน
-

การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
การผลิตภาพยนตร์สารคดี
การผลิตภาพยนตร์ทดลอง

-

เรื่องคัดเฉพาะทางภาพยนตร์
โครงงานผลิตสื่อวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์
การภาพยนตร์เบื้องต้น

ค_6

อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร
ประวัติการศึกษา
2554
2551

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) / (การประชาสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / (การประชาสัมพันธ์) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการทางานและประสบการณ์
2554-ปัจจุบัน

อาจารย์ประจาภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ผลงานวิจัย /บทความวิจัย
ธีรวันท์ โอภาสบุตร. (2560). การวิเคราะห์ขั้นตอนการวางแผนเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา: โครงการเดิน-วิ่ง ๙ นี้เพื่อ
ประชา “สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ ” คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารนิเทศ
สยามปริทัศน์, 16(21). 21-28.

บทความวิชาการ
ธีรวันท์ โอภาสบุตร. (2561). วิจารณ์หนังสือ “การสื่อสารความเสี่ยง” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมิทธิ์ บุญชุติมา และเกริดา
โคตรชารี. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 17(23). 147-149.
ธีรวันท์ โอภาสบุตร. (2560). บทวิจารณ์ หนังสือเรื่อง สารพันปัญ หาและบทเรียนด้านการสื่อสารทางการแพทย์ของศู นย์
ฝึกอบรมทักษะการสื่อสารฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ . วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 16(20). 181182.
ธีรวันท์ โอภาสบุตร. (2559). แนวทางการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภ าพขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ของสตรี. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 15(19). 35-40
ธีรวันท์ โอภาสบุตร. (2558). บทวิจารณ์หนังสือเรื่องพลังแห่งการประชาสัมพันธ์ของรองศาสตราจารย์ รุ่งนภา พิตรปรีชา.
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 14(17). 158-159.
ธีรวันท์ โอภาสบุตร. (2558). พลังแห่งการประชาสัมพันธ์ในการสร้างความแข็งแกร่งให้วัฒนธรรมองค์กร: สืบสาน สอดส่อง
ประสานความเข้าใจในสภาวะการเปลี่ยนแปลง. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 14(16). 43-50.

รายวิชาที่สอน
-

การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
การสื่อสารโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสัมพันธ์
การเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ์
การบริหารงานประชาสัมพันธ์

-

โครงงานประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ของรัฐและธุรกิจ
การจัดการการสือ่ สารในองค์การ
สัมมนากรณีศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์

ค_7

อาจารย์ปวรรศ จันทร์เพ็ญ
ประวัติการศึกษา
2552
2547

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) / (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทางานและประสบการณ์
2556-ปัจจุบัน
2555-2556
2546-2549
2540-2545

อาจารย์ประจาภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (ร่มเกล้า)
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บริษัท ฟ้าละไม จากัด
ฝ่ายมิวสิควิดีโอ บริษัทแกรมมี่ เอ็นเตอร์เทรนเม้นต์ จากัด (มหาชน)

ผลงานวิจัย /บทความวิจัย
เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์, ปวรรศ จันทร์เพ็ญ และฐานทัศน์ ชมภูพล. (2561). พฤติกรรม และความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานแอป
พลิเคชันจูคมิวสิคไทยแลนด์ ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 17(23),
115-119.
เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ และปวรรศ จันทร์เพ็ญ. (2561). พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน Joox Music Thailand ของนักศึกษา
คณะนิ เทศศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สยาม ปี 2561. รายงานการประชุ ม การประชุ มวิ ชาการระดั บชาติ ง านวิจั ย และงาน
สร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8. วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม (หน้า 400-403). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยสยาม.
เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ และปวรรศ จันทร์เพ็ญ . (2559). อิทธิพลของสื่อโฆษณาโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟนที่มีต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ปี 2558. รายงานการ
ประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้ งที่ 6. วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ
มหาวิทยาลัยสยาม (หน้า 270-275). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

บทความวิชาการ
เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์, ปวรรศ จันทร์เพ็ญ และ ฐานทัศน์ ชมภูพล. (2560). กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของแอพพลิเคชั่น
Joox Music Thailand. รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้ง
ที่ 7. วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสยาม (หน้า 198-206). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.
เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ และ ปวรรศ จันทร์เพ็ญ. (2558). โฆษณากับการซื้อสินค้าของแรงงานต่างชาติในเขตภาษีเจริญ. วารสาร
นิเทศสยามปริทัศน์. 14(17), 99–103.

รายวิชาที่สอน
-

กลยุทธ์สร้างสรรค์งานโฆษณา
การผลิตโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์
การบูรณาการสือ่ สารการตลาด
เรื่องคัดเฉพาะทางการโฆษณา
โครงงานโฆษณา

ค_8

อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
ประวัติการศึกษา
2547
2544

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประวัติการทางานและประสบการณ์
2554-ปัจจุบัน
2550-2554
2549
2548-2549

อาจารย์ประจาภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย์พิเศษคณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
นักจัดรายการวิทยุชุมชน 107.75 แจมเรดิโอ
ฝ่ายโฆษณา และบริหารงานลูกค้า บริษัทไนซ์มีเดีย

หนังสือ/ตารา
- การโฆษณาเบื้องต้น

ผลงานวิจัย /บทความวิจัย
เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์, ปวรรศ จันทร์เพ็ญ และฐานทัศน์ ชมภูพล. (2561). พฤติกรรม และความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานแอป
พลิเคชันจูคมิวสิคไทยแลนด์ ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 17(23),
115-119.
เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ และปวรรศ จันทร์เพ็ญ. (2561). พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน Joox Music Thailand ของนักศึกษา
คณะนิ เทศศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สยาม ปี 2561. รายงานการประชุ ม การประชุ มวิ ชาการระดั บชาติ ง านวิจั ย และงาน
สร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8. วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม (หน้า 400-403). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยสยาม.
เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ และปวรรศ จันทร์เพ็ญ . (2559). อิทธิพลของสื่อโฆษณาโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟนที่มีต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ปี 2558. รายงานการ
ประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 6. วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ
มหาวิทยาลัยสยาม (หน้า 270-275). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม

บทความวิชาการ
เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์, ปวรรศ จันทร์เพ็ญ และ ฐานทัศน์ ชมภูพล. (2560). กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของแอพพลิเคชั่น
Joox Music Thailand. รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้ง
ที่ 7. วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสยาม (หน้า 198-206). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.
เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ และ ปวรรศ จันทร์เพ็ญ. (2558). โฆษณากับการซื้อสินค้าของแรงงานต่างชาติในเขตภาษีเจริญ . วารสาร
นิเทศสยามปริทัศน์. 14(17), 99–103.

รายวิชาที่สอน
-

การโฆษณากับพฤติกรรมผู้บริโภค
การบริหารตราสินค้า
การบูรณาการสือ่ สารการตลาด
สัมมนาประเด็นปัจจุบันด้านการโฆษณา

ค_9

อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล
ประวัติการศึกษา
2537
2534

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) / นิเทศศาสตร์ (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยสยาม
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) / (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติการทางานและประสบการณ์
2538 - ปัจจุบัน
2554 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน

อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (สกอ.)
อาจารย์ประจาภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

หนังสือ/ตารา
- การพูดเพื่อการสื่อสาร

ผลงานวิจัย /บทความวิจัย
สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์, ประกิจ อาษา และจารุณี วรรณศิริกุล. (2559). การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน: การเรียนรู้ตามสภาพจริง
ของนักศึกษาภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์,
15(19), 93-102.
สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์, ประกิจ อาษา และจารุณี วรรณศิริกุล. (2558). การใช้วงจรควบคุมคุณภาพพีดีซีเอ (PDCA) ในการ
จัดทาหนังสือพิมพ์สยามเพรส ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. วารสาร
นิเทศสยามปริทัศน์, 14(17), 129-139.

บทความวิชาการ
ประกิจ อาษา, สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ และจารุณี วรรณศิริกุล. (2561). การวิเคราะห์อภิมานรายงานสหกิจศึกษาด้านการ
รายงานข่าวของภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. วารสารนิเทศสยาม
ปริทัศน์, 17(22). 88-96.
สุทธิ เรืองรัตน์สุนทร, ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี และจารุณี วรรณศิริกุล. (2561). การพัฒนารูปแบบจดหมายข่าวนิเทศสาส์นของ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทางนิ เทศศาสตร์ ครั้ ง ที่ 8. วั น ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิ ท ยาลั ย สยาม (หน้ า 242-251). กรุ ง เทพฯ:
มหาวิทยาลัยสยาม.
จารุณี วรรณศิริกุล. (2559). บทวิจารณ์หนังสือ: เรื่องเล่าประวัติศาสตร์...บนเส้ นทางอาหาร. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์,
15(19). 166-167.
จารุณี วรรณศิริกุล. (2559). วิจารณ์หนังสือ ‘หลักนิเทศศาสตร์’ ของ อาจารย์พิชญาพร ประครองใจ วารสารนิเทศสยาม
ปริทัศน์, 15(18). 175-176.

รายวิชาที่สอน
- การพูดเพื่อการสื่อสาร
- การเขียนเพื่อการสื่อสาร
- ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน
- การเขียนเชิงวารสารศาสตร์
- มโนทัศน์การสื่อสาร
- การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์
- การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และการบรรณาธิกรณ์

- กฎหมายและจริยธรรมของวารสารศาสตร์
- จริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์สาหรับงานนิเทศศาสตร์
- การศึกษาเฉพาะเรื่องทางสื่อสิ่งพิมพ์
- สัมมนาประเด็นปัจจุบันด้านหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
- โครงงานด้านวารสารศาสตร์
- เตรียมสหกิจศึกษา
- สหกิจศึกษา
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อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง
ประวัติการศึกษา
2552
2550

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) / (การบริหารการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยสยาม
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / (การโฆษณา) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติการทางานและประสบการณ์
2558-2560 โปรดิวเซอร์รายการ “Animation Club” สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS
2553–ปัจจุบัน อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
2553–ปัจจุบัน เลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
2558
การอบรมหลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร” ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2555
การอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุน่ ที่ 11 ของสมาคมสหกิจศึกษาไทย
2554
สหกิจนานาชาติ สถานีโทรทัศ น์กองยุทธพลเขมระภูมินทร์ช่อง 5 ประเทศกัมพู ชา และบริษัท กันตนา โพสท์
(เวียดนาม) จากัด ประเทศเวียดนาม

ผลงานวิจัย /บทความวิจัย
ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง. (2561). กระบวนการสร้างสรรค์งานภาพถ่ายนกขนาดเล็ก. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 17(23). 10-15.
ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง. (2561). กระบวนการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ประเภทรายการเด็ก รายการแอนิเมชันคลับแซด. รายงานการ
ประชุม การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2 ธุรกิจการค้าและบริการใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0. วันที่ 8 มิ ถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย (หน้ า 1352-1366). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลั ย
หอการค้าไทย.

บทความวิชาการ
ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง. (2562). การถ่ายวิดีโอด้วยกล้องดิจิทัลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว (DSLR) ในรายการโทรทัศน์. รายงานการ
ประชุ ม การประชุ ม ทางวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ครั้ ง ที่ 57: The 57th Kasetsart University Annual
Conference. วั น ที่ 30 ม ก ร า ค ม 2562 ณ ม ห า วิ ท ย า ลั ย เก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ (ห น้ า 3 8 9 -3 9 7 ). ก รุ งเท พ ฯ :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง. (2561). บทวิจารณ์หนังสือ: ถ่ายภาพท่องเที่ยว “คู่มือการถ่ายภาพให้โดดเด่นสะดุดตา แปลโดย นุชนาฎ
เนตรประเสริฐศรี. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 17(22). 163-165.
ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง. (2560). การกากับพิธีกรเด็กในรายการแอนิเมชันคลับ. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 16(21). 71-78.
ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง, เจตน์จันทร์ เกิดสุข และลัทธสิทธิ์ ทวีสุข . (2559). การนาเสนอเนื้อหาข้ามพ้นสื่อ (Trans media) ของรายการ
แอนิเมชั่นคลับ. รายงาการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 6. วันที่ 15
กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสยาม (หน้า 93-100). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.
ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง. (2559). การถ่ายภาพคอนเสิร์ต "สิงห์ใหญ่หัวใจสิงห์" จังหวัดเชียงใหม่. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 15(19). 117-126.
ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง, เจตน์จันทร์ เกิดสุข และลัทธสิทธิ์ ทวีสุข. (2559). การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ “รายการ แอนิเมชั่น
คลับ” ซีซั่น 1. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 15(18), 51-65.
ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง. (2558). การสร้างสรรค์ภาพนิ่งเพื่อสื่อความเคลื่อนไหวแบบการแพนกล้อง. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 14(17). 52-59.

รายวิชาที่สอน
-

หลักและทฤษฎีนิเทศศาสตร์
การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
วิทยุและโทรทัศน์เบื้องต้น
การวางแผนสื่อโฆษณา

-

การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
ผลิตรายการข่าวและสารคดีโทรทัศน์
โครงงานผลิตสื่อวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์
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อาจารย์จุฑารัตน์ การะเกตุ
ประวัติการศึกษา
2554
2550

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) / (สื่อสารการแสดง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิ ล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต (ศป.บ.) / (ศิ ล ปะการแสดง-การออกแบบเพื่ อ การแสดง) (เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ 1)
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

ประวัติการทางานและประสบการณ์

- อาจารย์ประจาภาควิชาการสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (2555-ปัจจุบัน)
- ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย ละครโทรทัศน์ เรื่อง “เพลิงนาคา” ออกอากาศช่อง 3 ร่วมกับบริษัท มายน์แอทเวิร์คส์ จากัด
- ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายละครเวที เรื่อง “ว้าวุ่น 2013 ซีนย้อนยุค แต่มุขทันสมัย ” ร่วมกับบริษัทเจ เอส แอล โก
ลบอล มีเดีย จัดการแสดงระหว่างวันที่ 13-29 เดือนกันยายน 2556 ณ โรงละครเอ็ม เธียเตอร์
- ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย ละครโทรทัศน์ “เรื่องอาแดงเหมือนกับนายริด” ออกอากาศช่อง THAI PBS ร่วมกับบริษัท
เก้าแสนสตูดิโอ
- การแสดงนวัตกรรมละครหุ่น เรื่อง “ชีวิตา สนามประลองยุทธ์แห่งชีวิตต่อชีวิต ” ณ ห้องปฏิบัติทางการแสดง คณะ
นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และครั้งที่สองจัดแสดง ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์
- ผู้กากับศิลป์ และผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายละครเวที เรื่อง “แสงศรัทธาเหนือลาน้าเจ้าพระยา” ศิลปะการแสดง
ร่วมสมัย ในโครงการอภิวัฒน์สู่สันติ จัดแสดง ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์

หนังสือ/ตารา
- เอกสารประกอบการสอน วิชาการออกแบบเพื่อสื่อสารการแสดง

ผลงานวิจัย /บทความวิจัย
จุฑารัตน์ การะเกตุ. (2559). การสร้างสรรค์สัญลักษณ์ในเครื่องแต่งกายตัวละคร กรณี ศึกษาภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์เรื่อง
มหาศึกชิงบัลลังก์. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 15(18). 66-74.

บทความวิชาการ
จุฑารัตน์ การะเกตุ. (2561). เอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์ละครเวทีแนวเอ็กซเพรสชันนิสม์ของออกัสต์ สตรินเบิร์ก. รายงาน
การประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8. วันที่ 13 กรกฎาคม
2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม (หน้า 304-312). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.
จุฑารัตน์ การะเกตุ. (2560). เอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์ละครเวทีแนวเซอร์เรียลลิสม์ของอ็องโตแน็ง อาร์โต, วารสารนิเทศ
สยามปริทัศน์, 16(21). 79-89.
จุฑารัตน์ การะเกตุ. (2559). ละครหุ่นร่วมสมัย เรื่อง “เดอะ เมจิก มิเรอร์” ละครเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาการสื่อสารการ
แสดง, วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 15(19). 82-92.

รายวิชาที่สอน
-

หลักการผลิตงานสื่อสารการแสดง
สร้างสรรค์องค์ประกอบศิลป์เพื่อการแสดง
เรื่องคัดเฉพาะทางการออกแบบและผลิตเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง
ละครหุ่น
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อาจารย์ประกิจ อาษา
ประวัติการศึกษา
2547
2542

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) / (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / (การหนังสือพิมพ์) มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการทางานและประสบการณ์
2553 – ปัจจุบัน
2549 – 2553

หัวหน้าภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (สกอ.)
อาจารย์ประจาภาควิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

หนังสือ/ตารา
(1) เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสื่อสิ่งพิมพ์เบื้องต้น
(2) เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการถ่ายภาพเชิงวารสารศาสตร์

ผลงานวิจัย /บทความวิจัย
สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์, ประกิจ อาษา และจารุณี วรรณศิริกุล. (2559). การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน: การเรียนรู้ตามสภาพจริง
ของนักศึกษาภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์,
15(19), 93-102.
สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์, ประกิจ อาษา และจารุณี วรรณศิริกุล. (2558). การใช้วงจรควบคุมคุณภาพพีดีซีเอ (PDCA) ในการ
จัดทาหนังสือพิมพ์สยามเพรส ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. วารสาร
นิเทศสยามปริทัศน์, 14(17), 129-139.

บทความวิชาการ
ประกิจ อาษา และสุธาวั ลย์ ธรรมสังวาลย์. (2561). รูป แบบการพั ฒ นาครูโดยการผลิตสื่ อบนโทรศั พ ท์ มื อถือและการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ส่งเสริมศักยภาพในการสอน. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 17(23). 90-99.
ประกิจ อาษา, สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ และจารุณี วรรณศิริกุล. (2561). การวิเคราะห์อภิมานรายงานสหกิจศึกษาด้านการ
รายงานข่าวของภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. วารสารนิเทศสยาม
ปริทัศน์, 17(22). 88-96.

รายวิชาที่สอน
-

หลักและทฤษฎีนิเทศศาสตร์
สื่อสิ่งพิมพ์เบื้องต้น
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
การเมืองและการปกครองของไทย
กระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
การรายงานข่าว
การถ่ายภาพเชิงวารสารศาสตร์

-

การวิเคราะห์ข่าว
การรายงานข่าวบันเทิงและข่าวกีฬา
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และการบรรณาธิกรณ์
เตรียมสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา
โครงงานด้านวารสารศาสตร์
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อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์
ประวัติการศึกษา :
2554
2550

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) / (สื่อสารการแสดง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) / (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทางานและประสบการณ์

- อาจารย์ประจาภาควิชาการสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (2555-ปัจจุบัน)
- ตาแหน่ง : ผู้กากับ, Acting Coach, Vocal Coach ละครเวทีเรื่อง “สามสาว ทรามทราม” (ขออนุญาตนาบทละครเวทีจาก
บริษัท ดรีมบอกซ์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จากัด มาดัดแปลงเป็นละครเวทีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม) ณ วันที่ 29-30
พ.ย. 55 และ สามสาว ทรามทราม Re-stage วันที่ 24-25 และ 30-31 ส.ค. 56
- งานวิจัยภายใต้โครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัย (ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2557) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
เรื่อง การสื่อสารโดยใช้ดนตรีและเสียงประกอบ (Sound effect) ในละครเวทีของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กรณีศึกษาเรื่อง “สามสาว สามทราม”
- ผลงานสร้างสรรค์ดนตรีประกอบการแสดงชุด Beautiful World จัดขึ้น ณ หอศิลป-วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่
22 เมษายน 2557 เป็นการแสดงนาฏกรรมร่วมสมัย (Contemporary Dance) ที่แสดงให้เห็นถึงความงดงามของโลกใบนี้
ถ่ายทอดผ่านลีลาท่าทาง เครื่องแต่งกายและเสียงเพลง โดยในการแสดงมีเนื้อหาที่แสดงถึงฤดูตามสากลทั้ง 4 ฤดู อันได้แก่
ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อน
- ต าแหน่ ง : Personal Assistant “PHIL KEOGHAN” host รายการ “The Amazing Race, Season 26, Episode 3”
ถ่ายทาที่ประเทศไทย (18-20 พฤศจิกายน 2557) ภายใต้การควบคุมของบริษัท มาลิน ฟิล์ม จากัด โดยมี กองบังคับการ
ตารวจท่องเที่ยว และสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้กากับดูแลการถ่ายทา
- ตาแหน่ง : ผู้กากับ , นักแสดง ละครเวทีเรื่อง “พื้นที่ไม่ใช้ข้อจากัด...ของผัก (สุขภาพ) คนเมือง” มหกรรม “พื้นที่ไม่ใช่
ข้อจากัด....ของผัก(สุขภาพ)คนเมือง” ครั้งที่ 1 ตอน: ผักสุขภาพดี ที่ภาษีเจริญ ณ ตลาดวัดชัยฉิมพลี แขวงบางแวก ภาษี
เจริญ กรุงเทพ วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2558 ร่วมกับองค์กรศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม (ศวพช.)
และสานักงานเขตภาษีเจริญ โดยการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
- ตาแหน่ง : Acting Coach วิดีโอ Presentation ในเครือณุศาศิริ, ภาพยนตร์โฆษณา ZEN Sushi & Sake วันที่ 20 ม.ค. 59,
ภาพยนตร์โฆษณายาง Primewell วันที่ 23 และ 25 ก.พ. 59 และวิดีโอ Presentation ล่องเรือ Orchid Dinner แม่น้า
เจ้าพระยา
- ตาแหน่ง : ผู้กากับ, สร้างสรรค์ดนตรี ละครเวทีเรื่อง “The magic mirror” จัดแสดงที่โรงละครมหาวิทยาลัยสยาม วันศุกร์ที่
13 พฤษภาคม 2559

บทความวิชาการ

ชโลธร จันทะวงศ์. (2561). กระบวนการสร้างสรรค์ลีลาท่าทางในมิวสิก วิดี โอเพลง “ปีศาจ” ของ ณัฐวุฒิ (แม็กซ์) เจนมานะ.
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 17(23). 100-107.
ชโลธร จันทะวงศ์ . (2558). การผลิตรายการโทรทัศน์ The Amazing Race, Season 26, Episode 3. รายงานการประชุม
การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5. วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ
มหาวิทยาลัยสยาม (หน้า 199-207). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

รายวิชาที่สอน
-

เสียงในสื่อสารการแสดง
การคัดเลือกและฝึกฝนนักแสดง
ดนตรีในงานสื่อสารมวลชน

ค_14

อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์
ประวัติการศึกษา
2551
2545

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) / (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) / (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทางานและประสบการณ์

2553 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจาภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
2551 – 2552 วิทยากรหลักสูตร Web Design โครงการต้นกล้าอาชีพ ศูนย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยากรหลักสูตร 2D Graphic โครงการต้นกล้าอาชีพ ศูนย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2548 – 2551 วิทยากรสร้างสรรค์กิจกรรม สถานวิชาการนานาชาติ (IC-ACE) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2547 – 2548 เจ้าหน้าที่โครงการพาน้องเรียนรู้สวนสัตว์เชียงใหม่ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
2546 – 2547 เจ้าหน้าที่โครงการรณรงค์และผลักดันนโยบายสาธารณะเมืองเชียงใหม่ มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง จ.เชียงใหม่

หนังสือ/ตารา

(1) เอกสารประกอบการสอน (http://olearning.siam.edu) รายวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
(2) เอกสารประกอบการสอน (http://olearning.siam.edu) รายวิชาศิลปะการออกแบบและจัดหน้าสิ่งพิมพ์
(3) เอกสารประกอบการสอน (http://olearning.siam.edu) รายวิชาการเขียนสารคดี

ผลงานวิจัย บทความวิจัย

สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์, ประกิจ อาษา และจารุณี วรรณศิริกุล. (2559). การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน: การเรียนรู้ตามสภาพ
จริงของนักศึกษาภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. วารสารนิเทศสยาม
ปริทัศน์, 15(19), 93-102.
สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์, ประกิจ อาษา และจารุณี วรรณศิริกุล. (2558). การใช้วงจรควบคุมคุณภาพพีดีซีเอ (PDCA) ในการ
จัดทาหนังสือพิมพ์สยามเพรส ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. วารสาร
นิเทศสยามปริทัศน์, 14(17), 129-139.
สุทธิ เรืองรัตน์สุนทร, สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ และชุติภา สิงห์ศัก ดิ์เสรี. (2558). ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5. วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยสยาม (หน้า 304-311). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยสยาม.
.

บทความวิชาการ

ประกิจ อาษา และสุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์. (2561). รูป แบบการพั ฒ นาครูโดยการผลิตสื่ อบนโทรศั พ ท์ มื อถือและการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ส่งเสริมศักยภาพในการสอน. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 17(23). 90-99.
ประกิจ อาษา, สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ และจารุณี วรรณศิริกุล. (2561). การวิเคราะห์อภิมานรายงานสหกิจศึกษาด้านการ
รายงานข่าวของภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. วารสารนิเทศสยาม
ปริทัศน์, 17(22). 88-96.
สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์. (2560). ภาพแทนความจริง. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 16(20), 131-141.

รายวิชาที่สอน
-

คอมพิวเตอร์เพื่องานนิเทศศาสตร์
พื้นฐานสื่อดิจิทัล
เทคโนโลยีการพิมพ์
การรู้เท่าทันสื่อทางวารสารศาสตร์
ศิลปะการออกแบบจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์
สื่อวารสารศาสตร์ออนไลน์
การปฏิบัติสื่อวารสารศาสตร์ออนไลน์

-

การศึกษาเฉพาะเรื่องทางสื่อสิ่งพิมพ์
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และการบรรณาธิกรณ์
วารสารศาสตร์ออนไลน์
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ
เตรียมสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา
โครงงานด้านวารสารศาสตร์
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อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข
ประวัติการศึกษา
2560
2552

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) / (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสยาม
ศิลปบัณฑิต (ศ.บ.) / (การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทางานและประสบการณ์
2552-ปัจจุบัน
2550-2551
2546-2549

อาจารย์ประจา ภาควิชาสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
บริษัท บรอดคาซท์วิตามินบี จากัด (บริษัท ในเครือของ บริษัท บรอดคาซท์ไทย เทเลวิชั่น จากัด)
Graphic Design, Creative บริษัท แองเจิล เมจิก จากัด

ผลงานวิจัย /บทความวิจัย
ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข, หทัยภัทร รัตนมงคพร และณิชมน เกิดศรีเล็ก. (2561). การผลิตสื่อด้านสุขภาพเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในระบบการเผาผลาญของร่างกายก่ อ นการลดน้ าหนั ก และการลดน้ าหนั กแบบ Low Carb Hi Fat หรือ
Ketogenic Diet ในรูปแบบของสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ. รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8. วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม (หน้า
463-468). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.
ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข. (2559). การสื่อสารด้วยลายเส้นเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะดีหรือร้ายของตัวการ์ตูนเฉพาะเรื่อง ยักษ์ ”. รายงาน
การประชุม การประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 6. วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ
มหาวิทยาลัยสยาม (หน้า 231-237). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.
ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข. (2558). การสื่อสารด้วยลายเส้นเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะดีหรือร้ายของตัวการ์ตูนเฉพาะเรื่องที่คัดสรร. รายงาน
การประชุม การประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5. วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ
มหาวิทยาลัยสยาม (หน้า 414-432). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

บทความวิชาการ
ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง, เจตน์จันทร์ เกิดสุข และลัทธสิทธิ์ ทวีสุข. (2559). การนาเสนอเนื้อหาข้ามพ้นสื่อ (Trans media) ของ
รายการแอนิเมชั่นคลับ. รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านนิเทศศาสตร์ ครั้ง
ที่ 6. วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสยาม (หน้า 93-100). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.
ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง, เจตน์จันทร์ เกิดสุข และ ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข. (2559). การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ “รายการ แอนิ
เมชั่นคลับ” ซีซั่น 1. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 15(18), 51-65.

รายวิชาที่สอน
-

คอมพิวเตอร์เพื่องานนิเทศศาสตร์
พื้นฐานสื่อดิจิทัล
การผลิตการ์ตูน
วิชากราฟิกสาหรับสื่อดิจิทัล
โครงงานสื่อดิจิทลั
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อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
ประวัติการศึกษา
2560
2556

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) / (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสยาม
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / (สื่อดิจิทัล) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติการทางานและประสบการณ์
2557-ปัจจุบัน

อาจารย์ประจาภาควิชาสื่อดิจิทัล คณนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ผลงานวิจัย /บทความวิจัย
ศิริชัย ศิริกายะ, เจตน์จันทร์ เกิดสุข และสมเกียรติ ศรีเพ็ชร. (2561). ภัยคุกคามที่มาจากภาพฝังใจของชาวต่างชาติที่มีต่อ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. 2560 - 2561. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 17(23), 16-21.
สมเกียรติ ศรีเพ็ชร. (2561). การสื่อความหมายของสติ๊กเกอร์ไลน์ที่ประกอบสร้างจากอัตลักษณ์เฉพาะบุคคล. รายงานการประชุม การ
ประชุมวิชาการระดับชาติงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 . วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย
สยาม (หน้า 231-241). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.
สมเกียรติ ศรีเพ็ชร. (2559). การเลือกสรรสติ๊กเกอร์ไลน์สาหรับใช้เพื่อการสื่อความหมาย. รายงานการประชุม การประชุมวิชาการ
ระดับชาติงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 6. วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสยาม
(หน้า 202-217). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

รายวิชาที่สอน
-

คอมพิวเตอร์เพื่องานนิเทศศาสตร์
พื้นฐานสื่อดิจิทัล
การวิจัยเบื้องต้น
พื้นฐานสื่อผสม
เรื่องคัดเฉพาะทางสื่อดิจิทัล
การผลิตงานสามมิติเพื่อสื่อดิจิทัล
เตรียมสหกิจศึกษา

ค_17

อาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข
ประวัติการศึกษา
2560
2555

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) / (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสยาม
วารสารศาสตรบัณฑิต (ว.บ.) / (การสื่อสารมวลชน) (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทางานและประสบการณ์
2556-ปัจจุบัน

อาจารย์ประจา ภาควิชา วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ผลงานวิจัย /บทความวิจัย
Jatechan Kirdsuk. (2561). Punctuation in Television Soap Opera “Love Destiny”. Siam Communication
Review, 17(23), 16-21.
ศิริชัย ศิริกายะ, เจตน์จันทร์ เกิดสุข และสมเกียรติ ศรีเพ็ชร. (2561). ภัยคุกคามที่มาจากภาพฝังใจของชาวต่างชาติที่มีต่อ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. 2560 - 2561. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 17(23), 16-21.

บทความวิชาการ
ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง, เจตน์จันทร์ เกิดสุข และลัทธสิทธิ์ ทวีสุข . (2559). การนาเสนอเนื้อหาข้ามพ้นสื่อ (Trans media) ของ
รายการแอนิเมชั่นคลับ. รายงาการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่
6. วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสยาม (หน้า 93-100). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.
ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง, เจตน์จันทร์ เกิดสุข และลัทธสิทธิ์ ทวีสุข . (2559). การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ “รายการ แอนิ
เมชั่นคลับ” ซีซั่น 1. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 15(18), 51-65.

รายวิชาที่สอน
-

การวิจัยเบื้องต้น
การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
การผลิตรายการโทรทัศน์ชั้นสูง
การผลิตรายการข่าวและสารคดีทางโทรทัศน์
เรื่องคัดเฉพาะทางโทรทัศน์
โครงงานผลิตสื่อวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์

ค_18

อาจารย์ยุทธนา สุวรรณรัตน์
ประวัติการศึกษา
2560
2555

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) / (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสยาม
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / (การกระจายเสียง) (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทางานและประสบการณ์
2555-ปัจจุบัน

อาจารย์ประจาภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

บทความวิชาการ
ยุทธนา สุวรรณรัตน์. (2559). สื่อและสารกับการข้ามผ่านทางการสื่อสาร. รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 6. วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสยาม (หน้า 14-20).
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

รายวิชาที่สอน
-

หลักและทฤษฎีนิเทศศาสตร์
วิทยุและโทรทัศน์เบื้องต้น
การวิจัยเบื้องต้น
ทฤษฎีสื่อสารมวลชน
การผลิตรายการวิทยุเบื้องต้น
การผลิตรายการวิทยุขั้นสูง
การแสดงทางโทรทัศน์
เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยุ

ค_19

อาจารย์วณิชชา ภราดรสุธรรม
ประวัติการศึกษา
2554
2551

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) / (สื่อสารการแสดง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) / (ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย) มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

ประวัติการทางานและประสบการณ์
-

-

อาจารย์ประจาภาควิชาการสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (2555-ปัจจุบัน)
ได้รับรางวัล The Best Aesthetics Award ในการตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวดและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์
ทางด้านนาฏศิ ลป์ ไทยร่วมสมัยในระดับ นานาชาติ ณ เมือง DAEGU ประเทศเกาหลีใต้ ในงาน 7th International
Youth Dance Festival
Thai Contemporary dance เรื่อ ง นาคา โดยคณะ Komonlagoon Dance Troupe งานร่วมมิ ต รร่วมสมั ย ณ
ห้างสรรพสินค้าพารากอน
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ์ฯ ราชพฤกษ์ 2554 ภายใต้ บริษัท ไร้ทแมน จากัด
Contemporary Dance เทศกาล “สยาม อาร์ต แฟร์ ครั้งที่1” คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี)
ละครเวที สาขาวิชาสื่อสารการเเสดง นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ข้าว เสียงเล่าขานของแผ่นดิน จัด
แสดงที่องค์การสหประชาชาติ
สร้างสรรค์ฝ่ายเครื่องแต่งกาย ละครเวที เรื่อง ว้าวุ่น 2013 ของบริษัท เจเอสเอล จากัด

บทความวิชาการ
วณิชชา ภราดรสุธรรม. (2561). การสร้างกรอบความคิดในงานนาฏศิลป์โดยอาศัยแนวคิดการสื่อสารเชิงสุนทรียะ:
กรณีศึกษาการแสดงชุด In the Spirit. รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8. วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม (หน้า 325-330).
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.
วณิชชา ภราดรสุธรรม. (2560). กระบวนการสร้างสรรค์ลีลาท่าทางการแสดงชุด Meta Selfie ออกฉุยฉาย, วารสาร
นิเทศสยามปริทัศน์, 16(21). 90-96.
วณิ ชชา ภราดรสุธรรม. (2559). กระบวนการสร้างสรรค์ลีลาท่าทางในการแสดงชุด “Harmony of Dance” รายงานการ
ประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 6. วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ
มหาวิทยาลัยสยาม (หน้า 367-372). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.
วณิชชา ภราดรสุธรรม. (2559). กระบวนการสร้างสรรค์ลีลาท่าทางในการแสดงชุด “วิถีแห่งสุวรรณภูมิ”.วารสารนิเทศสยาม
ปริทัศน์, 15(18). 75-81

รายวิชาที่สอน
-

หลักการผลิตงานสื่อสารการแสดง
การสร้างสรรค์และกากับลีลาท่าทางเพื่อการแสดง
สัมมนาเพื่อการสื่อสารการแสดง

ค_20

อาจารย์อนรรฆอร บุรมัธนานนท์
ประวัติการศึกษา
2552
2549

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) / (สื่อสารการแสดง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) / (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทางานและประสบการณ์
อาจารย์ประจาภาควิชาการสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (2555-ปัจจุบัน)
อาจารย์พิเศษสอนการแสดงสาหรับเด็ก อายุ 3-6 ปี (Drama Club for Kids) โรงเรียนกันตนาเทรนนิงเซ็นเตอร์
นักแสดงภาพยนตร์สั้นเรื่อง คนแต่งศพ (2557) ออกอากาศทางช่อง True
นักแสดงละครโทรทัศน์เรื่อง แม่จ๋าอย่าหักโหม (2558) ออกอากาศทางช่อง Workpoint
ช่างแต่งหน้าและดูแลเครื่องแต่งกาย ละครเวทีเรื่อง ไกรทอง เดอะแพนโท (2560)
นักแสดงละครเวทีเรื่อง ผู้ชนะ ในเทศกาลละครโรงเล็ก คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2560)
กรรมการคัดเลือกหนังสือดี มูลนิธิเด็ก
นักแสดงละครหุ่น เรื่อง “ชีวิตา สนามประลองยุทธ์แห่งชีวิตต่อชีวิต ” ณ ห้องปฏิบัติทางการแสดง คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ งานศิลปะ นานาพันธ์ ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์
- นักแสดงละครเวที เรื่อง “แสงศรัทธาเหนือลาน้าเจ้าพระยา” ศิลปะการแสดงร่วมสมัย ในโครงการอภิวัฒน์สู่สันติ จัด
แสดง ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์
- นักแสดงละครเรื่อง โอ้โลกที่รัก (ดัดแปลงจาก บทกวีของ รพินทรนาฏ ฐากูร ณ ห้องปฏิบัติทางการแสดง คณะนิเทศ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-

บทความวิชาการ
อนรรฆอร บุรมัธนานนท์. (2561). การสื่อสารความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายผ่านศิลปะบันเทิงเกาหลี. รายงานการประชุม
การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8. วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ
มหาวิทยาลัยสยาม (หน้า 319-324). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.
อนรรฆอร บุรมัธนานนท์ . (2561). การสื่อสารของนักแสดงเพื่อก้าวข้ามทัศนคติของผู้ชมสู่การเป็นผู้ชนะในบทบาท
‘รัศมีดาว’ จากละครเวทีเรื่อง ‘ผู้ชนะ’. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 17(22), 68-73.
อนรรฆอร บุรมัธนานนท์ และ ธนกร พฤกษชาติถาวร. (2559). กระบวนการสื่อสารในละครสถาบันอุดมศึกษาไทย. รายงานการ
ประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 6. วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ
มหาวิทยาลัยสยาม (หน้า 346-357). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.
อนรรฆอร บุรมัธนานนท์. (2558). กระบวนการสื่อสารด้วยการใช้เทคนิคการแสดงสด (Improvisation) เพื่อฝึกฝนการแสดง
สาหรับเด็กวัย 3-6 ปี. รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่
5. วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยสยาม (หน้า 355-363). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

รายวิชาที่สอน
-

การแสดงและการกากับการแสดง
ศิลปะการแสดงเพื่อการนาเสนอ
เรื่องคัดเฉพาะทางการแต่งหน้าและทาผมเพื่อการแสดง
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการแสดง

ค_21

อาจารย์ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ
ประวัติการศึกษา
2554
2551

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) / (สื่อสารการแสดง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) / (โบราณคดี-ภาษาตะวันออก) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทางานและประสบการณ์
2555-ปัจจุบัน อาจารย์ประจาภาควิชาการสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
2560 นั ก แสดง รั บ บท ดาวนภา ละครเวที เรื่ อ ง ‘ผู้ ช นะ’ ในเทศกาลละครโรงเล็ ก คณะนิ เทศศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2558 ผู้เขียนบทละคร และ นักแสดง รับบท มีน ใน 'ก้าวกล้า' ละครเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช ของ สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
2556 นักแสดง รับบท 'อ้อย' ในภาพยนตร์โทรทัศน์ เรื่อง หลิวชีวิตที่ถูกลืม ออกอากาศทาง Thai pbs
2556 นักแสดง รับบท แอน ในละครเวทีสามสาวทรามทราม Restage จัดแสดง ณ โรงละครมหาวิทยาลัยสยาม
2555 นั ก แสดง รั บ บท แอน ในละครเวที ส ามสาวทรามทราม จั ด แสดง ณ โรงละครมหาวิ ท ยาลั ย สยาม

หนังสือ/ตารา
หนังสือ ร้อยเรื่องน่ารู้ในอินโดนีเซีย สานักพิมพ์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง (2556)
หนังสือ ร้อยเรื่องน่ารู้ในพม่า สานักพิมพ์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง (2556)

บทความวิชาการ
ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ. (2561). ‘จอยลดา’ แอปพลิเคชันนิยายแชตออนไลน์โฉมใหม่ของวรรณกรรมไทย. วารสาร
นิเทศสยามปริทัศน์, 17(23), 58-64.
ชญาณี ฉลาดธัญ ญกิจ. (2560). ละครลิงในภาวะวิกฤตและมูลเหตุแห่งการสูญหาย. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ , 16(20).
135-141.
ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ. (2558). Book Review ‘เขียนไปให้สุดฝัน’. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 14(16). 176-177.

รายวิชาที่สอน
-

การกากับการแสดง
การสร้างสรรค์บทสื่อสารการแสดง
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
การแสดงเบื้องต้น
การพูดเพื่อการสื่อสาร
การแสดงในกลุ่มประเทศอาเซียน
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ภาคผนวก ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม
ว่าด้วย การศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549

