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คำนำ 
 
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 
โดยได ้นำมาปร ับปร ุงเพื ่อให ้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักส ูตรระดับปร ิญญาตร ี พ.ศ . 2558               
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ภายในประกอบด้วยสาระ 8 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 
1 ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร และหมวดที่ 8 
การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยเข้ากับภาวการณ์ปัจจุบัน 
ผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้ด้านการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสื่อสาร
สมัยใหม่ โดยการสร้างคอนเทนต์ให้กับหน่วยงานหรือองค์การให้เข้าถึงชุมชนและสังคม ขับเคลื่อนเป้าหมาย
ทางธุรกิจภายใต้ภาพลักษณ์แบรนด์และองค์การที่ดีในสายตาของสังคมภายนอก ทักษะด้านการสื่อสารเนื้อหา 
ที่ดีจะช่วยให้การสื่อสารระหว่างภาครัฐกับประชาชนสามารถทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถผลิตสื่อ
สร้างสรรค์ในการสื่อสารคอนเทนต์บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม สามารถตอบสนองสภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองที่มีความซับซ้อนและมีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน 
 การปรับปรุงหลักสูตรครั ้งนี ้ได้ปรับปรุงปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   มีการปรับลด        
หน่วยกิตลงจากหลักสูตรเดิม  รวมถึงการปรับรายวิชา เนื้อหาในรายวิชาให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ. 2552   พร้อมสอดแทรกเนื้อหาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อันที่จะได้นำไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน และใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไป 
 

 
สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
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สารบัญ 

เรื่อง หน้า 

คำนำ ก 

สารบัญ ข 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 

3. วิชาเอก 1 

4. จำนวนหน่วยกิต 1 

5. รูปแบบของหลักสูตร 1 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 3 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 3 

9. ชื่อ สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 5 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 6 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 6 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 7 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 7 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 8 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 11 

1. ระบบการจัดการศึกษา 11 

2. การดำเนินการหลักสูตร 11 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 13 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 53 
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5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 54 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 57 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 57 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 58 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
mapping) 68 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 79 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 79 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 79 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 79 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 81 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 81 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 81 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 83 

1. การกำกับมาตรฐาน 83 

2. บัณฑิต 84 

3. นักศึกษา 85 

4. อาจารย์ 85 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 85 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 86 

7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 87 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 89 

1. การประเมินและประสิทธิผลของการสอน 89 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 89 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 89 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 89 

ภาคผนวก 91 
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ภาคผนวก ก ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 93 

ภาคผนวก ข คำอธิบายรหัสวิชา ประกาศการกำหนดรหัสประจำวิชา 109 

ภาคผนวก ค ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 115 

ภาคผนวก ง ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 125 

ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ 141 

ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ 157 

ภาคผนวก ช คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร 161 

ภาคผนวก ซ รายงานการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร 165 

ภาคผนวก ฌ เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและตารางการเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุง
หลักสูตร 173 
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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
คณะ/ภาควิชา  : คณะวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชา  : การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร   
 รหัสหลักสูตร : 25521741103454 
 ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 
 ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program in Digital Content     

   Communication 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์) 
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : นศ.บ. (การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts (Digital Content Communication) 
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Com.Arts (Digital Content Communication) 
 
3. วิชาเอก : ไม่มี 
 
4. จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 127  หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
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หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
  หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

  หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
  หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 

   หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 
5.2 ภาษาท่ีใช้  

  ภาษาไทย 
  ภาษาต่างประเทศ ระบุภาษา  

   ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ระบุภาษา 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
  รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 สถานภาพของหลักสูตร
  หลักสูตรใหม่ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 ปรับปรุงจากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 
6.2 กําหนดใช้ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2565 เป็นตนไป 
6.3 สภาวิชาการพิจารณาและเห็นชอบให้นำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมวิสามัญครั้งที่ 

1/2565 เมื่อวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 
6.4 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมวิสามัญครั้งที ่3/2565 เมื่อวันที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 

2565 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
  หลักสูตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
8.1  ธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระ  

 8.1.1 ผู้ประกอบการบนเครือข่ายออนไลน์  
 8.1.2 นักสร้างสรรค์คอนเทนต์บนสื่อดิจิทัล 
8.2  ตำแหน่งงานด้านการสื่อสาร การตลาด หรือธุรกิจสื่อ 

8.2.1 ผู้ดูแลการสื่อสารสื่อสังคมออนไลน์ 
8.2.2 พิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการ 
8.2.3 นักออกแบบสื่อดิจิทัล 
8.2.4 นักสื่อสารการตลาด  

8.3  ตำแหน่งงานทางราชการ  
8.3.1 ประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์การ สื่อสารสาธารณะ ฝ่ายฝึกอบรม 
8.3.2 ประสานงานภาครัฐและเอกชน 

9. ชื่อ สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล  
เลขประจำตัวประชาชน 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถานศึกษาและปีพ.ศ. 
ที่สำเร็จการศึกษา 

1 นายประภวิษณ์ุ พนัสทรัพย์สุข 
1-1008-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ศศ.ม. 
(การสื่อสารพัฒนาการ) 

ศศ.บ.  
นิเทศศาสตร์ (วารสาร) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 
2555 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 
2550 

2 นางสาวรัตนา  บุญอ่วม 
5-1049-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ศศ.ม.   
(การสื่อสารพัฒนาการ) 

ศศ.บ.  
นิเทศศาสตร์ 

(วิทยุและโทรทัศน์) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง,  
2556 
สถาบันราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา,  
2545 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล  
เลขประจำตัวประชาชน 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถานศึกษาและปีพ.ศ. 
ที่สำเร็จการศึกษา 

3 นางสาวอารียา  จุ้ยจำลอง 
3-1012-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ปร.ด. 
(การจัดการเทคโนโลยี) 
 

ป.บัณฑิต 
(วิชาชีพครู) 

 
ป.บัณฑิต 

(การวิจัยทางสังคม) 
ว.ม. 

(บริหารสื่อสารมวลชน) 
ศศ.บ. 

(การประชาสัมพันธ์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 
2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 
2550 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2547  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2545 
สถาบันราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 
2540 

4 นางรัตนา  เทียมถนอม  
3-7306-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ นศ.ม. 
(การประชาสัมพันธ์) 

ค.บ.  
(ประวัติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสยาม, 2533 
 
วิทยาลัยครูนครปฐม, 
2528 

5 นางสาวณัฐกานต์  แก้วขำ 
1-6001-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ปร.ด. 
(นิเทศศาสตร์และ

นวัตกรรม) 
บธ.ม. 

(การจัดการทั่วไป) 
ศศ.บ. 

(สื่อสารมวลชน) 
วศ.บ. 

(วิศวกรรมโยธา) 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์, 2563 
 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 
2555 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 
2564 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2552 

หมายเหตุ ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอนของอาจารย์ ดูที่ภาคผนวก ค  
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  จากปัจจัยความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีการสื ่อสาร  และการเปลี ่ยนแปลงครั ้งใหญ่อันเนื ่องมาจากเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital 

Disruption  ทำให้หลายธุรกิจมีการปรับตัวอย่างมาก ซึ่ง Digital Disruption ถือเป็นการปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงที่
เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับโมเดลธุรกิจแบบใหม่ มีการอาศัยช่องทางการสื่อสารดิจิทัลใน
การขับเคลื ่อนทางธุรกิจเพิ ่มเติมจากช่องทางปกติ  ส่งผลให้องค์กรเอกชนหลายแห่งให้ความสำคัญกับ          
การสื ่อสารดิจิทัลมากยิ ่งขึ ้น  และส่งผลให้ทักษะการสื ่อสารเนื ้อหาผ่านช่องทางดิจิทัล ( Digital Content 

Communication) จึงมีความจำเป็นต่อองค์การทั้งต่อการสร้างความรู้  พัฒนาบุคลากรภายในองค์การอย่าง
รวดเร็วและเข้าถึงง่าย  และการขับเคลื่อนเป้าหมายทางธุรกิจภายใต้ภาพลักษณ์แบรนด์และองค์การที่ดีใน
สายตาของสังคมภายนอก  นอกจากนี้แล้ว  การสื่อสารในภาครัฐที่ปัจจุบันไม่ตอบสนองต่อความต้องการรู้เรื่อง
ต่าง ๆ ของประชาชนเท่าที่ควร  การเพิ่มบุคลากรที่มีทักษะด้านการสื่อสารเนื้อหาที่ดีจะช่วยให้การสื่อสาร
ระหว่างภาครัฐกับประชาชนสามารถทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นอกจากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว  การที่องค์กรระดับอุดมศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถและทักษะการสื่อสารที่ดี  มีความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดจะสามาถทำให้ผู้เรียนมีอาชีพอิสระ
ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองระหว่างเรียน  มีความสามารถในการหารายได้ดูแลครอบครัว  อันจะส่งผลดี
ต่อเศรษฐกิจภาคครัวเรือน  ผู้เรียนก็สามารถสร้างธุรกิจของตนเองได้เร็วไม่จำเป็นต้ องรอให้สำเร็จการศึกษา
แล้วจึงเริ่มต้น  โอกาสในการเกิดวิสาหกิจขนาดย่อม (SME) จะมีมากขึ้น  ซึ่งภาครัฐหรือสังคมจะได้ประโยชน์
จากส่วนนี้ทั้งในทางตรงและทางอ้อม   

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการวางแผนพัฒนาหลักสูตรนั้น  สถานการณ์  

การเปลี ่ยนแปลงทางสังคมที่พฤติกรรมของคนในสังคมเปลี ่ยนแปลงการรับสื ่อ และการเปลี ่ยนรูปแบบ        
การเรียนรู้จนถึงพฤติกรรมการหาข้อมูลเพื่อการซื้อสินค้า  รวมถึงการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อดิจิทัล  ข้อมูล
หรือเนื ้อหาที ่มีความแตกต่างกัน  มีความจำเป็นที ่ต ้องใช้บุคลากรในการถ่ายทอดเนื ้อหาที ่เหมาะสม  
เช่นเดียวกันนั้นการสื่อสารด้านการดำรงรักษาหรือถ่ายทอดวัฒนธรรม  สามารถทำได้ผ่านการสร้างสรรค์และ
สื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ   

สาระสำคัญของการสื ่อสารเพื ่อการส่งเสริมหรือพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม  คือ  ทักษะและ
ความสามารถในการออกแบบเนื ้อหาเพื ่อการสื่ อสารสู ่ส ังคม  การกำหนดประเด็นการสื ่อสารที ่ด ีและ              
มีความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาที่เหมาะสมและอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม  จะช่วยให้สังคมและ
วัฒนธรรมเกิดการพัฒนาได้ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์  มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อตอบสนององค์การที่เปลี่ยนผ่านสู่องค์การยุคดิจิทัลในการขับเคลื่อนธุรกิจ  ซึ่ง
นักศึกษาที ่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการสื ่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ จะสามารถนำการสื่อสารเนื ้อหาอย่าง
สร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ทั้งในการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และด้วย
การที่สังคมดิจิทัลมีการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว  การออกแบบหลักสูตรฯ จึงเปิดช่องให้นักศึกษาสามารถ
ทำงานอาชีพอิสระ (Freelance) ในงานด้านการสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัล  หรือเป็นเจ้าของช่องทางการสื่อสาร
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มได้ หลังจากศึกษาตามหลักสูตรไปในระยะเวลาหนึ่งแล้ว  ช่วยให้นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์ในการทำงานระหว่างศึกษา  และอาจมีรายได้ระหว่างเรียนไปพร้อมกัน 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์  ได้พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ให้มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาฯ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งการที่องค์ การ 
ต่าง ๆ เริ่มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางธุรกิจ  การสื่ อสารเพื่อให้กิจกรรมดังกล่าว
ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีทักษะการสื่อสารและการสร้างสรรค์เนื้อหา   
เพ่ือการสื่อสารดิจิทัลบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอน
เพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 

13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น 
รายวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ดังต่อไปนี้ 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ทุกรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะหรือสาขาวิชาอ่ืน 
2) หมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาแกนนิเทศศาสตร์ 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ทุกรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะหรือสาขาวิชาอ่ืน  

13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น 
กลุ่มวิชาแกน และรายวิชาในหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาอื่นสามารถเลือกเรียนเป็น

รายวิชาเลือกเสรีได้ 
13.3 การบริหารจัดการ 

 อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน บริหารจัดการด้านวิชาการ     
ให้เป็นไปตามแผน และหลักสูตรได้มีกลุ ่มรายวิชาที ่หลักสูตรอื่นสามารถใช้เป็นกลุ่มรายวิชา เลือกเสรีได้         
ซึ่งนักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนได้โดยปกติ  ภายใต้ข้อกำหนดของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการสื่อสารที่ดี  สามารถสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อสื่อสารบนแพลตฟอร์ม 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานได้กับทุกองค์การทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน  มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  มีจิตสาธารณะ มีความเข้าใจและสามารถประยุกตค์วามเป็นไทยกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

   
1.2 ความสำคัญ 

  ในยุคที่องค์การภาครัฐและภาคเอกชน  ประสบปัญหาในการดำเนินงานอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ส่งผลให้รูปแบบการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป  
ตลอดจนการบริหารจัดการองค์การก็ต้องใช้บุคลากรที่มีทักษะทางดิจิทัลด้านต่าง  ๆ เข้ามาช่วยในการปรับตัว
องค์การให้ทันต่อเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)  ซึ่งนอกจากบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
แล้ว  อีกส่วนงานหนึ่งที่จะเข้ามาสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมขององค์การคือ  บุคลากรด้านการสื่อสารที่มี
ความรู้  และทักษะดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร  ที่จะดูแลภาพลักษณ์ขององค์การ  สนับสนุนการสื่อสารการตลาด  
รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรให้กับองค์การ 
  บุคลากรด้านการสื่อสารที่มีทักษะดังกล่าว  จำเป็นต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์  และ
ถ่ายทอดให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้  ความเข้าใจในประเด็นที่จะสื่อสาร  ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยช่องทางการ
สื่อสารที่เหมาะสมบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม  การสร้างบุคคลให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์
ได้นั้น  จะเป็นการสร้างบุคคลเข้าไปตอบโจทย์องค์การภาครัฐและภาคเอกชน  ประเด็นนี้ส่งผลให้การพัฒนา
ทักษะการสื่อสารทางดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ เป็นเรื่องสำคัญและต้องพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน   
 จากการที่ลักษณะการสื่อสารในปัจจุบัน (พ.ศ.2564) การสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์เกิดจากผู้รับสื่อ
เป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ (User-Generated Content : UGC)  ส่งผลให้รูปแบบการดำเนินงานของภาครัฐและ
ภาคเอกชน  มีการจ้างกลุ่มบุคคลหรือองค์การภายนอก (OutSource) ในการสร้างสรรค์และสื่อสารดิจิทัล  
คอนเทนต์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เป็นหลัก  ซึ่งหากเป็นการสื่อสารคอนเทนต์ขนาดเล็กหรือประเด็นการสื่อสาร
ที่ไม่มีความซับซ้อนมาก  องค์การภาครัฐหรือเอกชนต้องมีการจ้างผลิตเพ่ือสื่อสาร  จะเป็นการสร้างภาระโดยไม่
มีความจำเป็น  ส่งผลให้การดำเนินการขาดความรวดเร็วและคล่องตัว  ซึ่งขัดต่อลักษณะการสื่อสารดิจิทัล 
 ดังนั้นการสร้างผู้เรียนให้สามารถทำงานได้กับทุกองค์การทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชน  
ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว  สามารถเข้าไปสนับสนุนการดำเนินงานด้านการสื่อสารขององค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  อีกทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงานขององค์การ (Digital Transformation) 
ขององค์การทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เช่น การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อสื่อสารองค์การ  ในที่นี้
อาจเป็นการที่องค์การสร้างคอนเทนต์เพื่อสื่อสารบนดิจิทัลแพลตฟอร์มด้วยตัวเอง  (Corporate- Generated 
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Content : CGC)  การสร้างสรรค์คอนเทนต์เพื่อพัฒนาบุคลากรบนแพลตฟอร์มออนไลน์  การสื่อสารดิจิทัล
คอนเทนต์เพื ่อการสื ่อสารแบรนด์ (Product Branding) การสร้างแบรนด์บุคคล (Personal Branding)       
การสร้างแบรนด์องค์การ (Corporate Branding) หรือสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์เพ่ือสื่อสารกับสังคม  

 หลักสูตรการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์  เน้นสร้างบุคคลให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์คอนเทนต์   
สร้างผู้เรียนให้สามารถทำงานได้กับทุกองค์การทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน  มีทักษะการสื่อสาร  
ที่ดี  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีจิตสาธารณะและมีความเข้าใจความเป็นไทย  และสามารถประยุกต์ความ
เป็นไทยเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
เคารพกฎเกณฑ์ทางสังคม มีระเบียบวินัย และมีค่านิยมท่ีดีงาม  

2) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นนักสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ ทีม่ีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการสื่อสารดิจิทัล
คอนเทนต์ บนพื้นฐานประเพณี วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมสากล  

3) เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ ที่มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้านการสื่อสาร
ดิจิทัลคอนเทนต์ ติดตามการเปลี ่ยนแปลงทางสังคม มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ วิพากษ์ และแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 

4) เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม 
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดีในการทำงาน  

5) เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ ที่มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีด้าน
การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องและรู้เท่าทัน 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

1) ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานไม่ต่ำกว่า เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของ สป.อว.  

1.1) ประเมินการประกันคุณภาพ 
หลักสูตรทุกปี อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
1.2) ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 

1.1.1) เอกสารหลักสูตร ฉบับ
ปรับปรุง รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร/ หลักสูตรได้รับการ
ประเมินมาตรฐาน ในระดับดีขึ้น
ไป 
1.2.1) เอกสารหลักสูตร ฉบับ
ปรับปรุง/ หลักสูตรได้รับการ
เผยแพร่ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิ  
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
2) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของหน่วยงานทั้ง
ภาคธุรกิจเอกชน หน่วยงานของ
รัฐ และการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม 
 

2.1) ติดตามแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ  และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
2.2) ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
ความต้องการของผู้ประกอบ                         
การที่ใช้การสื่อสารดิจิทัลคอน
เทนต ์ 

2.1.1) แผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
2.2.1) รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต 
ของสถานประกอบการ 
2.2.2) ความพึงพอใจในทักษะ 
ความรู้ความสามารถในการ
ทำงานของบัณฑติ โดยเฉลี่ยใน
ระดับดี 

3) พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอน และบริการวิชาการให้มี
ประสบการณจ์ากการนำความรู้
การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 
ไปปฏิบัติงานจริง 

3.1) สนับสนุนคณาจารย์ด้านการ
เรียนการสอน ให้ทำงานบริการ
วิชาการแก่องค์การภายนอก 
3.2) สนับสนุนคณาจารย์ให้ศึกษา
ต่อ/มีตำแหน่งวิชาการท่ีสูงขึ้น 
 
 
3.3) สนับสนุนคณาจารย์ทำการ
วิจัยและเขียนบทความวิชาการ 
3.4) สนับสนุนคณาจารย์ และ
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการกิจกรรม
ต่าง ๆ และการพัฒนาชุมชน 
3.5) สนับสนุนให้คณาจารย์ และ
นักศึกษามีการศึกษาดูงาน  เข้า
ร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม  ทั้งใน
และต่างประเทศ 

3.1.1) ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 
 
3.2.1)หนังสือเชิญเป็นวิทยากร/
กรรมการทั้งภาครัฐและเอกชน 
3.2.2)เอกสารประกอบการสอน/
ตำรา/หนังสือ 
3.3.1) จำนวนงานวิจัยและ
บทความ 
3.4.1) รายงานการศึกษาดูงาน  
เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษา

ระบบการจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 
1 ภาคการศึกษาปกต ิมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มีหรืออาจจะมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ

ประจำหลักสูตร ทั้งนี้ ระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน จำนวน 8 สัปดาห์หรือไม่เกิน 9 สัปดาห์ต่อภาค
การศึกษา 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 

2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เมษายน 
ภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผูส้ำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 - นักศึกษาแรกเข้าจำเป็นต้องมีทักษะพ้ืนฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ IT 

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
-  จัดการอบรมปรับพื้นฐานระยะสั้นก่อนเปิดภาคเรียน 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
รับภาคปกติ ปีละ 60 คน 

ระดับชั้นปี จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 
ชั้นปีที่ 2 
ชั้นปีที่ 3 
ชั้นปีที่ 4 

60 60 
60 

60 
60 
60 

60 
60 
60 
60 

60 
60 
60 
60 

รวมจำนวนนักศึกษา 60 120 180 240 240 

จำนวนนักศึกษาที ่คาดว่าจะสำเร็จ
การศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

   60 60 

2.6 งบประมาณตามแผน  
2.6.1 รายละเอียดการประมาณการรายได้ (หน่วย : บาท) 

รายการ ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2565 2566 2567 2568 2569 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 
งบดำเนินการ 

 
48,000 

 
48,000 

 
48,000 

 
48,000 

 
48,000 

เงินบำรุงการศึกษา 1,332,000 2,664,000 3,996,000 5,328,000 5,328,000 

รวมทั้งสิ้น 1,380,000 2,712,000 4,044,000 5,376,000 5,376,000 

 
2.6.2 รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท)  

รายการ ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2565 2566 2567 2568 2569 

งบดำเนินการ 
- ค่าตอบแทน 532,800 1,065,600 1,598,400 2,131,200 2,131,200 
- ค่าใช้สอย  266,400 532,800 799,200 1,065,600 1,065,600 

- ค่าวัสดุ 266,400 532,800 799,200 1,065,600 1,065,600 
- ค่าดำเนินการ
ระดับมหาวิทยาลัย 

 
266,400 

 
532,800 

 
799,200 

 
1,065,600 

 
1,065,600 

รวมทั้งสิ้น 1,332,000 2,664,000 3,996,000 5,328,000 5,328,000 
จำนวนนักศึกษา 60 120 180 240 240 
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รายการ ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ
หัวต่อปีในการผลิต
บัณฑิต 

22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 

2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
  แบบอ่ืน ๆ (ระบุ...)   

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
การยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 6 การเทียบโอนผลการเรียน  
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   127   หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1) บังคับ   20 หน่วยกิต 
 1.2) เลือก  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 1.3) บังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต  
 2.1) วิชาแกน   24 หน่วยกิต 
 2.2) วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 60  หน่วยกิต 
  2.2.1) บังคับ  42 หน่วยกิต 
  2.2.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 2.3) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  

1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  20 หน่วยกิต 
กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม    3 หน่วยกิต 
GE 01101  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 The King’s Philosophy Towards Local 

Development 

 

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร    6 หน่วยกิต 
GE 02101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 

 English Communication in Digital Age  

GE 02102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารร่วมสมัย 3(3-0-6) 

 Thai for Contemporary Communication  

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์    2 หน่วยกิต 
GE 03101 ชีวิตดีมีความสุข 2(1-2-3) 

 Healthy and Happy Life  

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ  3 หน่วยกิต 
GE 04101 ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

 Creative Business  

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม  6 หน่วยกิต 
GE 05101 รู้คิดชีวิตก้าวหน้า   3(3-0-6) 

 Thinking for Life Advancement  

GE 05102 ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-2-5) 

 Digital Literacy Skills  

1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียน จำนวน 3 รายวชิา จาก 5 กลุ่ม โดยเลือกเรียนได้กลุ่มละ 1 รายวชิาเท่านั้น 

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม    3 หน่วยกิต 
GE 01201  วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

 Civil Way and Law in Daily Life  

GE 01202 พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก  

Dynamics of Thai and Global Society 

3(3-0-6) 
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กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร  3 หน่วยกิต 
GE 02201 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Media and Information Literacy  

GE 02202 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

 Korean Language in Daily Life   

GE 02203 ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

 Khmer Language in Daily Life  

GE 02204 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

 Chinese Language in Daily Life  

GE 02205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

 Japanese Language in Daily Life  

GE 02206 ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

 Malay Language in Daily Life  

GE 02207 ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

 Lao Language in Daily Life  

GE 02208 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

 Vietnamese Language in Daily Life  

GE 02209 ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

 Spanish Language in Daily Life  

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์    3 หน่วยกิต 
GE 03201 ศิลปะและความงามของชีวิต 3(3-0-6) 

 Art and Beauty of Life  

GE 03202 ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6) 

 Art of Living  

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ  3 หน่วยกิต 
GE 04201 การวางแผนทางการเงินเพ่ือความม่ันคง 3(3-0-6) 

 Financial Planning for Stability 
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GE 04202 การทำงานอย่างมีความสุข   3(3-0-6) 

 Working Happily  

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม  3 หน่วยกิต 
GE 05201 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่ 3(2-2-5) 

 Digital Technology for Beginner Businessman  

GE 05202 รักษ์โลกรักษ์เรา 3(3-0-6) 

 Save Earth Save Us  

1.3) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวชิาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มบังคับเลือก กลุ่มที่ 3  (1 รายวชิา)   จำนวน 1 หนว่ยกิต 

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์  1 หน่วยกิต 
GE 03301 จังหวะของชีวิต 1(0-2-1) 

 Rhythm of Life  

GE 03302 การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 

 Exercise for Health  

GE 03303 การเต้นสมัยใหม่ 1(0-2-1) 

 Modern Dance  

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต  
 2.1) วิชาแกน  24 หน่วยกิต 

MS 12101 หลักนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principles of Communication Arts  

MS 13101 หลักการถ่ายภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Principles of Photography for Communication Arts  

MS 12102 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 

 English for Communication Arts  

MS 11103 ศิลปะเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Arts for Communication Arts  

MS 13201 ภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

 Thai Language for Creativity 
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MS 11201 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Digital Marketing Communication  

MS 14201 การวิจัยเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Research in Communication Arts  

MS 14301 กฎหมายและจริยธรรมเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Laws and Ethics for Communication Arts  

 
 2.2) วิชาเฉพาะด้าน                                              ไม่น้อยกว่า  60 หน่วยกิต 
  2.2.1) บังคับ                   42   หน่วยกิต 

MS 14101 หลักการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์    3(3-0-6) 
 Principle of Digital Content Communication  

MS 14102 การสื่อสารด้วยภาพ 3(2-2-5) 
 Photography Communication  

MS 14103 จิตวิทยาเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Psychology for Communication  

MS 14202 การเขียนเพ่ือการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์   3(3-0-6) 
 Writing for Creative Digital Content  

MS 14203 ศิลปะการเล่าเรื่องในสื่อดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Art of Storytelling in Digital Media  

MS 14204 การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก 3(2-2-5) 

 Infographic Design  
MS 14205 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม 3(3-0-6) 

 Audience Analysis on Digital Platform  
MS 14206 การออกแบบคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ 3(2-2-5) 

 Lifestyle Content Design  
MS 14302 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 1 3(3-0-6) 

 English for Digital Content Communication 1  
MS 14303 ปฏิบัติการการออกแบบสร้างสรรค์สำหรับดิจิทัลคอนเทนต์ 3(2-2-5) 

 Creative Design Workshop for Digital Content  
MS 14304 การสร้างสรรค์คอนเทนต์บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม 3(2-2-5) 

 Content Creation on Digital Platform  
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MS 14305 การจัดการการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 3(3-0-6) 
 Digital Content Communication Management  

MS 14306 บุคลิกภาพสำหรับนักสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 3(2-2-5) 
 Personality for Digital Content Communicator  

MS 14307 การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพ่ือการประกอบธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Digital Content Communication for Business  

 
        2.2.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
                         ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

MS 14104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการในสำนักงาน 3(2-2-5) 
 Information Technology for Office Management    

MS 14207 การสื่อสารแบรนด์ 3(3-0-6) 
 Brand Communication  

MS 14308 การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์สำหรับองค์การ 3(3-0-6) 
 Digital Content Communication for Corporate  

MS 14309 การสื่อสารกับพหุวัฒนธรรมในสังคมดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Multicultural Communication in Digital Society   

MS 14310 พฤติกรรมผู้บริโภคดิจิทัลคอนเทนต์ 3(3-0-6) 
 Digital Content Consumer Behavior   
MS 14311 สื่อดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อนสังคม 3(3-0-6) 

 Digital Media for Social Movement   
MS 14312 การดำเนินธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม 3(2-2-5) 

 Conducting Business on Digital Platform   
MS 14313 การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพ่ือชุมชน   3(2-2-5) 

 
Digital Content Communication for Local 
Community 

  

MS 14314 การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพ่ือผลิตภัณฑ์ชุมชน   3(2-2-5) 
 Digital Content Communication for Local Product   

MS 14315 การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Digital Content Communication for Health   

MS 14316 การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพ่ือการสื่อสารแบรนด์ 3(2-2-5) 
 Product Photography for Brand Communication   
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MS 14402 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์  2 3(3-0-6) 
 English for Digital Content Communication 2   

MS 14403 การสัมมนาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์  3(2-2-5) 
 Seminar in Digital Content Communication  

MS 14404 การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพ่ือการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
 Digital Content Communication for Tourism   

MS 14405 การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพ่ือธุรกิจการบริการ 3(2-2-5) 
 Digital Content Communication for Service Business  

MS 14406 การถ่ายภาพเพ่ือการท่องเที่ยวและธุรกิจการบริการ 3(2-2-5) 
 Photography for Tourism and Service Business  

MS 14407 การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพ่ือสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 Digital Content Communication for Environment  

MS 14408 การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพ่ือการกีฬา 3(2-2-5) 
 Digital Content Communication for Sports   
   

 2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ                                                   7  หน่วยกิต 

 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่ง 
แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

MS 14401 โครงการพิเศษด้านการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 3(2-2-5) 
 Special Project in Digital Content Communication  

MS 10401 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 1(0-2-1) 
 Preparation for Internship in Communication Arts  

MS 10402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 3(450) 
 Internship in Communication Arts  
 แผนการเรียนสหกิจศึกษา  

MS 10403 เตรียมสหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ 1(0-2-1) 
 Preparation for Co-operative Education in 

Communication Arts 
 

MS 10404 สหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ 6(640) 
 Co-operative Education in Communication Arts  
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชา

ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
ของสาขาวิชานี้ 
 

3.1.4 แผนการศึกษา 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

GE 01101 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 

GE 02101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 
GE 05102 ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-2-5) 

MS 12101 หลักนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 

MS 13101 หลักการถ่ายภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
MS 14101 หลักการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์    3(3-0-6) 

MS 14…… วิชาเลือก 1 วิชา 3  
รวม 21  หน่วยกิต 

 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
GE 02102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารร่วมสมัย 3(3-0-6) 

GE 04101 ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

GE 05101 รู้คิดชีวิตก้าวหน้า 3(3-0-6) 
MS 12102 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 

MS 11103 ศิลปะเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

MS 14102 การสื่อสารด้วยภาพ 3(2-2-5) 
MS 14103 จิตวิทยาเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

รวม 21  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
GE ......... วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 3 

GE ......... วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 3 

MS 13201 ภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
MS 11201 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 

MS 14202 การเขียนเพ่ือการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์  3(3-0-6) 
MS 14203 ศิลปะการเล่าเรื่องในสื่อดิจิทัล 3(2-2-5) 

รวม 18   หน่วยกิต 

 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

GE 03101 ชีวิตดีมีความสุข 2(1-2-3) 

GE ......... วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 3 
GE 033... วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับเลือก 1(0-2-1) 

MS 14201 การวิจัยเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

MS 14204 การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก 3(2-2-5) 
MS 14205 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม 3(3-0-6) 

MS 14206 การออกแบบคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ 3(2-2-5) 
รวม 18  หน่วยกิต 

 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
MS 14301 กฎหมายและจริยธรรมเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 

MS 14302 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 1 3(3-0-6) 

MS 14303 ปฏิบัติการการออกแบบสร้างสรรค์สำหรับดิจิทัล
คอนเทนต์ 

3(2-2-5) 

MS 14304 การสร้างสรรค์คอนเทนต์บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม 3(2-2-5) 
MS 14…… วิชาเลือก 1 วิชา 3  

รวม 15  หน่วยกิต 
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ให้นักศึกษาเลือกเรียนแผนการเรียนแผนใดแผนหนึ่ง 
 แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
MS 14305 การจัดการการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์  3(3-0-6) 

MS 14306 บุคลิกภาพสำหรับนักสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 3(2-2-5) 
MS 14307 การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพ่ือการประกอบธุรกิจ 3(2-2-5) 

MS 14…… วิชาเลือก 2 วิชา  6 

MS 10401 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 1(0-2-1) 
รวม 16  หน่วยกิต 

   
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

MS 14401 โครงการพิเศษด้านการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 3(2-2-5) 

MS 14…… วิชาเลือก 2 วิชา 6  
 วิชาเลือกเสรี 6 

รวม 15  หน่วยกิต 

 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

MS 10402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 3(450) 
รวม 3   หน่วยกิต 
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แผนการเรียนสหกิจศึกษา 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

MS 14305 การจัดการการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์  3(3-0-6) 
MS 14306 บุคลิกภาพสำหรับนักสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 3(2-2-5) 

MS 14307 การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพ่ือการประกอบธุรกิจ 3(2-2-5) 

MS 14…… วิชาเลือก 2 วิชา  6 
MS 10403 เตรียมสหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ 1(0-2-1) 

รวม 16  หน่วยกิต 

 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 แผนการเรียนสหกิจศึกษา  

MS 14…… วิชาเลือก 2 วิชา 6  
 วิชาเลือกเสรี 6 

รวม 12  หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 แผนการเรียนสหกิจศึกษา  
MS 10404 สหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ 6(640) 

รวม 6   หน่วยกิต 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

GE 01101 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น  3(3-0-6) 

 The King’s Philosophy Towards Local Development      

 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชดำริ 
โครงการต้นแบบการพัฒนา ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิศวกร
สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น 
  King’s Philosophy and sustainable development; Philosophy of Sufficiency 
Economy; The Royal Initiative Project; development prototype project; network partners to 
participatory development; technology and innovation for sustainable development; social 
engineer; local wisdom; roles of Rajabhat University in local development 
 

GE 01201 วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน  3(3-0-6) 

 Civil Way and Law in Daily Life  

   สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน การส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต คุณธรรมและความโปร่งใส กฎหมายที่จำเป็น
ต่อการดำรงชีวิต หลักการและสาระสำคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายอ่ืน            
ที่เก่ียวข้อง  
   Constitutional rights and duties of Thai citizen; public participation in state 
activities; promoting the principle of good faith; integrity and transparency; law in daily life; 
general principle on Civil and Criminal Codes; other relevant laws 
 
GE 01202 พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก   3(3-0-6) 

 Dynamics of Thai and Global Society  

  พลว ัตส ังคมโลกและสังคมไทยในมิต ิทางการเม ือง เศรษฐกิจ การศึกษา ว ัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคคลสำคัญที ่มีคุณูปการต่อพลวัตในสังคมไทย การอยู ่ร ่วมกันในสังคม              
พหุวัฒนธรรม บทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการสร้างสังคมสันติสุข 
   Dynamics of Thai and global society in political, economic, educational, cultural, 
sciences and technological dimensions; important person and their contributions into the 
dynamics of Thai society; living together in multicultural society; the government sector, the 
private sector, and the public sector to enhancing a peaceful society 
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GE 02101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 

 English Communication in Digital Age  

  คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทักษะการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่าง
สร้างสรรค์ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและบริบทการใช้ภาษาอังกฤษระดับโลก  
   Vocabulary, expressions, and English grammar used in different situations; 
English listening, speaking, reading, and writing skills for communication in Digital Age; creative 
integration of the four skills regarding cultural diversity and context of World Englishes 
 

GE 02102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย   3(3-0-6) 

 Thai for Contemporary Communication   

   ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร ลักษณะของภาษา การใช้ภาษาไทยอย่างมี
วิจารณญาณในบริบทสังคมร่วมสมัย วัฒนธรรมการใช้ภาษา ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ การบูรณาการทักษะภาษาเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานและการสื่อสารผ่าน
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
   Fundamental knowledge about language and communication, characteristics of 
the Thai language, critical usage of Thai language in contemporary social context, culture of 
language usage, critical and creative listening, speaking, reading and writing skills for specific 
purposes, language skill integration to create work and communication through proper 
technologies 
 
GE 02201 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Media and Information Literacy  

  หลักการใช้สื ่อและสารสนเทศในบริบทสังคมปัจจุบัน ทักษะพื้นฐานของการรู ้เท่าทันสื่อ      
การสืบค้นข้อมูล การรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล การเขียนรายงานและการอ้างอิง เทคนิคการนำเสนอข้อมูล
ผ่านสื่อ 
  Principles of using media and information in current social context; basic skill of 
media literacy; information retrieval; data collection and compilation; report writing and 
citations; techniques for data presentation via media 
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GE 02202 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

 Korean Language in Daily Life  

  ลักษณะของภาษาเกาหลี คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ  
การใช้ภาษาเกาหลีอย่างสร้างสรรค์   
  Characteristics of Korean language; vocabulary; grammar; listening, speaking, 
reading and writing of Korean language skills for communication in daily life; way of life and 
culture of native speakers;  integrating Korean language skills creatively   

 

GE 02203 ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

 Khmer Language in Daily Life  

  ลักษณะของภาษาเขมร คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษา
เขมร เพื ่อการสื ่อสารในชีว ิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ           
การใช้ภาษาเขมรอย่างสร้างสรรค์   
  Characteristics of Khmer language; vocabulary; grammar; listening, speaking, 
reading and writing of Khmer language skills for communication in daily life; way of life and 
culture of native speakers;  integrating Khmer language skills creatively 

 

GE 02204 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

 Chinese Language in Daily Life  

  ลักษณะของภาษาจีน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ      
การใช้ภาษาจีนอย่างสร้างสรรค์  
  Characteristics of Chinese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, 
reading and writing of Chinese language skills for communication in daily life; way of life and 
culture of native speakers;  integrating Chinese language skills creatively 

 

GE 02205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

 Japanese Language in Daily Life  

 ลักษณะของภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ   
การใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างสร้างสรรค์  
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 Characteristics of Japanese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, 
reading and writing of Japanese language skills for communication in daily life; way of life and 
culture of native speakers;  integrating Japanese language skills creatively 

 

GE 02206 ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

 Malay Language in Daily Life  

 ลักษณะของภาษามลายู คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ   
การใช้ภาษามลายูอย่างสร้างสรรค์  
   Characteristics of Malay language; vocabulary; grammar; listening, speaking, 
reading and writing of Malay language skills for communication in daily life; way of life and 
culture of native speakers;  integrating Malay language skills creatively 
 
GE 02207 ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

 Lao Language in Daily Life  

 ลักษณะของภาษาลาว คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษา
ลาวเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษา
ลาวอย่างสร้างสรรค์  
  Characteristics of Lao language; vocabulary; grammar; listening, speaking, 
reading and writing of Lao language skills for communication in daily life; way of life and culture 
of native speakers;  integrating Lao language skills creatively 

 
GE 02208 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

 Vietnamese Language in Daily Life  

 ลักษณะของภาษาเวียดนาม คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  การบูรณาการทักษะ
การใช้ภาษาเวียดนามอย่างสร้างสรรค์  
  Characteristics of Vietnamese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, 
reading and writing of Vietnamese language skills for communication in daily life; way of life 
and culture of native speakers;  integrating Vietnamese language skills creatively 
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GE 02209 ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

 Spanish Language in Daily Life  

 ลักษณะของภาษาสเปน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษา
สเปนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้
ภาษาสเปนอย่างสร้างสรรค์  
 Characteristics of Spanish language; vocabulary; grammar; listening, speaking, 
reading and writing of Spanish language skills for communication in daily life; way of life and 
culture of native speakers;  integrating Spanish language skills creatively 
 

GE 03101 ชีวิตดีมีความสุข 2(1-2-3) 

 Healthy and Happy Life  

  บ่อเกิดแห่งความสุข การพัฒนาคุณค่าของชีวิต  การกำหนดเป้าหมายชีวิต  การสร้างเสริม
สุขภาพและปัญหาสุขภาพในแต่ละช่วงวัย โภชนาการในชีวิตประจำวัน การป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
การป้องกันอุบัติภัย การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การยอมรับและเคารพ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  Sources of happiness; developing value of life; setting life goals; health 
enhancement and health problems in various age groups; daily nutrition; communicable and 
non-communicable diseases prevention; disaster prevention; strengthening social immunity; 
self-esteem and appreciation to others; accepting and respecting individual differences; 
creative problem solving; lifelong learning 

 

GE 03201 ศิลปะและความงามของชีวิต 3(3-0-6) 

 Art and Beauty of Life  

  ธรรมชาติของมนุษย์ ความซาบซึ ้งในความงาม ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม และธรรมชาติ       
การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ      
การพัฒนาตนให้มีความพร้อมในการดำรงชีวิต 

  Human nature; appreciation for beauty, art, music, culture and nature; emotional 
management; friendliness and adaptation for changing environments; personality development;  
self-development for living  
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GE 03202 ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6) 

 Art of Living  

  การจัดการชีวิต จิตวิทยาทางด้านสังคม จริยธรรม คุณธรรม การยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล การคิดเชิงบวก การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง     
การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และการเรี ยนรู้ตลอด
ชีวิต 
   Life management; social psychology; ethics, morality; accepting individual 
differences; positive thinking; emotional management; friendliness and adaptability to changing 
environments; personality development; social etiquette; creative solutions  to everyday 
problems and lifelong learning 

 

GE 04101 ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์  3(3-0-6) 

 Creative Business  

   การแสวงหาโอกาสทางอาชีพและการหารายได้ หลักเศรษฐกิจเพื่อการประกอบการธุรกิจ 
รูปแบบการประกอบกิจการธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมสู่การสร้างอาชีพในยุคดิจิทัล การกำหนดทิศทางธุรกิจ การบริหารจัดการ เครื่องมื อทางธุรกิจ
สมัยใหม่ แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาการต่อยอดธุรกิจ บูรณาการการ
ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 
   Looking for career opportunities and income; principles of economics for 
running business; types of business entrepreneurship; writing business plan; analysis and 
management of business data; technologies and innovations leading to build career in digital 
age; determination of business direction; management of modern business management tools; 
development approach of creative product and business integration in creative 
entrepreneurship 
 

GE 04201 การวางแผนทางการเงินเพื่อความม่ันคง 3(3-0-6) 

 Financial Planning for Stability  

  การจัดการทางการเงินตนเองและครอบครัว การสร้างวินัยทางการเงิน เส้นทางสู่  ความมั่นคง
ทางการเงิน มูลค่าเงินตามเวลา การควบคุมรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล ภาษีอากรเบื้องต้น  การสร้างเครดิตที่ดี 
การจัดการหนี้ การจัดการความเสี่ยงและการทำประกันภัย การออมและการลงทุน ทางการเงินเพื่อสร้างกำไร 
ธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล การบูรณาการการวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง 
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 Managing personal and family finances; building financial discipline; path to 
financial security; time value of money; control over personal income and expenses; 
introduction to taxation; building good financial credit; debt management; risk management and 
insurance; savings and financial investment to maximize profit; digital financial transactions; 
integration of financial planning leading to stability 
 
GE 04202 การทำงานอย่างมีความสุข  3(3-0-6) 

 Working Happily  

   เป้าหมายและหลักในการทำงาน จิตวิทยาในการทำงาน ศิลปะการทำงานเป็นทีม  การสื่อสาร
องค์กร จริยธรรมในการทำงาน สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน พฤติกรรมผู้บริโภค  การให้บริการอย่างมี
คุณภาพ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสุขในการทำงาน 

   Goals and principles for work; psychology for work; art of teamwork; corporate 
communications; work ethics; benefits under labor law; consumer behavior; giving quality 
service and applications of theories to work happily 
 

GE 05101 รู้คิดชีวิตก้าวหน้า 3(3-0-6) 

 Thinking for Life Advancement  

   ระบบสมองกับการคิด ลักษณะของการคิด กระบวนการคิด การคิดเชิงวิเคราะห์ กระบวนการ
คิดทางวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดแบบองค์รวม คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น
เพื่อการตัดสินใจ การคิดเชิงประยุกต์เกี ่ยวกับบัตรเครดิต การผ่อนชำระ แชร์ลูกโซ่ หุ้น บิทคอย การออม    
การประกัน การวางแผนภาษี การเกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาตนเองรองรับการเปลี ่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี   

  Brain system and thinking; thinking skills; thinking process; analytical thinking; 
scientific thinking; problem-solving thinking; critical thinking; holistic thinking; mathematics and 
basic statistics for decision making; applicative thinking for credit cards, installment payment, 
Ponzi scheme, stock, Bitcoin; savings; insurance; tax planning; new theory agriculture; and self-
development for disruptive technology 
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GE 05102 ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-2-5) 

 Digital Literacy  Skills  

   เทคโนโลยีดิจิทัล การดำรงชีวิตในสังคมดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล สุขภาพในยุคดิจิทัล  
การค้าดิจิทัล กฎหมายดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการพัฒนาการเรียนรู้และ
การทำงาน 
   Digital technology; living in digital society; digital intelligent, health in digital age; 
digital commerce; digital law; security in digital age; application of digital tools for developing 
learning and work 

 

GE 05201 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่ 3(2-2-5) 

 Digital Technology for Beginner Businessman  

   รูปแบบธุรกิจและอาชีพในยุคดิจิทัล แพลตฟอร์มในการทำธุรกิจและการตลาดออนไลน์ 
เครื่องมือและเทคนิคการสร้างภาพประกอบสินค้า เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างวิดีโอสำหรับนำเสนอ
สินค้า เครื่องมือและเทคนิคการไลฟ์สด เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างโลโก้สินค้า การสร้างเนื้อหาสำหรับ
การโฆษณาบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ วิธีการโปรโมทสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ พื้นฐานและเครื่องมือสำหรับ      
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กฎหมายที่ควรรู้ในการทำธุรกิจดิจิทัล ปฏิบัติการทดลองสร้างธุรกิจออนไลน์ 
   Business model and careers path in digital era; platform for online business and 
marketing; tools and techniques to make product photography; tools and techniques to make 
video presentation; tools and techniques for live broadcasting; tools and techniques to make 
product logos; content and ads creating; products promotion through various platforms; basic 
principles and tools for customer relationship management; laws for digital business; practice 
creating online business 
 
GE 05202 รักษ์โลกรักษ์เรา 3(3-0-6) 

 Save Earth Save Us  

   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม พลังงานเพื่อชีวิต มลพิษสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลกและ
ภัยธรรมชาติต่อมนุษย์ วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต การป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  ด้วยกระบวนการ  
ทางวิทยาศาสตร์ การสร้างจิตสำนึกรักษ์โลก เทคโนโลยีสีเขียวและการสร้างสรรค์นวัตกรรมรักษ์โลก 
   Man and environment; energy for life; environmental pollution; global change 
and natural disasters to human; science and living; preventing and solving environmental problems 
through scientific process; building awareness to save the earth; green technology and creating 
green innovations to save the earth 
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GE 03301 จังหวะของชีวิต 1(0-2-1) 

 Rhythm of Life  

   ประวัติความเป็นมาของกิจกรรมเข้าจังหวะ ขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะ หลักการเต้นรำ
เบื้องต้น ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกิจกรรมเข้าจังหวะ การเต้นกายบริหารประกอบเพลงมาร์ช  การเต้นรำ
พ้ืนเมืองทั้งของไทยและนานาชาติ การเต้นแอโรบิก ลีลาศ และการเต้นสร้างสรรค์ 
   History of rhythmic activities; scope of rhythmic activities; basic dance principles; 
basic movement skills of rhythmic activities; exercise dance with marching songs; folk dance 
in Thailand and other countries; aerobic dance; social dance and creative dance 

 

GE 03302 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 

 Exercise for Health  

 ความสำคัญของการออกกำลังกาย หลักการและขั้นตอนในการออกกำลังกาย การประเมินตนเอง
และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ อาหารสำหรับการออกกำลังกาย การป้องกันและการปฐม
พยาบาลอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา กิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬา   
  Importance of exercise, principles and steps in exercise; self-assessment and 
strengthening physical fitness for health; food for exercise; prevention and first aid for exercise 
and sports injury; exercise and sports activities   
 

GE 03303 การเต้นสมัยใหม่ 1(0-2-1) 

 Modern Dance  

   หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติการเต้นสมัยใหม่ การเต้นแจ้ส การเต้นฟั้งค์แจ๊ส การเต้นฮิปฮอป 
การเคลื่อนไหวที่สวยงามตามหลักการของสไตล์การเต้น การแสดงออกทางสีหน้าและอารมณ์ การสร้างมนุษย
สัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ มารยาททางสังคม ความรับผิดชอบ และการสร้างภาวะผู้นำ  
  Principles, theories, and practice of modern dance; Jazz Dance, Funk Jazz, Hip-
hop. beautiful movements of dancing style; facial expressions and emotion, building human 
relations, creative thinking, social etiquette, responsibility, leadership building  
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2) หมวดวิชาเฉพาะ 
MS 12101 หลักนิเทศศาสตร์ 

Principles of Communication Arts 

3(3-0-6) 

   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสาร ความหมาย องค์ประกอบ กระบวนการสื่อสาร บทบาทและ

หน้าที่ของการสื่อสาร ประวัติและวิวัฒนาการของการสื่อสาร ทฤษฎีการสื่อสาร บริบทของการสื่อสารในยุค

ดิจิทัล ต่อบุคคลและสังคมบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 

   General knowledge in communication, definitions; elements; communication 

process; communication roles and responsibility; communication history and development; 

communication theories; the context of communication in the digital age towards individuals 

and society on the basic of ethics and code of conduct of the communication science 

profession 

 

MS 13101 หลักการถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ 

Principles of Photography for Communication Arts 

3(2-2-5) 

  พ้ืนฐานของการถ่ายภาพในงานนิเทศศาสตร์ทั้งด้านแนวคิดและทักษะ การถ่ายภาพเล่าเรื่อง

การใช้กล้องและอุปกรณ์ การกำกับแสงสีในการถ่ายภาพ การสร้างมุมมอง การเลือกใช้มุมกล้อง   การจัด

องค์ประกอบเกณฑ์การเลือกใช้ภาพ การสื่อความหมาย มารยาทและจรรยาบรรณในการถ่ายภาพ 

   Basic principles in photography in terms of concept and skill; storytelling 

through photography; how to use camera and  equipments; selecting and directing light and 

color in photography; selecting perspective and angle; composition; criteria in photo selection 

and criticism; photography etiquette 

 

MS 12102 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์       

English for Communication Arts 

3(3-0-6) 

  พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ศึกษาไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวนและฝึกฝนการใช้

ภาษาอังกฤษในงานนิเทศศาสตร์ในงานภาพยนตร์ วิทยุโทรทัศน์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อใหม่ 
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   Improving skills in listening, speaking, reading, writing, studying grammar, 

vocabulary, idiom; practice using English in the communication arts of filmworks, television 

radio, advertising, public relations and new media 

   

MS 11103 ศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์     

Art for Communication Arts 

3(2-2-5) 

  ความหมายและความสำคัญของศิลปะ องค์ประกอบพื้นฐาน การวิเคราะห์ ตีความศิลปะ   

ในงานนิเทศศาสตร์ การออกแบบงานศิลปะร่วมกับสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านนิเทศศาสตร์ 

   Definition and significance of arts; basic composition; art analyzing; interpreting 

in communication arts applying with various types of media to create communication arts 

 

MS 13102 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ 

Thai Language for Creativity   

3(3-0-6) 

  การใช้ภาษาไทยอย่างมีกลวิธีผ่านทักษะการคิด วิเคราะห์ ตีความ จับประเด็น ลักษณะของ

ภาษาที่ใช้สื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาในระดับปัจเจกไปจนถึงระดับสื่อมวลชน ความสัมพันธ์ระหวา่ง

ภาษาและการนำเสนอความคิดและเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านทักษะการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

สร้างสรรค์ และมีการอ้างอิงข้อมูลอย่างมีจรรยาบรรณ  

   Thai language usage that has strategiesthrough analytical thinking and 

interpretation skills; the nature of the use of verbal communication at the individual level to 

the mass media level; the relationship between language and the presentation of ideas and 

content in different way through communication a skills correctly, appropriately, creatively 

and with ethical references 

 

MS 11201 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล 

Digital Marketing Communication 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะของการตลาด การตลาดดิจิทัลและการสื่อสารการตลาด
ดิจิทัล กระบวนการสื่อสารการตลาดดิจิทัล เครื่องมือการสื่อสารการตลาดดิจิทัล การสร้างสรรค์เนื้อหาสำหรับ
การสื่อสารการตลาดดิจิทัล 
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    Definition; significance; characteristics of marketing; digital marketing and digital 

marketing communication; digital marketing communication process; digital marketing 

communication tools; creating content for digital marketing communication 

 

MS 14201 การวิจัยเพื่องานนิเทศศาสตร์  

Research for Communication arts 

3(2-2-5) 

  แนวทางแสวงหาความร ู ้ ข ้อเท็จจริงจากปรากฏการณ์ทางส ังคมด้านนิเทศศาสตร์  
ความสำคัญของงานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ แนวคิดเบื้องต้นในการวิจัย ประเภทของการวิจัย การกำหนดปัญหา
ในการวิจัย  การวางแผนงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัย  
จรรยาบรรณและจริยธรรมของการวิจัย  การฝึกปฏิบัติเขียนโครงการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 

   Guideline for seeking knowledge fact from social phenomena in 

communication science; importance of communication research; basic concepts in research; 

research type; formulation of research problem; research planning; research method; data 

analysis; technique for presenting research results; ethics and code of conduct of research; 

practice in writing the research project in communication science 

 

MS 14301 กฎหมายและจริยธรรมเพื่องานนิเทศศาสตร์  

Laws and Ethics for Communication Arts 

3(3-0-6) 

  ปรัชญาที่เกี ่ยวข้องกับกฎหมาย สิทธิและเสรีภาพในการสื ่อสารตามหลักรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับงานนิเทศ
ศาสตร์  

   Philosophy of law; right and freedom of communication according to the 

constitution; communication law; ethics; code of conduct; social responsibility for 

communication arts 
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  วิชาบังคับ 
MS 14101 หลักการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์    3(3-0-6) 

Principle of Digital Content Communication  

  ความหมาย รูปแบบ ลักษณะ ประเภทการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ การคิดแบบสร้างสรรค์  
บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม นักสร้างสรรค์คอนเทนต์ กระบวนการสร้างสรรค์คอนเทนต์ จริยธรรมจรรยาบรรณ 
ของนักสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 

                     Definition, formats, characteristics and types of digital content 
communication; creative thinking on digital platforms; content creators; processes of content 
creation; code of ethics for content communicator 
 
MS 14102 การสื่อสารด้วยภาพ 3(2-2-5) 

Photography Communication 

  ความหมาย ความสำค ัญ   ประเภท  ล ักษณะ บทบาทของการส ื ่อสารด ้วยภาพ                  
บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม  เทคนิคกระบวนการถ่ายภาพเล่าเรื ่อง  การปรับปรุงภาพถ่ายด้วยแอปพลิเคชัน  
จริยธรรมและจรรยาบรรณการสื่อสารด้วยภาพบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์  การประยุกต์ความรู้กับ
การนำไปใช้ผลิตสื่อบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
                     Definition, significance, types, characteristics and roles of photography 
communication on digital platforms; techniques of storytelling in photography; photo editing 
on applications; code of ethics for photography communication on digital platforms and 
social media; applying and implementing knowledge to produce media on digital platforms 
 
MS 14103 จิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

Psychology for Communication 

                     ความหมาย ความสำคัญ จิตวิทยากับการสื่อสารของมนุษย์ การรับรู้ของบุคคล 5 
องค์ประกอบ หลักจิตวิทยาที่นำมาประยุกต์ใช้กับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน จิตวิทยาสีกับการสื่อสาร   
การประยุกต์ใช้จิตวิทยาเพ่ือการสื่อสารในบริบทต่าง ๆ 
                     Definition and significance of psychology and human communication;  
5 components of personal perception; principles of psychology for daily life;  
color psychology; applying psychology for different communication contexts 
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MS 14202 การเขียนเพื่อการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์   3(3-0-6) 

Writing for Creative Digital Content 

  หลักการเข ียนด้านการสื ่อสารดิจ ิท ัลคอนเทนต์ก ับกลุ ่มเป ้าหมาย การเข ียนข่าว             
การบรรยายสรุป การเขียนบทความ การฝึกทักษะการเขียนการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อนำเสนอบนสื่อ
ดิจิทัล อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม   
                     Principle of writing for digital content communication and target audience; 
news writing; briefing; article writing; practice of writing skills for digital content 
communication to be presented on digital media with social responsibility 
 
MS 14203 ศิลปะการเล่าเรื่องในสื่อดิจิทัล 3(2-2-5) 

Art of Storytelling in Digital Media 

  หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารในยุคดิจิทัล   รูปแบบการเล่าเรื ่องข้ามสื่อ เทคนิค   
การออกแบบการเล่าเรื่องและการถ่ายทอดคอนเทนต์เรื่องเล่าในสื่อดิจิทัล   การวิเคราะห์กลวิธีในการเขียน
และการเล่าเรื่องที่ปรากฏบนสื่อดิจิทัล เพ่ือการประยุกต์ใช้บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม   
                     Principle and concept of digital communication; formats of transmedia 
storytelling; design techniques for storytelling and conveying storytelling content on digital 
media; analysis of writing and storytelling strategies on digital media for applying on digital 
platforms 
 
MS 14204 

  
การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก 3(2-2-5) 

Infographic Design 

  หลักการรับรู ้และการสร้างสรรค์งานทางด้านสื ่อดิจ ิท ัลด้วยภาพ   การสรุปข้อมูล           
การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟิก การฝึกทักษะการสร้างอินโฟกราฟิก 

                     Principle of perception and creation of digital media using graphics; 
summarizing information; presenting information through infographics; practicing skills in 
creating infographics 
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MS 14205 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม 3(3-0-6) 

Audience Analysis on Digital Platform 

  ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์  สารสนเทศทางการตลาด  จิตวิทยากับผู้รับสาร  
มุมมองผู้รับสารในสังคม  การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย  กระบวนการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ  การ
ออกแบบสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
                     Knowledge and comprehension on analysis; marketing information; 
psychology and audience; audience’s perspectives in the society; communicating with target 
audiences; persuasive communication process; designing messages to reach target audiences 
on the digital platform 
 
MS 14206 การออกแบบคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ 3(2-2-5) 

Lifestyle Content Design 

  เทคนิคและกระบวนการออกแบบการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ การฝึกทักษะการสื่อสาร
ดิจิทัลคอนเทนต์  รูปแบบการนำเสนอด้านอาหาร การท่องเที่ยว แฟชั่น เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ เพื่อนำเสนอ
บนสื่อดิจิทัล 
                      Techniques and design processes of digital content communication;  practice 
of skills in communicating lifestyle content design regarding food, tourism, fashion, 
technology and products to be presented on digital media 
 
MS 14302 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 1 3(3-0-6) 

English for Digital Content Communication 1 

  ศัพท์เฉพาะ สำนวนการเขียน รูปแบบประโยคพื้นฐานที ่ใช้ในงานการสื ่อสารดิจิทัล       
คอนเทนต์ การให้ข้อมูล การเก็บและรวบรวมข้อมูล รูปแบบการนำเสนอข้อมูลบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
                     Technical terms, written expressions and basic sentences used in digital 
content communication; giving information; gathering and collecting 
 
MS 14303 ปฏิบัติการการออกแบบสร้างสรรค์สำหรับดิจิทัลคอนเทนต์ 3(2-2-5) 

Creative Design Workshop for Digital Content 

  หลักการเบื้องต้นของการออกแบบสร้างสรรค์ด้วยซอฟต์แวร์สำเร็จรูป การออกแบบกราฟิก
ด้วยเวคเตอร์ ทฤษฎีสี เทคนิคการออกแบบ และการสร้างงานด้วยเทคนิคบนดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยไม่ละเมิด
ลิขสิทธิ์  
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                     Fundamentals of creative design using software package; vector graphics for 
design; color theories; design techniques and producing works using techniques on digital 
platforms without copyright infringement 
 
MS 14304 การสร้างสรรค์คอนเทนต์บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม 3(2-2-5) 

Content Creation on Digital Platform 

  หลักการสร้างสรรค์คอนเทนต์ การจัดการคอนเทนต์ การผลิตสื่อ ปฏิบัติการสร้างสรรค์สื่อ   
การนำเสนอ การประเมินคอนเทนต์บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
                     Principles of content creation; content management; media production; 
media creation practices; presentation and evaluation of content on digital platforms  
 
MS 14305 

  
การจัดการการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์  3(3-0-6) 

Digital Content Communication Management 

  ความหมาย ความสำคัญของการจัดการการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ การวิเคราะห์ปัญหา 
สถานการณ์ ประเด็น และปัญหาภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การ
ดำเนินการจัดการการสื่อสาร การวัดประสิทธิผล  โดยเน้นกรณีศึกษา  
                     Definition and Significance of Digital Content Communication Management; 
Problem Analysis; Situation; Issues and Crisis Situations Problem that effects to Image and 
Strategic Planning; Communication Management’s Operation; Evaluation of the Effectiveness  
by focusing on cases study 
 
MS 14306 

  
บุคลิกภาพสำหรับนักสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 3(2-2-5) 

Personality for Digital Content Communicator 

  ความหมาย ความสำคัญของบุคลิกภาพ การพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมสำหรับนัก
สื ่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ ฝึกปฏิบัติพัฒนาบุคลิกภาพ การนำเสนอตัวตนตามคาแรคเตอร์ที ่กำหนดบน
แพลตฟอร์มออนไลน์    
                    Definition and Significance of Personality; Suitable Traits Development for 
Digital Content Communicators; Personality Development Practicing; Personal Characteristics 
Presentation on Online Platform 
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MS 14307 การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการประกอบธุรกิจ 3(2-2-5) 

Digital Content Communication for Business 

  แนวคิด ทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ การ
จัดการทางบัญชีและการเงิน จริยธรรมและกฎหมายทางธุรกิจ เทคนิคการผลิตคอนเทนต์เพื ่อบูรณา
การตลาด  ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการ 
                     Concept; Theory of Entrepreneurial, Entrepreneurial Opportunities Seeking; 
Business Locating; Accounting and Financing Management; Ethics and Laws for Business; 
Content Creating Techniques for Integrated Marketing; Entrepreneurial practicing 

 
  วิชาเลือก 
MS 14104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการในสำนักงาน 3(2-2-5) 

Information Technology for Office Management  

  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานในสำนักงาน  การสืบค้นข้อมูล  การสรุปข้อมูล  การสร้าง
สื่อนำเสนอต่อที่ประชุม  การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล  การใช้อุปกรณ์ในสำนักงาน  
                     Uses of office suite; information searching; summarizing; creating media 
presentation for a meeting; personal information management; uses of office equipment 
 
MS 14207 การสื่อสารแบรนด์ 3(3-0-6) 

Brand Communication 

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารแบรนด์ การสื่อสารแบรนด์ในยุคดิจิทัล  การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ  องค์ประกอบแบรนด์ กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ การสร้างตัวตนแบรนด์ สื่อและ
วิธีการสื่อสารแบรนด์กับกลุ่มเป้าหมาย  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารแบรนด์ 

                     Fundamentals of brand communication; brand communication in digital era; 
integrated marketing communication; brand components; branding strategy; creating a brand 
identity; media and approaches to communicate a brand with target audiences; laws related 
to brand communication 
 
 
 
 
 



มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 41 

 

MS 14308 การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์สำหรับองค์การ 3(3-0-6) 

Digital Content Communication for Corporate 

  ความรู้เบื้องต้นทฤษฎีการสื่อสารองค์การ   บริบทแวดล้อมองค์การ  รูปแบบการสื่อสาร
ภายในและภายนอกองค์การ  การใช้สื ่อดิจิทัลในการสื ่อสารองค์การ  การเป็นผู้ตอบคำถามบนดิจิทัล
แพลตฟอร์มในนามองค์การ  กฎหมายและจริยธรรมในการสื่อสารองค์การ 
                     Fundamentals of corporate communication theory; context of organization; 
models of internal and external communication; uses of digital media for corporate 
communication; being a respondent on behalf of organization; laws and ethics for corporate 
communication 
 
MS 14309 การสื่อสารกับพหุวัฒนธรรมในสังคมดิจิทัล 3(3-0-6) 

Multicultural Communication in Digital Society 

  ความหมาย ความสำคัญ บทบาท อิทธิพล   ความแตกต่างทางวัฒนธรรมในสังคม         
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและพหุวัฒนธรรม  พลวัตของการติดต่อสื่อสาร  ผลกระทบของวัฒนธรรมที่มี
ต่อการสื่อสาร  จริยธรรมและปัญหาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมขององค์การและโลกเสมือนจริงบนดิจทิัล
แพลตฟอร์ม  
                    Definition, significance and roles of cultural differences in society; intercultural 
and multicultural communication; communication dynamic; ethics and problems of 
intercultural communication in organizations and virtual society on digital platforms 
 
MS 14310 พฤติกรรมผู้บริโภคดิจิทัลคอนเทนต์ 3(3-0-6) 

Digital Content Consumer Behavior 

  ความหมาย ความสำคัญ บทบาท พฤติกรรมผู้บริโภคคอนเทนต์   จิตวิทยาการสื่อสาร
ผู ้บริโภค  ปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อผู ้บริโภค กลยุทธ์การเข้าถึงผู ้บริโภค การสื ่อสารคอนเทนต์ตราสินค้า  
พฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลของผู้บริโภค ฝึกปฏิบัติกระบวนการสืบค้นข้อเท็จจริง การวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค
บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม    
                     Definition, significance and roles of content consumer behavior; consumer 
psychology and communication; factors influencing consumers; consumer access strategy; 
content for brand communication; digital media usage behavior of consumers;  practicing 
fact-finding processes; analysis of consumer information on digital platforms 
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MS 14311 สื่อดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อนสังคม 3(3-0-6) 

Digital Media for Social Movement 

                     กระบวนทัศน์การสื่อสารเพื่อการพัฒนา แนวทางการรณรงค์  การกำหนดประเด็นปัญหา
ทางสังคม   การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
                     Paradigm of communication development; campaign guidelines; social 
problem determination; digital content communication with social responsibility 
 
MS 14312 การดำเนินธรุกิจบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม 3(2-2-5) 

Conducting Business on Digital Platform 

  แนวโน้มสถานการณ์ธุรกิจสื ่อดิจิทัลในปัจจุบัน   แนวคิดการดำเนินธุรกิจ  การจัดการ  
แหล่งทุน  การเชื่อมโยง แนวคิดการสื่อสารการตลาด  การนำเสนองานด้านการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์    
ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการและการดำเนินธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
                    Business trends on current digital media; business concept; funding resource 
management; connecting marketing communication concept;  presentation of a digital 
content communication project; practicing entrepreneurship and business operation on 
digital platforms 
 
MS 14313 การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อชุมชน   3(2-2-5) 

Digital Content Communication for Local Community 

  ความหมาย วิธีการ แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาชุมชน  โครงสร้างทางสังคม  พลวัตของ
ชุมชนเพื ่อการสื ่อสารเรื ่องราวของชุมชน การสื ่อสารอัตลักษณ์ของชุมชน  กระบวนการสื ่อสารดิจิทัล      
คอนเทนต์เพ่ือชุมชน  
                    Definition, approaches and concept of community study; social structures; 
community dynamics for communicating community’s story; communication of 
community’s identity; processes of content communication for community 
 
MS 14314 การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน   3(2-2-5) 

Digital Content Communication for Local Product 

  ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดการสื่อสารเพ่ือผลิตภัณฑ์  วิธีการในการสื่อสารคอนเทนต์
ด้านการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น  สร้างสรรค์สื่อแบบผสมผสานให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่
ตลาดออนไลน์  การนำเสนอ  ประเมินผลการสื่อสารและจรรยาบรรณในการสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์   
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                     Definition, approaches and concept of communication for product; 
approaches to communicate marketing content related to local product; creating suitable 
multimedia to push a product towards online market; presentation; communication 
evaluation and ethics for communication related to a product 
 
MS 14315 การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 

Digital Content Communication for Health 

  ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดการส ื ่อสารส ุขภาพ การสร ้างความตระหน ักรู้               
การออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์เพ่ือสุขภาพ การวิเคราะห์ผลกระทบการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพ่ือสุขภาพ 
                     Definition, significance and concept of health communication; raising 
awareness; digital content design for healthcare; analyzing impacts of digital content 
communication for healthcare 
 
MS 14316 การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการสื่อสารแบรนด์ 3(2-2-5) 

Product Photography for Brand Communication 

  การจัดองค์ประกอบ คู่สีกับการถ่ายภาพ  การจัดแสงเพื่อการถ่ายภาพนิ่งในแสงธรรมชาติ
และสตูดิโอสำหรับผลิตภัณฑ์  การถ่ายภาพแฟชั่น การตกแต่งภาพถ่าย  การเล่าเรื่องด้วยภาพ  การสื่อสาร
แบรนด์ผลิตภัณฑ์บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
                     Composition; complementary colours and photography; natural and studio 
lighting for product photography; fashion photography; photo editing; storytelling 
photography; brand communication on digital platforms 
 
MS 14402 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์  2 3(3-0-6) 

English for Digital Content Communication 2 

 
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน: MS 14302 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 1 

 

  ฝึกปฏิบัติการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียนสำหรับงานการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์    
ในการโน้มน้าวใจผู้รับสาร  การนำเสนอการสื่อสารคอนเทนต์บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
 
 



มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 44 

 

 Prerequisite: MS 14302 English for Digital Content 
Communication 1 

 

                     Practicing listening, speaking, reading and writing skills for digital content 
communication to motivate target audiences ; presentation of content communication on 
digital platforms 
 
MS 14403 การสัมมนาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์  3(2-2-5) 

Seminar in Digital Content Communication 

  การวางแผนการจัดสัมมนา  ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนาเพื ่อการวิเคราะห์ประเด็นด้าน       
การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  ถอดบทเรียน  แนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดการสัมมนา
การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์  

                     Seminar planning; practicing seminar arrangement to analyze issues on digital 
content communication and related careers; lesson learned; solutions for seminar on digital 
content communication 
 
MS 14404 
  

การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

Digital Content Communication for Tourism  

  ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดการสื่อสารการท่องเที่ยว การเล่าเรื ่อง  การนำเสนอ      
การประเมินการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพ่ือการท่องเที่ยว เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการท่องเที่ยว  
                     Definition; significance and concept of tourism communication; storytelling; 
evaluation; digital content communication for tourism to be applied in tourism management 
 
MS 14405 การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อธุรกิจการบริการ 3(2-2-5) 

Digital Content Communication for Service Business 

  ความหมาย ความสำคัญ  แนวคิดการสื่อสารเพื่อธุรกิจการบริการ  องค์ประกอบและ
ประเภทของอุตสาหกรรมบริการ  การเล่าเรื่อง การนำเสนอ  การประเมินการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์  เพ่ือ
ธุรกิจบริการ   
                     Definition; significance and concept of service business; elements and types 
of hospitality service; storytelling; presentation; evaluation; digital content communication 
for service business 
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MS 14406 การถ่ายภาพเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจการบริการ 3(2-2-5) 

Photography for Tourism and Service Business 

  หลักการและเทคนิคการถ่ายภาพ ทั้งที่เป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  ฝึกปฏิบัติถ่ายภาพ
นอกสถานที ่ การสร้างสรรค์ภาพถ่ายสำหรับใช้ในการผลิตคอนเทนต์ การคัดเลือกและการนำเสนอภาพถ่าย
เพ่ือการท่องเที่ยวและธุรกิจการบริการ 
                     Principles of photography including still and motion pictures; practicing 
outdoor photography; creating photographs for content production; selecting and 
presenting photographs for tourism and hospitality business 
 
MS 14407 การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

  Digital Content Communication for Environment 

  ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด  สารสนเทศเพื่อสิ่งแวดล้อม  การเล่าเรื่อง การนำเสนอ  
การประเมินการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพ่ือสิ่งแวดล้อม  ฝึกการนำเสนอคอนเทนต์เพ่ือสิ่งแวดล้อม ผ่านการ
เขียน  การเล่าเรื่องผ่านคลิปวิดีโอ  การเผยแพร่คอนเทนต์บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
                     Definition, significance and concept of environment communication; 
storytelling; presentation; evaluation; digital content communication for environment; 
practices of content presentation for environment through writing; storytelling through a 
VDO clip; publicizing content on digital platforms 
 
MS 14408 การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการกีฬา 3(2-2-5) 

Digital Content Communication for Sports 

  ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด  สารสนเทศเพื่อการกีฬา  การเล่าเรื ่อง การนำเสนอ    
การประเมินการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการกีฬา ฝึกการนำเสนอคอนเทนต์เพื่อการกีฬาผ่านการเขียน  
การเล่าเรื่องผ่านคลิปวิดีโอ  การเผยแพร่คอนเทนต์บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
                     Definition, significance and concept of sports communication; storytelling; 
presentation; evaluation; digital content communication for sports; practices of content 
presentation for sports through writing; storytelling through a VDO clip; publicizing content 
on digital platforms 
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  2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  
  แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
MS 14401 โครงการพิเศษด้านการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 3(2-2-5) 

Special Project in Digital Content Communication 
  กระบวนการจัดโครงการพิเศษด้านการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ การใช้สื่อกับกลุ่มเป้าหมาย
ดิจิทัลคอนเทนต์ ฝึกปฏิบัติการจัดทำโครงการพิเศษอย่างสร้างสรรค์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม                   
                     Procedures of special project in digital content communication; 
implementation of media with digital content’s target audiences; practicing special project 
operations creatively with social responsibility 
   
MS 10401 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 1(0-2-1) 
 Preparation for Internship in Communication Arts  
                      การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและ
โอกาสของการประกอบอาชีพในสถานประกอบการ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ 
ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านนิเทศศาสตร์ 
                      Preparation for Internship in cognition of characteristics and occupational 
occasion in workspace; self-development in knowledge, skill, attitude, motivation; basic 
knowledge necessary for operating in communication arts workplace   
   
MS 10402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 

Internship in Communication Arts 
3(450) 

 รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: MS 10401 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 

 

                      การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือ  ธุรกิจเอกชน  การนำความรู้   
ทั ้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที ่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง  การจัดให้มีการปฐมนิเทศ
รายละเอียด  การฝึกงานและจัดปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายและสรุปผลปัญหางานด้านนิเทศศาสตร์ตลอดจน
วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน การเขียนบัณฑิตนิพนธ์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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 Required course: MS 10401 Preparation for Internship 
in Communication Arts 

 

                     Internship in government agencies, public enterprises or private sector by 
applying both theoretical and practical knowledge in the real situation; providing orientation 
in detailed internship and post-training to discuss and conclude problems on communication 
arts together with problem solving; writing thesis from the professional experiences 
   
 แผนการเรียนสหกิจศึกษา  
MS 10403 เตรียมสหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ 1(0-2-1) 
 Preparation for Co-operative Education in 

Communication Arts 
 

                      หลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานเทคนิคการเขียนจดหมายในการสมัครงาน การสอบสัมภาษณ์ 
บุคลิกภาพ และการเลือกสถานประกอบการ การเสริมสร้างทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพ เทคนิคการเขยีน
โครงงาน หรือผลงาน การเขียนรายงานทางวิชาการและการนำเสนอผลงาน 
                      The concepts of co-operative education; process of cooperative education; 
regulations of co-operative education; basic knowledge of writing the application forms and 
letters; preparing for job Interview; personality and selecting entrepreneur; enhancing 
professional skills and ethics; techniques for writing project reports or making media, writing 
academic reports and presentations   
   
MS 10404 สหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ 6(640) 
 Co-operative Education in Communication Arts  
 รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: MS 10403 เตรียมสหกิจศึกษาด้าน

นิเทศศาสตร ์
 

                      การออกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษาที่เกี ่ยวข้องกับวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ การทำ
โครงงานหรือผลงาน การทำรายงานสรุป และนำเสนอผลการปฏิบัติงาน 
                    Required course: MS 10403 Preparation for Co-operative Education in 
                    Communication Arts 
  Co-operative education workout related in communication arts field; making 
project or work, field experience summery report writing and presentation 
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3.1.6 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ชั้นปีที่ รายละเอียด 

1 นักศึกษามีความรู้ในหลักการพื ้นฐานนิเทศศาสตร์ มีความเข้าใจในการใช้ภาษาเพื ่อการ
สื่อสาร  มีความรู้พ้ืนฐานการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์  และมีทักษะการถ่ายภาพ     

2 นักศึกษามีความรู้ในงานด้านการสื่อสารการตลาด  การวิจัย  การสื่อสารองค์การในยุคดิจิทัล     
มีทักษะการถ่ายทอดเรื่องราว การสื่อสารด้วยภาพ และสามารถผลิตสื่อดิจิทัลเบื้องต้นได้ 

3 นักศึกษามีทักษะการคิด  วิเคราะห์  และมีทักษะการสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัลได้อย่างมีศิลปะ 
มีหลักการ อย่างเป็นขั้นตอนตามแผน บนพื้นฐานของกฎหมายและความรับผิดชอบต่อสังคม 

4 นักศึกษามีทักษะในการทำงานเป็นทีม สามารถผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อสังคม และมีความพร้อมใน
การประกอบอาชีพ 

 
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล  
เลขประจำตัวประชาชน 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถานศึกษาและปี พ.ศ.     
ที่สำเร็จการศึกษา 

1 นายประภวิษณ์ุ พนัสทรัพย์สุข 
1-1008-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ศศ.ม. 
(การสื่อสาร
พัฒนาการ) 

ศศ.บ.  
นิเทศศาสตร์ (วารสาร) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 
2555 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 
2550 

2 นางสาวรัตนา  บุญอ่วม 
5-1049-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ศศ.ม.   
(การสื่อสาร
พัฒนาการ) 

ศศ.บ.  
นิเทศศาสตร์ (วิทยุและ

โทรทัศน์) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง,   
2556 
 
สถาบันราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา,  
2545 

3 นางสาวอารียา  จุ้ยจำลอง 
3-1012-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ปร.ด. 
(การจัดการเทคโนโลยี) 
 

ป.บัณฑิต 
(วิชาชีพครู) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 
2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล  
เลขประจำตัวประชาชน 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถานศึกษาและปี พ.ศ.     
ที่สำเร็จการศึกษา 

 
 

ป.บัณฑิต 
(การวิจัยทางสังคม) 

ว.ม. 
(บริหารสื่อสารมวลชน) 

ศศ.บ. 
(การประชาสัมพันธ์) 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 
2550 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2547  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2545 
สถาบันราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 
2540 

4 นางรัตนา  เทียมถนอม  
3-7306-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ นศ.ม. 
(การประชาสัมพันธ์) 
ค.บ. (ประวัติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสยาม, 2533 
 
วิทยาลัยครูนครปฐม, 2528 

5 นางสาวณัฐกานต์  แก้วขำ 
1-6001-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ปร.ด. 
(นิเทศศาสตร์และ

นวัตกรรม) 
บธ.ม. 

(การจัดการทั่วไป) 
ศศ.บ. 

(สื่อสารมวลชน) 
วศ.บ. 

(วิศวกรรมโยธา) 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์, 2563 
 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 
2555 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 
2564 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2552 

6 นายสิงห์  สิงห์ขจร 
3-1008-XXXXX-XX-X 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
นิเทศศาสตร์ 

(6105) 

ปร.ด 
(นิเทศศาสตร์) 

ป.บัณฑิต 
(วิชาชีพครู) 

 
นศ.ม. 

(นิเทศศาสตร์) 
นศ.บ. 

(ประชาสัมพันธ์) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช,  2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 
2557 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช,  2549 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,  
2546 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล  
เลขประจำตัวประชาชน 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถานศึกษาและปี พ.ศ.     
ที่สำเร็จการศึกษา 

7 นายจรัล  มานตรี 
3-1012-XXXXX-XX-X 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
นิเทศศาสตร์ 

(6105) 

ปร.ด. 
(สื่อสารมวลชน)  

ว.ม. 
(วิจัยสื่อสารมวลชน),  

ว.บ. 
(หนังสือพิมพ์และ

สิ่งพิมพ์)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2554 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2536 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  
2531 

8 นางสาวพิมพ์พิไล  ไทพิทักษ์ 
4-1015-XXXXX-XX-X 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
นิเทศศาสตร์ 

(6105) 

นศ.ม.  
(การโฆษณา) 

บธ.บ. (การตลาด) 
เกียรตินิยมอันดับ 2 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2551 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2549 

9 นางสาวมนัสวี  พัวตระกูล 
3-1016-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ M.P. 
(Professional 

Studies in Digital 
Media) 
นศ.บ. 

(ศิลปะการแสดง) 

Northeastern 
University, Boston, 
U.S.A., 2553 
 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,  
2548 

10 นางสาวเพียงธิดา  เสรีสุทธิกูล
ชัย 
3-1017-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ศศ.ม. 
การจัดการทาง

วัฒนธรรม 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

อ.บ. 
(ภาษาฝรั่งเศส) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2548 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2545 

หมายเหตุ ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอนของอาจารย์ ดูที่ภาคผนวก ง  
 
3.2.2 อาจารย์ประจำ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล  
เลขประจำตัวประชาชน 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถานศึกษาและปีพ.ศ. 
ที่สำเร็จการศึกษา 

1 นายประภวิษณ์ุ พนัสทรัพย์
สุข 

อาจารย์ ศศ.ม. 
(การสื่อสารพัฒนาการ) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 
2555 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล  
เลขประจำตัวประชาชน 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถานศึกษาและปีพ.ศ. 
ที่สำเร็จการศึกษา 

1-1008-XXXXX-XX-X ศศ.บ. 
นิเทศศาสตร์  (วารสาร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 
2550 

2 นางสาวรัตนา  บุญอ่วม 
5-1049-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ศศ.ม.   
(การสื่อสารพัฒนาการ) 

ศศ.บ.  
นิเทศศาสตร์ (วิทยุและ

โทรทัศน์) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง,   
2556 
สถาบันราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา,  
2545 

3 นางสาวอารียา  จุ้ยจำลอง 
3-1012-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ปร.ด. 
(การจัดการเทคโนโลยี) 
 

ป.บัณฑิต 
(วิชาชีพครู) 

 
ป.บัณฑิต 

(การวิจัยทางสังคม) 
ว.ม. 

(บริหารสื่อสารมวลชน) 
ศศ.บ. 

(การประชาสัมพันธ์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 
2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา , 
2550 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2547  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2545 
สถาบันราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 
2540 

4 นางรัตนา  เทียมถนอม  
3-7306-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ นศ.ม. 
(การประชาสัมพันธ์) 

ค.บ.  
(ประวัติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสยาม, 2533 
 
วิทยาลัยครูนครปฐม, 2528 

5 นางสาวณัฐกานต์  แก้วขำ 
1-6001-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ปร.ด. 
(นิเทศศาสตร์และ

นวัตกรรม) 
บธ.ม. 

(การจัดการทั่วไป) 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์, 2563 
 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 
2555 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล  
เลขประจำตัวประชาชน 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถานศึกษาและปีพ.ศ. 
ที่สำเร็จการศึกษา 

ศศ.บ. 
(สื่อสารมวลชน) 

วศ.บ. 
(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 
2564 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2552 

6 นายสิงห์  สิงห์ขจร 
3-1008-XXXXX-XX-X 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด 
(นิเทศศาสตร์) 

ป.บัณฑิต 
(วิชาชีพครู) 

 
นศ.ม. 

(นิเทศศาสตร์) 
นศ.บ. 

(ประชาสัมพันธ์) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช,  2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 
2557 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช,  2549 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,  
2546 

7 นายจรัล  มานตรี 
3-1012-XXXXX-XX-X 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
นิเทศศาสตร์ 

(6105) 

ปร.ด. 
(สื่อสารมวลชน)  

ว.ม. 
(วิจัยสื่อสารมวลชน),  

ว.บ. 
(หนังสือพิมพ์และ

สิ่งพิมพ์)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2554 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2536 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  
2531 

8 นางสาวพิมพ์พิไล  ไทพิทักษ์ 
4-1015-XXXXX-XX-X 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
นิเทศศาสตร์ 

(6105) 

นศ.ม.  
(การโฆษณา) 

บธ.บ. (การตลาด) 
เกียรตินิยมอันดับ 2 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2551 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2549 

9 นางสาวมนัสวี  พัวตระกูล 
3-1016-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ M.P. 
(Professional 

Studies in Digital 
Media) 
นศ.บ. 

(ศิลปะการแสดง) 

Northeastern 
University, Boston, 
U.S.A., 2553 
 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,  
2548 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล  
เลขประจำตัวประชาชน 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถานศึกษาและปีพ.ศ. 
ที่สำเร็จการศึกษา 

10 นางสาวเพียงธิดา  เสรีสุทธิ
กูลชัย 
3-1017-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ศศ.ม. 
การจัดการทาง

วัฒนธรรม 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

อ.บ. 
(ภาษาฝรั่งเศส) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2548 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2545 

หมายเหตุ ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอนของอาจารย์ ดูที่ภาคผนวก จ  
 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล  
เลขประจำตัวประชาชน 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถานศึกษาและปีพ.ศ.   
ที่สำเร็จการศึกษา 

1 นางสาวพิภาวัล  เลาวกุล อาจารย์ นศ.ม.  
(ประชาสัมพันธ์) 

ศศ.บ.  
(ภาษาฝรั่งเศส) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2553   
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2548 

2 นายมนัสกวิญ  ชางประยูร อาจารย์ ว.ม. 
(การบริหาร

สื่อสารมวลชน) 
ศศ.บ. 

นิเทศศาสตร์ 
(การประชาสัมพันธ์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2555 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 
2550 

หมายเหตุ ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอนของอาจารย์ ดูที่ภาคผนวก ฉ 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

จากการออกนิเทศก์นักศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการ
สื่อสารองค์การ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หน่วยงานมีความต้องการที่ต้องการใช้บัณฑิตจบใหม่ที่มี
ประสบการณ์ มีทักษะและความรู้ที่พร้อมในการปฏิบัติงานจริง  อีกทั้งมีความสามารถในการปรับตัวในการ
ทำงานและมีทัศนคติ   ต่อการงานที่ดี  มีความเสียสละและรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการทำงานให้กับหน่วยงาน  
ดังนั้นหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)  นี้
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ยังคงรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาก่อนจบการศึกษา       
ดังรายละเอียดตามโครงสร้างหลักสูตรฯ   

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
       1)  มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจหลักการ ความจำเป็น

ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
      2)  ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
      3)  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
      4)  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา มีจิตสาธารณะและเข้าใจวัฒนธรรมองค์การ ตลอดจนสามารถปรับตัว

ให้เข้ากับสถานประกอบการได้ 
      5)  มีความกล้าแสดงออกท้ังในด้านความคิดสร้างสรรค์และการปฏิบัติ มีความรับผิดชอบใน

ความคิดและการปฏิบัติตัวนั้น นอกจากนี้ยังสามารถนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
4.2 ช่วงเวลา  

    ภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 หรือภาคเรียนอื่นตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา โดยมีจำนวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 

    ข้อกำหนดดังกล่าวในหลักสูตรนี้มีอยู่ในรายวิชาโครงการพิเศษด้านการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ โดยฝึก
ปฏิบัติในการจัดกิจกรรมพิเศษ ระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 

5.1 คำอธิบายโดยย่อ  
กระบวนการจัดโครงการพิเศษด้านการสื ่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ การใช้สื ่อกับกลุ ่มเป้าหมาย      

ดิจิทัลคอนเทนต์ ฝึกปฏิบัติการจัดทำโครงการพิเศษอย่างสร้างสรรค์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

1)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน มีความซื่อสัตย์สุจริตและยึดถือ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพด้านการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 

2)  ด้านความรู ้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการสื ่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ได้อย่าง
เหมาะสม มีความสามารถในการนำความรู้ทางด้านการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ไปพัฒนาตนเอง ชุมชน และ
สังคม 

3)  ด้านทักษะทางปัญญา มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ 
สร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ มีทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ ในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ในประเด็นการมีความเข้า
ใจความแตกต่างระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีความสามารถในการ
พัฒนาตนให้มีภาวะผู้นำ และการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5)  ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในประเด็นการมี
ทักษะการคำนวณการใช้งบประมาณ วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ ทักษะการสื่อสาร 
การใช้นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน 

5.3 ช่วงเวลา  
      ภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปีที่ 4  
5.4 จำนวนหน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ  
       การประชุมคณาจารย์ในสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ ก่อนเปิดการเรียนการสอน เพื่อทำ

ความเข้าใจร่วมกันและกำหนดหัวข้อที่จะทำโครงการ แบ่งกลุ่มตามขนาดที่เหมาะสมกับการลงทะเบียนหรือ
ตามความเหมาะสมกับโครงการ มีการกำหนดการให้คำปรึกษาการดำเนินโครงการทุกขั้นตอน 

5.6 กระบวนการประเมินผล   
ประเมินจากการเขียนโครงการ  การวางแผน  การประสานงาน การจัดทำโครงการ ความร่วมมือ 

และการประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังจัดโครงการ  มีรูปเล่มและการนำเสนอในแต่ละกลุ่ม  มีคณาจารย์
ในสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ร่วมประเมิน พิจารณาการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการบูรณาการ
ความรู้จากรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เคยเรียนมา  
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์ กลยุทธ์หรือกิจกรรม 
1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  รับผิดชอบตัวเอง  
ชุมชนและสังคม 

1. กำหนดกติกาการเรียนและการฝึกปฏิบัติการร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกอย่างมีความรับผิดชอบ 
2. จัดกิจกรรมการสอนให้มีการสร้างปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม โดยการจัดกิจกรรมช่วยเหลืองานส่วนรวม      
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   
3. จัดกิจกรรมจิตอาสาตามสถานการณ์หรือตามความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี
ให้กับสถานศึกษา 
4. จัดโครงการในรูปแบบการศึกษาชุมชน และวัฒนธรรม
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

2. มีทักษะและความสามารถด้านการสื่อสาร
ดิจิทัลคอนเทนต์ 

1. จัดการเรียนการสอนแบบ Project Base Learning  
2. จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์
มุ่งฝึกการคิดวิเคราะห์ และการนำเสนอความคิดอย่างมี
เหตุผล 
3. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
เป็นเครื่องมือในการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ โดยการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ประสบความสำเร็จมาเป็น
วิทยากร 

3. บูรณาการความรู้ด้านการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล
เพ่ือประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและ
การศึกษาต่อ 

1. จัดการเรียนการสอนแบบ Problem Base Learning 
2. บูรณาการโจทย์การเรียนรู้กับการปฏิบัติงานจริง 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยการศึกษา     
ดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับ
ผู้ประกอบการ 
4. ส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมและเข้าร่วมโครงการ      
ด้านการสื่อสาร การสร้างคอนเทนต์ ทั้งในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนเพื่อนำความรู้ไปใช้แลกเปลี่ยน    
บูรณาการและการสร้างสมประสบการณ์ภายนอก
ห้องเรียน 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีคุณธรรมจริยธรรม 
ในการดำเนินชีวิต 
2. เคารพกฎเกณฑ์ทางสังคม
และมีค่านิยมที่ดีงาม 

1.  การบรรยาย 
2.  การสาธิต  
3.  การอภิปราย  
4.  การสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
โดยใช้เอกสารและสื่อต่าง ๆ 
5.  การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา บทบาทสมมุติ สถานการณ์
จำลอง เกม 
6.  การเรียนรู้ในกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
7. การกำหนดพฤติกรรม ข้อปฏิบัติ เพื่อให้
ผู้เรียนปฏิบัติตาม 
8. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
มอบหมายงาน 

1. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์      
ในชั้นเรียน การอภิปราย   
ในชั้นเรียน หรือการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ 
2. ประเมินจากการ
ปฏิบัติงานหรือผลงาน 
3. ประเมินจากการวิเคราะห์ 
ใบงาน รายงานผลงาน หรือ
ผลผลิตของผู้เรียน 

2) ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความรู้ความเข้าใจ 
ในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
2. มีความรู้ความเข้าใจ
ประเพณี วัฒนธรรมไทย  
และสากล เพื่อนำไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิต 
3. มีความรู้ความเข้าใจถึง
ผลกระทบจากความประพฤติ
ที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ 
ของสังคม 

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การอภิปราย 
4. การฝึกปฏิบัติการ  
5. การทำโครงการโครงงาน 
6. การสอนทักษะการสืบค้น ทักษะการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้
ผ่านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
7. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา สถานการณ์จำลอง เกม หรือ
สถานการณ์จริง 

1. การทดสอบย่อย 
แบบฝึกหัด 
2. การสอบปลายภาค และ/
หรือการสอบกลางภาค 
3. ประเมินจากใบงาน 
รายงานผลงาน หรือผลผลิต
ของผู้เรียน 
4. ประเมินจากการนำเสนอ
รายงาน หรือผลงานของ
ผู้เรียน 
5. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์     
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

8. การศึกษาดูงานหรือเชิญวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรเฉพาะเรื่อง 

ในชั้นเรียน การอภิปราย  
ในชั้นเรียน หรือการมี   
ส่วนร่วมในการตอบคำถาม 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีทักษะการแสวงหาความรู้ 
ติดตามการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม 
2. มีทักษะการคิดอย่างเป็น
ระบบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
วิพากษ์ สร้างสรรค์ และมี
วิจารณญาณ 
3. มีทักษะการแก้ปัญหาอย่าง
ถูกต้องตามหลักการ 
 
 

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การอภิปราย  
4. การฝึกปฏิบัติการ  
5. การทำโครงการ โครงงาน 
6. การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลจากการ
สืบค้น การบรรยาย เอกสารและ       
สื่อต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การอภิปรายการ
นำเสนอในชั้นเรียน                                     
7. การศึกษาดูงาน เรียนรู้นอกสถานที่ 
เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้จาก
ชุมชน เรียนรู้จากสภาพจริง  
8. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา สถานการณ์จำลอง เกม  
เพ่ือนำไปสู่การสังเคราะห์ วิเคราะห์  
และวิพากษ์ 
9. การสอนทักษะการสืบค้นทักษะการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้
ผ่านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

1. การทดสอบย่อย 
แบบฝึกหัด 
2. การสอบปลายภาค และ/
หรอืการสอบกลางภาค 
3. ประเมินจากกิจกรรม ใบ
งาน  รายงาน ผลงาน 
ผลผลิตหรือการนำเสนอของ
ผู้เรียน 
4. ประเมินจากการอภิปราย
หรือการแสดงความคิดเห็น
ในชั้นเรียน การมีส่วนร่วมใน
การตอบคำถาม 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และส่วนรวม 
2. มีความสามารถในการ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความ
แตกต่างกัน 

1. การสอนโดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน 
ผู้เรียนกับบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
2. การสอนโดยการจัดกิจกรรมกลุ่ม    
เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานในฐานะผู้นำ          

1. ประเมินจากการสังเกต 
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ในชั้น
เรียน ความรับผิดชอบ    
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3. มีทักษะการเป็นผู้นำและผู้
ตามท่ีดีในการทำงานกลุ่ม 

ผู้ตามที่ด ีโดยผ่านกิจกรรม การทำ
รายงาน โครงการ โครงงานเพ่ือการ
นำเสนอ 
3. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จากบทบาท
สมมุติ กรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลอง 
เพ่ือเรียนรู้ การปรับตัว บทบาทความ
รับผิดชอบ และบทบาทความเป็นผู้นำและ
ผู้ตาม 
4. การศึกษาดูงาน เรียนรู้นอกสถานที่ 
เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้จากชุมชน 
เรียนรู้จากสภาพจริง 

2. ประเมินจากทักษะการ
แสดงออกในภาวะผู้นำ ผู้ตาม
จากสถานการณ์การเรียนการ
สอนที่กำหนด 
3. ประเมินจากความสามารถ 
ในการทำงานการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 
4. ประเมินจากการนำเสนอ 
ใบงาน รายงาน ผลงาน หรือ
ผลผลิตของผู้เรียน 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ 
2. มีทักษะการสื่อสารทั้งการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3. สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการศึกษา รวบรวม เรียบ
เรียง สร้างสรรค์ และนำเสนอ
ได้อย่างถูกต้อง 

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การสอนโดยส่งเสริมการเรียนรู้ที่
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
การสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 
4. การสอนโดยมอบหมายให้ผู้เรียน
ได้ใช้การสื่อสารทั้งการพูด การฟัง 
การอ่าน การเขียนระหว่างผู้เรียน
กับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน และ
บุคคลอื่น ๆ 
5. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา บทบาทสมมุติ 
สถานการณ์จำลอง  

1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม 
การสื่อสาร การมีส่วนรว่ม หรือการ
ติดต่อผู้สอนผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการเข้าร่วมกิจกรรม 
ต่าง ๆ 
2. ประเมินจากความสามารถ 
ในการอธิบาย อภิปราย หรือการ
นำเสนอ 
3. ประเมินจากใบงาน รายงาน 
ผลงาน หรือผลผลิตของผู้เรียน  
ทั้งในด้านการสืบค้นข้อมูล       
การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผล  
และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพ่ือการนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม 
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2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนนิเทศศาสตร์) 
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ทำงาน 
2. มีระเบียบวินัย 
3. มีความซื่อสัตย์สุจริตและ
ยึดถือจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
นิเทศศาสตร์ 

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การอภิปราย  
4. การสอนที่สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม โดยใช้เอกสารและ      
สื่อต่าง ๆ  
5. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา บทบาทสมมติ 
สถานการณ์จำลอง เกม 
6. การเรียนรู้ในกิจกรรมที่ให้ผู้เรียน
ได้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง  
7. การกำหนดพฤติกรรม ข้อปฏิบัติ 
เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม 
8. การจัดกิจกรรมการเรียน         
การสอนและมอบหมายงาน 

1. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน 
การอภิปรายในชั้นเรียน หรือ     
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
2. ประเมินจากการปฏิบัติงานหรือ
ผลงาน 
3. ประเมินจากการวิเคราะห์ 
ใบงาน รายงาน ผลงาน หรือ
ผลผลิตของผู้เรียน 

2) ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาทางนิเทศศาสตร์ 
2. มีความสามารถประมวล
ความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์ได้
อย่างเหมาะสม 
3. มีความสามารถในการนำ
ความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์ไป
พัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม 

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การอภิปราย  
4. การฝึกปฏิบัติการ  
5. การทำโครงการโครงงาน 
6. การสอนทักษะการสืบค้น ทักษะ
การเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ใน 
การเรียนรู้ผ่านการแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง  
7. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา สถานการณ์จำลอง เกม 
หรือสถานการณ์จริง 

1. การทดสอบย่อยแบบฝึกหัด 
2. การสอบปลายภาค และ/หรือ 
การสอบกลางภาค  
3. ประเมินจากใบงาน รายงาน
ผลงาน หรือผลผลิตของผู้เรียน 
4. ประเมินจากการนำเสนอ
รายงาน หรือผลงานของผู้เรียน 
5. ประ เ ม ิ น จ า ก กา ร ส ั ง เ ก ต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน 
การอภิปรายในชั ้นเร ียน หรือ 
การมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม 
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8. การศึกษาดูงานหรือเชิญวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมา 
เป็นวิทยากรเฉพาะเรื่อง 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีทักษะการแสวงหาความรู้
ทางนิเทศศาสตร์ ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
2. มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ 
สร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ 
3. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้
ทางนิเทศศาสตร์ในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การอภิปราย  
4. การฝึกปฏิบัติการ  
5. การทำโครงการ โครงงาน 
6. การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลจาก
การสืบค้น การบรรยาย เอกสารและ
สื่อต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การอภิปราย 
การนำเสนอในชั้นเรียน 
7. การศึกษาดูงาน เรียนรู้นอกสถานที่ 
เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้จาก
ชุมชน เรียนรู้จากสภาพจริง  
8. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา สถานการณ์จำลอง เกม 
เพ่ือนำไปสู่การสังเคราะห์ วิเคราะห์ 
และวิพากษ์ 
9. การสอนทักษะการสืบค้น ทักษะ
การเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการ
เรียนรู้ผ่านการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

1. การทดสอบย่อยแบบฝึกหัด 
2. การสอบปลายภาค และ/หรือ 
การสอบกลางภาค 
3. ประเมินจากกิจกรรม ใบงาน 
รายงาน ผลงาน ผลผลิต หรือ 
การนำเสนอของผู้เรียน 
4. ประเมินจากการอภิปรายหรือ
การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และส่วนรวม 
2. มีความสามารถในการทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความแตกต่างกัน 

1. การสอนโดยเน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับ
บุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง  

1. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน 
ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
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3. มีทักษะการเป็นผู้นำและมี
ความสามารถในการทำงานเป็น
ทีม 

2. การสอนโดยการจัดกิจกรรม
กลุ่ม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน               
ในฐานะผู้นำ ผู้ตามท่ีดี โดยผ่าน
กิจกรรมการทำรายงาน โครงการ 
โครงงาน เพื่อการนำเสนอ 
3. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
บทบาทสมมุติ กรณีศึกษา หรือ
สถานการณ์จำลอง เพื่อเรียนรู้ 
การปรับตัว บทบาท               
ความรับผิดชอบ และบทบาท          
ความเป็นผู้นำและผู้ตาม 
4. การศึกษาดูงาน เรียนรู้นอก
สถานที่ เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้จากชุมชน เรียนรู้จาก              
สภาพจริง 

2. ประเมินจากทักษะการ
แสดงออกในภาวะผู้นำและการ
ทำงานเป็นทีมจากสถานการณ์
การเรียนการสอนที่กำหนด 
3. ประเมินจากความสามารถ 
ในการทำงาน การปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 
4. ประเมินจากการนำเสนอ  
ใบงาน รายงาน ผลงาน หรือ
ผลผลิตของผู้เรียน 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
และข้อมูลทางด้านนิเทศศาสตร์ 
2. มีทักษะการสื่อสารทั้งการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน 
3. สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การศึกษา รวบรวม เรียบเรียง 
สร้างสรรค์ นำเสนอได้อย่างถูกต้อง
และรู้เท่าทัน 

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การสอนโดยส่งเสริมการเรียนรู้
ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
การสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 
4. การสอนโดยมอบหมายให้
ผู้เรียนได้ใช้การสื่อสารทั้งการพูด 
การฟัง การอ่าน การเขียน
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียน
กับผู้สอน และบุคคลอ่ืน ๆ 
5. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา บทบาทสมมุติ 
สถานการณ์จำลอง  

1. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม การสื่อสาร                  
การมีส่วนร่วม หรือ 
การติดต่อผู้สอนผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ 
2. ประเมินจากความสามารถ 
ในการอธิบาย อภิปราย หรือ 
การนำเสนอ 
3. ประเมินจากใบงาน รายงาน 
ผลงาน หรือผลผลิตของผู้เรียน  
ทั้งในด้านการสืบค้นข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูล                  
การประมวลผล  และการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
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เพ่ือการนำเสนอในรูปแบบ 
ที่เหมาะสม 

 
2.3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านหมวดวิชาเฉพาะ(วิชาเฉพาะด้านการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์) 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ทำงาน 
2. มีระเบียบวินัย 
3. มีความซื่อสัตย์สุจริตและ
ยึดถือจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ด้านการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 

1. การบรรยาย  
2. การอภิปราย  
3. การสอนที่สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ยกตัวอย่าง โดยใช้
เอกสารและสื่อต่าง ๆ  
4. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา บทบาทสมมติ 
สถานการณ์จำลอง เกม 
5. ผู้สอนทำตนเองเป็นแบบอย่างใน
การจัดการเรียนการสอน 
6. กำหนดกติกาการจัดการเรียนการ
สอน และมีการถอดบทเรียน 

1. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน 
การอภิปรายในชั้นเรียน หรือ     
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
 

2) ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาด้านการสื่อสารดิจิทัล
คอนเทนต์ 
2. มีความสามารถประมวล
ความรู้ทางด้านการสื่อสารดิจิทัล
คอนเทนต์ได้อย่างเหมาะสม 
3. มีความสามารถในการนำ
ความรู้ทางด้านการสื่อสารดิจิทัล
คอนเทนต์ไปพัฒนาตนเอง 
ชุมชน และสังคม 

1. การบรรยาย ถอดบทเรียน 
2. การอภิปราย  
3. จัดการเรียนการสอนแบบ Project 
base learning ให้นักศึกษาฝึกการ
ทำงานเป็นกลุ่ม  และบูรณาการ
ความรู้สู่การปฏิบัติงาน 
4. ศึกษาดูงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
5. ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างอาจารย์
กับนักศึกษา 
6. วิเคราะห์ข้อมูลด้านการสื่อสาร
ดิจิทัลคอนเทนต์บนแพลตฟอร์ม

1. การทดสอบย่อยแบบฝึกหัด 
2. การสอบปลายภาค และ/หรือ 
การสอบกลางภาค  
3. ประเมินจากผลงานของ
นักศึกษา 
5. ประเมินจากกระบวนการ
ทำงานของนักศึกษา 
5. ประเมินจากรายงาน การแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน และนอก
ชั้นเรียน 
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ออนไลน์ โดยใช้ศาสตร์และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง 
7. เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายใน
รายวิชามีสาระเป็นปัจจุบันและเฉพาะ
ทาง 
8. กำหนดประเด็นหัวข้อให้นักศึกษา
ค้นคว้า  เพ่ือนำเสนอผลการค้นคว้า
ด้วยสื่อที่เหมาะสมกับองค์ความรู้   
นั้น ๆ  โดยอาจารย์เป็นที่ปรึกษาใน
การชี้แนะ 
9. มอบหมายงาน  หรือสร้างกิจกรรม
ให้นักศึกษาต้องใช้ความรู้ ในการ
ทำงานหรือกิจกรรม 
10. สำรวจชุมชน เพื่อนำความรู้ด้าน
การผลิตสื่อให้เหมาะสมกับชุมชน 
นั้น ๆ 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีทักษะการแสวงหาความรู้
ทางด้านการสื่อสารดิจิทัลคอน
เทนต ์ติดตามการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม 
2. มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ 
สร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ 
3. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้
ทางด้านการสื่อสารดิจิทัลคอน
เทนต ์ในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

1. การบรรยาย  
2. การฝึกปฏิบัติการ มอบหมายงาน
การทำโครงการ ให้นักศึกษาค้นคว้า
และประมวลผล 
3. ยกตัวอย่างจากกรณีศึกษา 
4. กำหนดงานจากประเด็นทางสังคม
หรือเศรษฐกิจ ให้นักศึกษาใช้ความรู้ 
และทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ 
5. การศึกษาดูงาน เรียนรู้นอกสถานที่ 
เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้จาก
ชุมชน เรียนรู้จากสภาพจริง  
6. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา สถานการณ์จำลอง เกม  

1. การทดสอบย่อยแบบฝึกหัด 
2. การสอบปลายภาค และ/หรือ 
การสอบกลางภาค 
3. ประเมินจากงานที่นักศึกษาทำ
ส่ง และความสอดคล้องกับงานที่
ได้รับมอบหมายไป 
4. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
5. การมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ทำงานกลุ่ม 
6. การใช้ความรู้ ทักษะหรือ
ประสบการณ์ในการคิด  วิเคราะห์ 
และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
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4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และส่วนรวม 
2. มีความสามารถในการทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความแตกต่างกัน 
3. มีทักษะการเป็นผู้นำและมี
ความสามารถในการทำงานเป็น
ทีม 

1. การสอนโดยเน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับ
บุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง  
2. การสอนโดยการจัดกิจกรรม
กลุ่ม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน               
ในฐานะผู้นำ ผู้ตามท่ีดี โดยผ่าน
กิจกรรมการทำรายงาน โครงการ 
โครงงาน เพื่อการนำเสนอ 
3. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
บทบาทสมมุติ กรณีศึกษา หรือ
สถานการณ์จำลอง เพื่อเรียนรู้ 
การปรับตัว บทบาท               
ความรับผิดชอบ และบทบาท          
ความเป็นผู้นำและผู้ตาม 
4. การศึกษาดูงาน เรียนรู้นอก
สถานที่ เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้จากชุมชน เรียนรู้จาก              
สภาพจริง 
5. ให้นักศึกษากำหนดโครงการขึ้น
เอง  และวางแผนการทำงานให้
โครงการนั้นสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์   โดยผู้สอนทำ
หน้าที่กำกับและให้คำปรึกษา 
6. การยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
7. การเปิดโอกาสให้นักศึกษา  
เข้าปรึกษากิจกรรมรายกลุ่ม 

1. ผลงานที่มอบหมายให้และการ
มีส่วนร่วมกับกิจกรรม 
2. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน   
การอภิปรายกลุ่ม 
3. ประเมินจากชิ้นงาน  หรือการมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมของนักศึกษา 
4. การมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ทำงานกลุ่ม  และบทบาทในการ
ทำงาน 
5. การสังเกตพฤติกรรมในการ
แก้ปัญหาและการเข้าพบเพื่อขอ
คำปรึกษาของสมาชิกกลุ่ม 
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5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
และข้อมูลทางด้านการสื่อสาร
ดิจิทัลคอนเทนต์ 
2. มีทักษะการสื่อสารทั้งการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน 
3. สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การศึกษา รวบรวม เรียบเรียง 
สร้างสรรค์ นำเสนอได้อย่างถูกต้อง
และรู้เท่าทัน 

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การสอนโดยส่งเสริมการเรียนรู้
ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
การสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 
4. การสอนโดยมอบหมายให้
ผู้เรียนได้ใช้การสื่อสารทั้งการพูด 
การฟัง การอ่าน การเขียน
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียน
กับผู้สอน และบุคคลอ่ืน ๆ 
5. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา บทบาทสมมุติ เกม
สถานการณ์จำลอง  
6. ฝึกให้นักศึกษาสื่อสารภายใต้
เงื่อนไขต่าง ๆ 
7. กำหนดงานหรือกิจกรรมให้
นักศึกษาคิดวิเคราะห์  วางแผน
กิจกรรมการสื่อสารดิจิทัลคอน
เทนตใ์นรูปแบบธุรกิจ 
8. ฝึกให้นักศึกษามีทักษะในการ
คำนวณตัวเลขเพื่อจุดประสงค์ 
ทางด้านการสื่อสารดิจิทัลคอน
เทนต์ 
9. มอบหมายงานหรือกิจกรรม
พร้อมการนำเสนอผ่านรูปแบบสื่อ
ต่างๆ  
10. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาและ
การวิเคราะห์สื่อต่าง ๆ 

1. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม การสื่อสาร การมีส่วน
ร่วม หรือการติดต่อผู้สอนผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
2. ประเมินจากความสามารถ 
ในการอธิบาย อภิปราย หรือ 
การนำเสนอ 
3. ประเมินจากใบงาน รายงาน 
ผลงาน หรือผลผลิตของผู้เรียน  
ทั้งในด้านการสืบค้นข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูล  
การประมวลผล  และการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
เพ่ือการนำเสนอในรูปแบบ 
ที่เหมาะสม 
4. ประเมินผลตามรูปแบบการ
สื่อสารในแต่ละรูปแบบ 
5. ประเมินผลงานตามความ
สอดคล้องกับงานที่ได้รับ
มอบหมายหรือปฏิบัติ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
mapping) 

3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
3.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป   
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต 
2. เคารพกฎเกณฑ์ทางสังคมและมีค่านิยมที่ดีงาม 

ด้านความรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
2. มีความรู้ความเข้าใจประเพณี วัฒนธรรมไทย และสากล เพ่ือนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต 
3. มีความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบจากความประพฤติที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสังคม 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. มีทักษะการแสวงหาความรู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
2. มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ สร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ 
3. มีทักษะการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องตามหลักการ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
1. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม 
2. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความแตกต่างกัน 
3. มีทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดีในการทำงานกลุ่ม 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ 
2. มีทักษะการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3. สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการศึกษา รวบรวม เรียบเรียง สร้างสรรค์ และนำเสนอได้อย่างถูกต้อง 
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3.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาเฉพาะ (วิชาแกนนิเทศศาสตร์) 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน 
2. มีระเบียบวินัย 
3. มีความซื่อสัตย์สุจริตและยึดถือจรรยาบรรณทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 

ด้านความรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาทางนิเทศศาสตร์ 

 2. มีความสามารถประมวลความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านนิเทศศาสตร์ได้อย่าง
เหมาะสม 

3. มีความสามารถในการนำความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์ไปพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม 
ด้านทักษะทางปัญญา 
1. มีทักษะการแสวงหาความรู้ทางนิเทศศาสตร์ ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
2. มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ สร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ 
3. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม 
2. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความแตกต่างกัน 
3. มีทักษะการเป็นผู้นำและมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและข้อมูลทางด้านนิเทศศาสตร์ 
2. มีทักษะการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3. สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการศึกษา รวบรวม เรียบเรียง สร้างสรรค์ นำเสนอได้อย่างถูกต้อง

และรู้เท่าทัน 
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3.1.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์) 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน 
2. มีระเบียบวินัย 
3. มีความซื่อสัตย์สุจริตและยึดถือจรรยาบรรณทางวิชาชีพด้านการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 

ด้านความรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาด้านการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 

 2. มีความสามารถประมวลความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการสื่อสารดิจิทัลคอน
เทนตไ์ด้อย่างเหมาะสม 

3. มีความสามารถในการนำความรู้ทางด้านการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ไปพัฒนาตนเอง ชุมชน และ
สังคม 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. มีทักษะการแสวงหาความรู้ทางด้านการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ ติดตามการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม 
2. มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ สร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ 
3. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม 
2. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความแตกต่างกัน 
3. มีทักษะการเป็นผู้นำและมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและข้อมูลทางด้านการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 
2. มีทักษะการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3. สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการศึกษา รวบรวม เรียบเรียง สร้างสรรค์ นำเสนอได้อย่างถูกต้อง

และรู้เท่าทัน 
 

3.2 ความรับผิดชอบของรายวิชา 
ความรับผิดชอบในหลักสูตรที่มีต่อผลการเรียนรู้ แสดงดังนี้ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

● หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก ○ หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
 

 

1.ด้าน 

คุณธรรม

จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะ

ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ 

การวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2            3 1 2 3 

GE 01101 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น                 

GE 01201 วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน               

GE 01202 พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก                

GE 02101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล               

GE 02102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย               

GE 02201 การรูเ้ท่าทันสื่อและสารสนเทศ                 

GE 02202 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน                

GE 02203 ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน                

GE 02204 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน                
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1.ด้าน 

คุณธรรม

จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะ

ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ 

การวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2            3 1 2 3 

GE 02205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน               

GE 02206 ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน               

GE 02207 ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน               

GE 02208 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน               

GE 02209 ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน               

GE 03101 ชีวิตดีมีความสุข               

GE 03201 ศิลปะและความงามของชีวิต               

GE 03202 ศิลปะการใช้ชีวิต               

GE 04101 ประกอบการธรุกิจเชิงสรา้งสรรค์                

GE 04201 การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง               

GE 04202 การทำงานอย่างมีความสุข                

GE 05101 รู้คิดชีวิตก้าวหน้า               

GE 05102 ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั               
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1.ด้าน 

คุณธรรม

จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะ

ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ 

การวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2            3 1 2 3 

GE 05201 เทคโนโลยีดิจิทลัสำหรับนักธุรกจิมอืใหม่               

GE 05202 รักษ์โลกรักษ์เรา               

GE 03301 จังหวะของชีวิต               

GE 03302 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ               

GE 03303 การเต้นสมัยใหม ่               
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

● หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก ○ หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 

1. 

ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

 

2. 

ด้านความรู้ 

 

3.  

ด้านทักษะทางปัญญา 

 

4. 

ด้านทักษะความสมัพันธ ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ 

การวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2            3 1 2 3 

 วิชาแกนนิเทศศาสตร์ 

MS 12101 หลักนิเทศศาสตร ์                     

MS 13101 หลักการถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร ์                 

MS 12102 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร ์                

MS 11103 ศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์                  

MS 13102 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค ์                

MS 11201 การสื่อสารการตลาดดจิิทัล                 

MS 14201 การวิจัยเพื่องานนิเทศศาสตร ์                 

MS 14301 กฎหมายและจริยธรรมเพื่องานนิเทศศาสตร์                     
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1. 

ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

 

2. 

ด้านความรู้ 

 

3.  

ด้านทักษะทางปัญญา 

 

4. 

ด้านทักษะความสมัพันธ ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ 

การวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2            3 1 2 3 

 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 

MS 14101 หลักการสื่อสารดิจิทลัคอนเทนต์                   

MS 14102 การสื่อสารด้วยภาพ                

MS 14103 จิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร                

MS 14202 การเขียนเพื่อการสร้างสรรค์ดิจิทลัคอนเทนต์                  

MS 14203 ศิลปะการเลา่เรื่องในสื่อดจิิทัล                

MS 14204 การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก                

MS 14205 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายบนดิจทิัลแพลตฟอรม์                

MS 14206 การออกแบบคอนเทนต์ไลฟ์สไตล ์                

MS 14302 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดิจิทลัคอนเทนต์ 1                

MS 14303 
ปฏิบัติการการออกแบบสร้างสรรค์สำหรบัดิจิทัล

คอนเทนต ์
               



 

 

มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
76 

 

 

 

1. 

ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

 

2. 

ด้านความรู้ 

 

3.  

ด้านทักษะทางปัญญา 

 

4. 

ด้านทักษะความสมัพันธ ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ 

การวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2            3 1 2 3 

MS 14304 การสร้างสรรค์คอนเทนต์บนดิจิทลัแพลตฟอรม์                

MS 14305 การจัดการการสื่อสารดิจิทลัคอนเทนต์                 

MS 14306 บุคลิกภาพสำหรับนักสื่อสารดิจิทลัคอนเทนต ์                

MS 14307 การสื่อสารดจิิทัลคอนเทนตเ์พื่อการประกอบธุรกจิ                

 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (เลือก) 

MS 14104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการในสำนักงาน                

MS 14207 การสื่อสารแบรนด ์                

MS 14308 การสื่อสารดจิิทัลคอนเทนตส์ำหรบัองค์การ                

MS 14309 การสื่อสารกับพหุวัฒนธรรมในสังคมดิจิทัล                

MS 14310 พฤติกรรมผู้บรโิภคดิจิทัลคอนเทนต์                

MS 14311 สื่อดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อนสังคม                

MS 14312 การดำเนินธรุกิจบนดิจิทลัแพลตฟอร์ม                

MS 14313 การสื่อสารดจิิทัลคอนเทนตเ์พื่อชุมชน                  
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1. 

ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

 

2. 

ด้านความรู้ 

 

3.  

ด้านทักษะทางปัญญา 

 

4. 

ด้านทักษะความสมัพันธ ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ 

การวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2            3 1 2 3 

MS 14314 การสื่อสารดจิิทัลคอนเทนตเ์พื่อผลิตภณัฑ์ชุมชน                  

MS 14315 การสื่อสารดจิิทัลคอนเทนตเ์พื่อสขุภาพ                

MS 14316 การถ่ายภาพผลติภณัฑ์เพื่อการสื่อสารแบรนด์                

MS 14402 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดิจิทลัคอนเทนต์  2                

MS 14403 การสัมมนาการสื่อสารดิจิทลัคอนเทนต์                 

MS 14404 การสื่อสารดจิิทัลคอนเทนตเ์พื่อการท่องเที่ยว                

MS 14405 การสื่อสารดจิิทัลคอนเทนตเ์พื่อธุรกิจการบริการ                

MS 14406 การถ่ายภาพเพ่ือการท่องเท่ียวและธุรกิจการบริการ                

MS 14407 การสื่อสารดจิิทัลคอนเทนตเ์พื่อสิ่งแวดล้อม                

MS 14408 การสื่อสารดจิิทัลคอนเทนตเ์พื่อการกีฬา                

 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 

MS 14401 โครงการพิเศษด้านการสื่อสารดิจทิัลคอนเทนต ์                

MS 10401 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์                
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1. 

ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

 

2. 

ด้านความรู้ 

 

3.  

ด้านทักษะทางปัญญา 

 

4. 

ด้านทักษะความสมัพันธ ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ 

การวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2            3 1 2 3 

MS 10402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์                

MS 10403 เตรียมสหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์                

MS 10404 สหกิจศึกษาดา้นนิเทศศาสตร ์                
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
แต่ละรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสำหรับ
รายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสำหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 7 การสำเร็จการศึกษา 

ข้อ 36 ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
(1) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ความประพฤติดีอันเป็นเกียรติและศักดิ์ ของนักศึกษา และ

ไม่เคยได้รับโทษทางจริยธรรมที่ไม่ให้สำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
(2) สอบได้รายวิชาต่าง ๆ และปฏิบัติตามเงื่อนไขครบตามหลักสูตร 
(3) ได้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00 
(4) มีระยะเวลาเรียน และสภาพการเป็นนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
(5) ไม่ค้างค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือเงินอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ 
(6) ต ้องผ ่านการทดสอบความร ู ้ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอ ุดมศ ึกษา                  

ที ่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือผ่านการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) หรือ
มาตรฐานอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
 มีการแนะนำปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่โดย   

 1. ประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อมอบหมายให้อาจารย์ 1 ท่านเป็นที่ปรึกษา (พี่เลี้ยง)  ในการ
ปฏิบัติงานให้แก่อาจารย์ที่บรรจุใหม่  อธิบายที่มาและเป้าหมายของหลักสูตรปัจจุบันเพ่ือให้เกิดความชัดเจนใน
การปฏิบัติการสอน ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย นโยบายของคณะ  บทบาทหน้าที่ของ
อาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ แนะนำสถานที่ รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์  

 2. แนะนำอาจารย์ใหม่กับผู้บริหารคณะ 
 3. สนับสนุนให้เข้าร่วมการประชุมของหลักสูตรตั้งแต่ต้นเพ่ือทำความรู้จักกับคณาจารย์ 
 4. ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 
 5. สนับสนุนให้เข้ารวมกิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อทำความรู้จักและสร้าง

เครือข่ายภายในองค์การ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู ้และทักษะที ่หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดขึ้น  และมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับคณาจารย์ที่ประสงค์จะ
พัฒนาความรู้และทักษะจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ   

2. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทำวิจัย การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การดูงานวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และ
ผลักดันให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 

3. การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการประเมินผลให้ทันสมัย
และถูกต้องตามหลักวิชาการ 

4 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  
- ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาตนเองโดยการประยุกต์ใช้ความรู้และถ่ายทอดสู่ชุมชน 
- การมีส่วนร่วมในการบริหาร เป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ องค์กรวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ ด้าน

การศึกษา และด้านที่เก่ียวข้อง 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ในสาขาวิชาในหัวเรื่องท่ีน่าสนใจหรือ 

เป็นประเด็นใหม่ เช่น วิธีการและทักษะการสอน รวมถึงวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ 

- จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การกำกับมาตรฐาน 
  ในการกำกับมาตรฐาน จะมีคณะกรรมการประจำหลักสูตรประกอบด้วย ประธานหลักสูตร ประธาน
สาขาวิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกร่วมเป็น
คณะกรรมการ 
  อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอน ร่วมกันติดตามข้อมูลสำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
 

เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 

1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดย
อาจารย์และนักศึกษาสามารถ
ก้าวทันองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
ทางด้านนิเทศศาสตร์ 

2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความ
ใฝ่รู้ สามารถใช้ทักษะ  ความรู้  
ความสามารถในการ
สร้างสรรค์ผลงานทาง 
นิเทศศาสตร์ 

3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 

1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการทางวิชาชีพที่
หลากหลาย และมีความ
ยืดหยุ่น 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
แบ่งเป็นการปรับย่อยในทุก 1 
ปี และปรับปรุงใหญ่ตาม
เกณฑ์มาตรฐานทุก 5 ปี 

3. จัดแนวทางการเรียนในวิชา
เรียนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ และจัดให้
นักศึกษาสามารถศึกษาหา
ความรู้และพัฒนาทักษะได้
ด้วยตนเอง 

4. จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียน
และ / หรือวิทยากรพิเศษ 
เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาได้
ความรู้ที่ทันสมัยพร้อมใช้งาน
ได้จริง 

5. สนับสนุนอาจารย์ผู้สอนใน
การศึกษาหาความรู้ ด้วยการ
สนับสนุนงบประมาณพัฒนา

1. หลักสูตรต้องผ่านการ
ประเมินผลไม่ต่ำกว่าระดับดี
ในทุกปี 

2. มีวิชาเรียนภาคปฏิบัติ และ
วิชาเรียนที่สนับสนุน
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า
ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองใน
ทุกภาคเรียน 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  อาจารย์ประจำ
หลักสูตร  และ/หรือ  
อาจารย์ผู้สอน  ได้รับการ
อบรมพัฒนาความรู้ หรือ
ทักษะวิชาชีพทุกปี 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  อาจารย์ประจำ
หลักสูตร  และ/หรือ  
อาจารย์ผู้สอน  มีผลงาน
วิชาการเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 
1 ชิ้น ในระยะเวลา 3 ปี
การศึกษา หรือรอบประเมิน
หลักสูตร 
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บุคลากรให้แต่ละบุคคลใช้ตาม
ความเหมาะสมของแต่ละ
ปีงบประมาณ 

6. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้นำในทางวิชาการ  และ/
หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพด้านการสื่อสาร  หรือ
ด้านที่เก่ียวข้อง 

7. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในและภายนอก 

8. จัดทำฐานข้อมูลทางนักศึกษา 
อาจารย์  อุปกรณ์  เครื่องมือ
วิจัย งบประมาณ  ความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ ผลงาน
ทางวิชาการทุกภาคการศึกษา
เพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมิน
ของคณะกรรมการ 

9. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการ
สอน โดยบัณฑิตท่ีสำเร็จ
การศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต 

5. มีผลการประเมินการเรียน
การสอน อาจารย์ผู้สอน 
และการสนับสนุนการเรียนรู้
โดยนักศึกษา 

6. ประเมินผลโดย
คณะกรรมการตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกัน
คุณภาพที่บังคับใช้ในปี 
นั้น ๆ 

7. ประเมินผลโดยบัณฑิต
ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ใช้
บัณฑิตทุกปีท่ีประเมิน
หลักสูตร 

 
2. บัณฑิต 

ในด้านการสื่อสารคอนเทนต์  ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารคอนเทนต์ภายในองค์การ หรือการสื่อสาร    
คอนเทนต์บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม  รวมถึงการสื่อสารคอนเทนต์เพื่อสร้างการรับรู้ต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย  
ล้วนต้องอาศัยทักษะด้านการสื่อสาร  ความสามารถในการสื่อสารที่เป็นระบบ  สามารถโน้มน้าวผู้รับสารให้
คล้อยตามได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า  ในอนาคตองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ
ในด้านการสื่อสารคอนเทนต์  สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์จึงผลิตบัณฑิตตามความต้องการกำลังคน 
ในด้านนี้ และได้กำหนดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของผู้ประกอบการหรือหน่วยงานโดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดีถึงดีมาก ทั้งนี้ สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้สำรวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยการสัมภาษณ์   
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เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณ
ความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือนำมาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา  

 
3. นักศึกษา 
 การกำกับมาตรฐานบัณฑิตจากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์  
การกำกับมาตรฐานบัณฑิตผ่านกลไก และกระบวนการดังนี้ 
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปี  ในการดูแลให้คำปรึกษาต่าง  ๆ และเป็นคนกลางในการสื่อสาร
ระหว่างมหาวิทยาลัยและนักศึกษา ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีกำหนดช่องทางการสื่อสาร   
 กำกับแผนการศึกษาให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ
อย่างมีข้ันตอนในแต่ละชั้นปี  และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงโดยพัฒนาโจทย์หรือเงื่อนไขการทำงาน
ให้เหมาะสมกับระดับการศึกษา  และสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ระหว่างการศึกษา 
 วางระบบและกลไกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา  กำหนดเงื ่อนไขของสถานที่ฝึก
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับนักศึกษาและสถานการณ์ ณ ขณะนั้น  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้  พัฒนาทักษะที่มี
ประสิทธิภาพจากองค์การชั้นนำ  และสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้งานภายหลังจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
4. อาจารย์ 

1. การรับอาจารย์ใหม่ มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย
อาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ ้นไปในกลุ ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือสาขาวิชาที่
เกี ่ยวข้อง  หรือมีประสบการณ์ในภาคเอกชนได้งานด้านการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ การสื่อสารองค์การ      
การสื่อสารการตลาด 

2. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน   การติดตามและทบทวนหลักสูตร    คณาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและ   
ให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์  

3. อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู ้สอน มีกรอบการทำงาน
รายบุคคล ได้แก่ การเผยแพร่ผลงานวิชาการ  การทำตำแหน่งวิชาการ การศึกษาต่อ เป็นต้น 

4. การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  คณาจารย์พิเศษในหลักสูตรฯ  ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงหรือ       
มีคุณวุฒิการศึกษาอย่างต่ำปริญญาโททางด้านนิเทศศาสตร์ ด้านการสื่อสารหรือหรือสาขาที่เก่ียวข้อง   

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้กำหนดดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
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 1. หลักสูตร มีการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ  หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

 2. การเรียนการสอน มีการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิด
สอน มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน  มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ ้นสุดภาคการศึกษา มีการพัฒนา  
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการดำเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.7  ปีที่แล้ว  

3. การวัดประเมินผลผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ประเมิน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสิทธิภาพของผู้เรียนในรูปแบบของแบบทดสอบทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในแต่ละ
รายวิชา  
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. การบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจำปี  ทั้งงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณบำรุงการศึกษาเพื่อจัดซื้อตำรา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่าง
เพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน  และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา   

2. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  ในส่วนของบริการที่จัดการโดยส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
นั้น นักศึกษาสามารถใช้บริการค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมี
ตำรา หนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วารสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง  ๆ 
อย่างพอเพียง สำหรับในส่วนของคณะวิทยาการจัดการนั ้นได้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั ้งระบบ          
แมคอินทอชและระบบปฏิบัติการวินโดวส์ไว้ให้สำกรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาทักษะทาง
ดิจิทัลที่จำเป็น และในส่วนของสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ก็ได้มีการจัดทรัพยากรการเรียนการสอนที่
จำเป็น เช่น ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  และห้องสันทนาการของสาขาวิชาฯ รวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียน
การสอน  ไม่ว่าจะเป็น กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง  ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพนอกสถานที่  ห้องประชุม
ย่อย  ห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง     

3. จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ ่มเติม ประสานงานกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือ และตำราที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใ ช้
ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานงานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จำเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชา
และบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สำหรับให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดซื้อหนังสือด้วย 
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 4. ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  มีนักวิชาการโสตทัศนศึกษา หรือนักวิชาการศึกษาอำนวย
ความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความเพียงพอ  และความต้องการใช้ทรัพยากรของ
อาจารย์และนักศึกษาด้วย   
การประเมินผลทำได้โดย 

- รวบรวมจัดทำสถิติจำนวนเครื่องมืออุปกรณ์ ต่อหัวนักศึกษา ชั่วโมงการใช้งานห้องปฏิบัติการและ
เครื่องมือ  

- จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในวิชาเรียนที่มีการฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ                        
- ผลสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการทรัพยากรเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการต่อไป 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม 
ในการประชุมเพื ่อวางแผนติดตามและทบทวนการดำเนินงาน 
หลักสูตร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 สอดคล้องตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเร ียนรู ้จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ ้าม ี) ท ุกคนได้ร ับการปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(9) คณาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   ✓ ✓ 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    ✓ 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงหลักสตูร 
 
1. การประเมินและประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยคณะผู้สอนหรือระดับภาควิชาและ/หรือการ

ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน
การสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา  การสังเกตพฤติกรรมและการ โต้ตอบ 
ปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาระหว่างการเรียน การทดสอบย่อย รายงานหรือการบ้านที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย  
การสอบกลางภาคและปลายภาค สามารถชี้ได้ว่านักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาที่สอนหรือไม่ หากพบว่ามี
ปัญหา จะต้องพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป  

ผลที่ได้จากการประเมินในวิธีการต่าง ๆ จะนำมาประมวลเพื่อสรุปผลกลยุทธ์ที่ใช้ในรายวิชาต่าง ๆ ของ
หลักสูตรและใช้เป็นฐานข้อมูลในการเลือกกลยุทธ์การสอนที่เหมาะสมต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1. ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
2. การสังเกตการณ์ของประธานหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ / หรือคณะผู้สอน 
3. ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
     การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจข้อมูลจากนักศึกษาปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้บัณฑิต
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
     ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเร ียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF)  รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)  
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ / ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร 
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ข คำอธิบายรหัสวิชา ประกาศการกำหนดรหัสประจำวิชา 
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การกำหนดรหัสวิชา คณะวิทยาการจัดการ 
      
 

 

ชุดที่ 1  ประกอบด้วย ตัวอักษร หลักที่  1 , 2 หมายถึง คณะ กำหนดให้ MS = คณะวิทยาการจัดการ      
ชุดที่ 2  ประกอบด้วย หลักที่  3, 4 หมายถึง สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ ดังตารางแสดงรหัสฯ 
ชุดที่ 3  ประกอบด้วย หลักที่ 5 หมายถึง ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี  
ชุดที่ 4  ประกอบด้วย หลักที่ 6, 7 หมายถึง ลำดับก่อนหลังของวิชา  
 
ตารางแสดงรหัสประจำสาขา หลักที่ 3, 4 คณะวิทยาการจัดการ  

รหัสประจำ
สาขา 

หลักสตูร สาขาวิชา ตัวอย่าง 

00 วิชาแกนคณะ / กลุม่วิชาพื้นฐาน 
10 วิชาแกนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต M S 1 0 X X X  
11 นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง M S 1 1 X X X 

 

12 สาขาวิชาภาพยนตร ์ M S 1 2 X X X 
 

13 สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรมีมิง M S 1 3 X X X 
 

14 สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ M S 1 4 X X X 
 

21 บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกจิและทรพัยากรมนุษย ์ M S 2 1 X X X 
 

22 สาขาวิชาการจดัการธุรกจิดิจิทัล M S 2 2 X X X 
 

23 สาขาวิชาการจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ 
(นานาชาติ) 

M S 2 3 X X X 
 

24 สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน M S 2 4 X X X 
 

25 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค ์ M S 2 5 X X X 
 

26 สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ M S 2 6 X X X 
 

31 บัญชีบัณฑิต  M S 3 1 X X X 
 

41 ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการนวัตกรรมการท่องเที่ยว M S 4 1 X X X 
 

51 เศรษฐศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการ
ลงทุน 

M S 5 1 X X X 
 

61 บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

 M S 6 1 X X X 
 

71 บริหารธรุกิจดุษฎีบณัฑติ  M S 7 1 X X X 
 

81 ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสื่อสารเพื่อการ
พัฒนา 

M S 8 1 X X X 
 

 
 
 
 

M S X X X X X 
หลักท่ี๑ หลักท่ี ๒ หลักท่ี ๓ หลักท่ี ๔ หลักท่ี ๕ หลักท่ี ๖ หลักท่ี ๗ 
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ภาคผนวก ค ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 

ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข. (2562). การศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่ม

สตาร์บัคส์ของผู้บริโภคในสาขา เดอะสตรีท รัชดา. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ    

คณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร ์ ครั ้งที ่  2 (น. 204-206). Mandalay University of 

Distance Education.  

 
บทความวิชาการ 

ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข, พัชนี แสนไชย, อารยา วาตะ, วิสิทธิ์ โพธิว ัฒน์ และ สุปราณี ศิริสวัสดิ ์ชัย. 

(2563). แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของสถาบันอุดมศึกษาผ่านการบริการวิชาการ            

กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระช้าขาว. ใน ณุศณี มีแก้วกุญชร (บ.ก.),   

The Management of Innovation for Community Development. การประชุมวิชาการ

ระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 ครั ้งที ่ 4  (น. 279-287). กรุงเทพฯ : คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

รัตนา บุญอ่วม, ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข, สิงห์ สิงห์ขจร, รัตนา เทียมถนอม, ดรุษ ประดิษฐ์ทรง, รุ้งตะวัน 

กาญจนาภิรมย์สุข, ...จิราภรณ์ เลียงตะมะ. (2563). การวางแผนการสื่อสารการตลาดสินค้าน้ำ

มะนาวแท้ไร่ภูมินทร์. ใน ณุศณี มีแก้วกุญชร (บ.ก.), The Management of Innovation for 

Community Development. การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 
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2563 ครั้งที่ 4 (น. 198-207). กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา. 

 

ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาศิลปะเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 
2) วิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารองค์การ 
3) วิชาการสื่อสารภายในองค์การ 
4) วิชาสื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 
5) วิชาเทคนิคการนำเสนองาน 
6) วิชาการออกแบบสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
7) วิชาการศึกษาพิเศษด้านการสื่อสารองค์การ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก 
2) วิชาปฏิบัติการการออกแบบสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัล 
3) วิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนต์สำหรับองค์การ 
4) วิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อสิ่งแวดล้อม 
5) วิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพ่ือการกีฬา 
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ชื่อ-สกุล   นางสาวรัตนา  บุญอ่วม 
ตำแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
สังกัด    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ.2556  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารพัฒนาการ)   

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
พ.ศ.2545 ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์)   

สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ   นิเทศศาสตร์  การสื่อสารองค์การ การสื่อสารตราสินค้า จิตวิทยาการสื่อสาร  
 
ผลงานทางวิชาการ  
บทความวิจัย  
รัตนา บุญอ่วม, ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข, สิงห์ สิงห์ขจร, รัตนา เทียมถนอม, ดรุษ ประดิษฐ์ทรง, รุ้งตะวัน 

กาญจนาภิรมย์สุข, ...จิราภรณ์ เลียงตะมะ. (2563). การวางแผนการสื่อสารการตลาดสินค้า       
น้ำมะนาวแท้ไร่ภูมินทร์. ใน ณุศณี มีแก้วกุญชร (บ.ก.), The Management of Innovation for 
Community Development. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ 
ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 (น. 198-207). กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

Chaiyawit Muangmee, Nusanee Meekaewkunchorn, Ratchanok Panyasupat, Rattana Bunuam 
andPreeyaporn Suebsawat. (2020). Tourist Destination Loyalty Model for 
Homestays Entrepreneurs in Samut Sakhon Province. Test Engineering & 
Management, 83(March - April 2020), 3038-3044. Retrieved from 
http://www.testmagzine.biz/index.php/testmagzine/article/view/4151/3540 

รัตนา บุญอ่วม, ณัชชา พัฒนะนุกิจ และสิงห์ สิงห์ขจร. (2562). การศึกษาเปรียบเทียบการสำรวจความคิดเห็น
ประชาชนเรื่องเรื่องปัญหาสุนัขและแมวจรจัด. ใน ณุศณี มีแก้วกุญชร (บ.ก.), The Management 
of Innovation for Community Development. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 (น. 39-47). กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

 
 

http://www.testmagzine.biz/index.php/testmagzine/article/view/4151/3540
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บทความวิชาการ 
ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข, รัตนา บุญอ่วม และสิงห์ สิงห์ขจร. (2564). 5G การสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปกับ 

การแพร่กระจายนวัตกรรม. ใน ณุศณี มีแก้วกุญชร (บ.ก.), The Management of Innovation 
for Community Development. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 (น. 206-213). กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

ภัทิรา มาศมาลัย, สมาพร ปัญญาวรายุทธ, บดินทร์ มหาวงศ์, ปรียาภรณ์ สืบสวัสดิ์ และรัตนา บุญอ่วม. (2564). 
แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์พลาสติก กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์หมึก
สามรส สหกรณ์ผู้ผลิตกะปิสมุทรสาคร จำกัด. ใน ณุศณี มีแก้วกุญชร (บ.ก.), The Management 
of Innovation for Community Development. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 (น. 487-497). กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาหลักนิเทศศาสตร์ 
2) วิชาจิตวิทยาเพ่ือการสื่อสาร 
3) วิชาการสื่อสารตราสินค้า  
4) วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 
5) วิชาการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการในสำนักงาน 
6) วิชาการวิเคราะห์ผู้รับสาร 
7) วิชาการศึกษาพิเศษด้านการสื่อสารองค์การ 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาหลักนิเทศศาสตร์ 
2) วิชาจิตวิทยาเพ่ือการสื่อสาร 
3) วิชาบุคลิกภาพสำหรับนักสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 
4) วิชาโครงการพิเศษด้านการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 
5) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการในสำนักงาน 

     6) วิชาการสื่อสารแบรนด์ 
7) วิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนต์สำหรับองค์การ 
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ชื่อ-สกุล  นางสาวอารียา  จุ้ยจำลอง  
ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
สังกัด  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2562  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ. 2550      ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ. 2547     ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การวิจัยทางสังคม)  
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 พ.ศ. 2545      วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารสื่อสารมวลชน)  
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 พ.ศ. 2540       ศิลปศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์)   
   สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ   นิเทศศาสตร์  การสื่อสารด้านวัฒนธรรมและชุมชน 
 
ผลงานทางวิชาการ  
บทความวิจัย  
อารียา จุ ้ยจำลอง,  และคณะ. (2564). แนวทางการจัดตั ้งวิสาหกิจชุมชนเพื ่อเพิ ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จาก           

ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตำบลบางกระเจ้า จังหวัด
สม ุทรสาคร .  ใน  ณ ุศณี  ม ี แก ้ วก ุญชร  (บ .ก . ) , The Management of Innovation for 
Community Development. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 (น. 643-654). กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

อารียา จุ้ยจำลอง และคณะ.  (2563). การสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชนผ่านวัฒนธรรมภูมิปัญญาผ้าทอของกลุ่ม 
     ชาติพันธุ์ลาว อำเภออู ่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม สำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 19(1), 18-46.    
อารียา จุ้ยจำลอง และนลวัช การหวิด. (2563). การศึกษาผลกระทบการใช้ชีวิตช่วงสถานการณ์วิกฤต 

โควิด-19  ของนักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการศึกษาองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ใน ณุศณี มีแก้วกุญชร (บ.ก.), The Management of Innovation for 
Community Development. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 (น. 208-218). กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

อารียา จุ้ยจำลอง และคณะ.  (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าทอของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว อำเภอ 
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 18(2), 61-78.    

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการวิจัยเพื่องานนิเทศศาสตร์  
2) วิชาหลักการถ่ายภาพ 
3) วิชาการสื่อสารด้วยภาพ  
4) วิชาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ   
5) วิชาสื่อทางเลือกเพ่ือชุมชน 
6) วิชาการสื่อสารบูรณาการเพ่ือการพัฒนา 
7) วิชาเทคนิคการสื่อสารองค์การแบบผสมผสาน  

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการวิจัยเพื่องานนิเทศศาสตร์  
2) วิชาหลักการถ่ายภาพ 
3) วิชาการสื่อสารด้วยภาพ 
4) วิชาศิลปะการเล่าเรื่องในสื่อดิจิทัล 
5) วิชาการสื่อสารกับพหุวัฒนวัฒนธรรมในสังคมดิจิทัล 
6) วิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพ่ือชุมชน   
7) วิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพ่ือผลิตภัณฑ์   
8) วิชาการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพ่ือการสื่อสารแบรนด์ 
9) วิชาพฤติกรรมผู้บริโภคดิจิทัลคอนเทนต์ 
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ชื่อ-สกุล    นางรัตนา  เทียมถนอม 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์   
สังกัด    คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2533  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ประชาสัมพันธ์)  มหาวิทยาลัยสยาม 
 พ.ศ.2528  ครุศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)  วิทยาลัยครูนครปฐม 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  นิเทศศาสตร์  การประชาสัมพันธ์  การสื่อสารองค์การ  
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
รัตนา บุญอ่วม, ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข, สิงห์ สิงห์ขจร, รัตนา เทียมถนอม, ดรุษ ประดิษฐ์ทรง, รุ้งตะวัน 

กาญจนาภิรมย์สุข, ...จิราภรณ์ เลียงตะมะ. (2563). การวางแผนการสื่อสารการตลาดสินค้า       
น้ำมะนาวแท้ไร่ภูมินทร์. ใน ณุศณี มีแก้วกุญชร (บ.ก.), The Management of Innovation for 
Community Development. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ 
ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 (น. 198-207). กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

รัตนา บุญอ่วม, อาภา วรรณฉวี, สิงห์ สิงห์ขจร, รัตนา เทียมถนอม, ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข, ดรุษ ประดิษฐ์
ทรง และจิราภรณ์ เลียงตะมะ. (2562). การพัฒนาตราสินค้ามะพร้าวอบแห้งคุณช้าง บริษัท    
ซันสแนค ฟู๊ดเทค จำกัด อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร. ใน ไพฑูรย์  มากสุข (บ.ก.),    
The Management of Innovation for Community Development. การประชุมว ิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 (น. 151-162). กรุงเทพฯ 
: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ 
2) วิชาหลักและทฤษฎีการประชาสัมพันธ์ 
3) วิชาหลักการสื่อสารการตลาด 
4) วิชาการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 
5) วิชากิจกรรมพิเศษเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
6) วิชาการศึกษาพิเศษด้านการสื่อสารองค์การ 
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ 
2) วิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 
3) วิชาการวิจัยนิเทศศาสตร์ 
4) วิชาโครงการพิเศษด้านการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 
5) วิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพ่ือการท่องเที่ยว 
6) วิชาการสัมมนาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวณัฐกานต์ แก้วขำ 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์   
สังกัด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ประวัติการศึกษา 

          พ.ศ. 2563           ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 พ.ศ. 2555  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) 
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
          พ.ศ. 2564                   ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) 
                                          มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
          พ.ศ. 2552                   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ           การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์การ การสื่อสารการตลาด 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 

ณัฐกานต์ แก้วขำ และสิงห์ สิงห์ขจร. (2564). การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์, ขั้นตอนในการวางแผนการสื่อสาร
ดิจิทัลคอนเทนต์ และเทคนิคในการวางแผนการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์. ใน ณัฐกานต์ แก้วขำ 
และสิงห์ สิงห์ขจร (บ.ก.), การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์. (น. 1-38). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  

 

ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาหลักประชาสัมพันธ์ 
2) วิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารองค์การ 
3)  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 1 

       
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 
2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 1 
3)  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 2 
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ภาคผนวก ง ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ชื่อ-สกุล    นายประภวิษณ์ุ  พนัสทรัพย์สุข 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์   
สังกัด คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2555 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารพัฒนาการ)   
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 พ.ศ. 2550  ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์การ การออกแบบสื่อ สื่อดิจิทัล  
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 

ประภวิษณ์ุ  พนัสทรัพย์สุข. (2562). การศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่ม

สตาร์บัคส์ของผู้บริโภคในสาขา เดอะสตรีท รัชดา. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ    

คณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร ์ ครั ้งที ่  2 (น. 204-206). Mandalay University of 

Distance Education.  

 
บทความวิชาการ 

ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข, พัชนี แสนไชย, อารยา วาตะ, วิสิทธิ์ โพธิว ัฒน์ และ สุปราณี ศิริสวัสดิ ์ชัย. 

(2563). แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของสถาบันอุดมศึกษาผ่านการบริการวิชาการ            

กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระช้าขาว. ใน ณุศณี มีแก้วกุญชร (บ.ก.),   

The Management of Innovation for Community Development. การประชุมวิชาการ

ระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 ครั ้งที ่ 4  (น. 279-287). กรุงเทพฯ : คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

รัตนา บุญอ่วม, ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข, สิงห์ สิงห์ขจร, รัตนา เทียมถนอม, ดรุษ ประดิษฐ์ทรง, รุ้งตะวัน 

กาญจนาภิรมย์สุข, ...จิราภรณ์ เลียงตะมะ. (2563). การวางแผนการสื่อสารการตลาดสินค้าน้ำ

มะนาวแท้ไร่ภูมินทร์. ใน ณุศณี มีแก้วกุญชร (บ.ก.), The Management of Innovation for 

Community Development. การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 
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2563 ครั้งที่ 4 (น. 198-207). กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา. 

 

ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาศิลปะเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 
2) วิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารองค์การ 
3) วิชาการสื่อสารภายในองค์การ 
4) วิชาสื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 
5) วิชาเทคนิคการนำเสนองาน 
6) วิชาการออกแบบสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
7) วิชาการศึกษาพิเศษด้านการสื่อสารองค์การ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก 
2) วิชาปฏิบัติการการออกแบบสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัล 
3) วิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนต์สำหรับองค์การ 
4) วิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อสิ่งแวดล้อม 
5) วิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพ่ือการกีฬา 
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ชื่อ-สกุล   นางสาวรัตนา  บุญอ่วม 
ตำแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
สังกัด    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ.2556  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารพัฒนาการ)   

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
พ.ศ.2545 ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์)   

สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ   นิเทศศาสตร์  การสื่อสารองค์การ การสื่อสารตราสินค้า จิตวิทยาการสื่อสาร  
 
ผลงานทางวิชาการ  
บทความวิจัย  
รัตนา บุญอ่วม, ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข, สิงห์ สิงห์ขจร, รัตนา เทียมถนอม, ดรุษ ประดิษฐ์ทรง, รุ้งตะวัน 

กาญจนาภิรมย์สุข, ...จิราภรณ์ เลียงตะมะ. (2563). การวางแผนการสื่อสารการตลาดสินค้า       
น้ำมะนาวแท้ไร่ภูมินทร์. ใน ณุศณี มีแก้วกุญชร (บ.ก.), The Management of Innovation for 
Community Development. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ 
ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 (น. 198-207). กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

Chaiyawit Muangmee, Nusanee Meekaewkunchorn, Ratchanok Panyasupat, Rattana Bunuam 
andPreeyaporn Suebsawat. (2020). Tourist Destination Loyalty Model for 
Homestays Entrepreneurs in Samut Sakhon Province. Test Engineering & 
Management, 83(March - April 2020), 3038-3044. Retrieved from 
http://www.testmagzine.biz/index.php/testmagzine/article/view/4151/3540 

รัตนา บุญอ่วม, ณัชชา พัฒนะนุกิจ และสิงห์ สิงห์ขจร. (2562). การศึกษาเปรียบเทียบการสำรวจความคิดเห็น
ประชาชนเร ื ่องเร ื ่องป ัญหาสุน ัขและแมวจรจัด. ใน  ณุศณี ม ีแก ้วก ุญชร (บ.ก .) , The 
Management of Innovation for Community Development. กา รประช ุ ม ว ิ ช า ก า ร
ระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 (น. 39-47). กรุงเทพฯ : 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

 
 

http://www.testmagzine.biz/index.php/testmagzine/article/view/4151/3540
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บทความวิชาการ 
ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข, รัตนา บุญอ่วม และสิงห์ สิงห์ขจร. (2564). 5G การสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปกับ 

การแพร่กระจายนวัตกรรม. ใน ณุศณี มีแก้วกุญชร (บ.ก.), The Management of Innovation 
for Community Development. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 (น. 206-213). กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

ภัทิรา มาศมาลัย, สมาพร ปัญญาวรายุทธ, บดินทร์ มหาวงศ์, ปรียาภรณ์ สืบสวัสดิ์ และรัตนา บุญอ่วม. (2564). 
แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์พลาสติก กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์หมึก
สามรส สหกรณ์ผู้ผลิตกะปิสมุทรสาคร จำกัด. ใน ณุศณี มีแก้วกุญชร (บ.ก.), The Management 
of Innovation for Community Development. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 (น. 487-497). กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาหลักนิเทศศาสตร์ 
2) วิชาจิตวิทยาเพ่ือการสื่อสาร 
3) วิชาการสื่อสารตราสินค้า  
4) วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 
5) วิชาการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการในสำนักงาน 
6) วิชาการวิเคราะห์ผู้รับสาร 
7) วิชาการศึกษาพิเศษด้านการสื่อสารองค์การ 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาหลักนิเทศศาสตร์ 
2) วิชาจิตวิทยาเพ่ือการสื่อสาร 
3) วิชาบุคลิกภาพสำหรับนักสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 
4) วิชาโครงการพิเศษด้านการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 
5) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการในสำนักงาน 

     6) วิชาการสื่อสารแบรนด์ 
7) วิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนต์สำหรับองค์การ 
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ชื่อ-สกุล  นางสาวอารียา  จุ้ยจำลอง  
ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
สังกัด  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2562  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ. 2550      ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ. 2547     ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การวิจัยทางสังคม)  
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 พ.ศ. 2545      วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารสื่อสารมวลชน)  
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 พ.ศ. 2540       ศิลปศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์)   
   สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ   นิเทศศาสตร์  การสื่อสารด้านวัฒนธรรมและชุมชน 
 
ผลงานทางวิชาการ  
บทความวิจัย  
อารียา จุ ้ยจำลอง,  และคณะ. (2564). แนวทางการจัดตั ้งวิสาหกิจชุมชนเพื ่อเพิ ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จาก           

ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตำบลบางกระเจ้า จังหวัด
สม ุทรสาคร .  ใน  ณ ุศณี  ม ี แก ้ วก ุญชร  (บ .ก . ) , The Management of Innovation for 
Community Development. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 (น. 643-654). กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

อารียา จุ้ยจำลอง และคณะ.  (2563). การสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชนผ่านวัฒนธรรมภูมิปัญญาผ้าทอของกลุ่ม 
ชาติพันธุ ์ลาว อำเภออู ่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี . วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 19(1), 18-46.    

อารียา จุ้ยจำลอง และนลวัช การหวิด. (2563). การศึกษาผลกระทบการใช้ชีวิตช่วงสถานการณ์วิกฤต 
โควิด-19  ของนักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการศึกษาองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ใน ณุศณี มีแก้วกุญชร (บ.ก.), The Management of Innovation for 
Community Development. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 (น. 208-218). กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

อารียา จุ้ยจำลอง และคณะ.  (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าทอของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว อำเภอ 
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 18(2), 61-78.    

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการวิจัยเพื่องานนิเทศศาสตร์  
2) วิชาหลักการถ่ายภาพ 
3) วิชาการสื่อสารด้วยภาพ  
4) วิชาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ   
5) วิชาสื่อทางเลือกเพ่ือชุมชน 
6) วิชาการสื่อสารบูรณาการเพ่ือการพัฒนา 
7) วิชาเทคนิคการสื่อสารองค์การแบบผสมผสาน  

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการวิจัยเพื่องานนิเทศศาสตร์  
2) วิชาหลักการถ่ายภาพ 
3) วิชาการสื่อสารด้วยภาพ 
4) วิชาศิลปะการเล่าเรื่องในสื่อดิจิทัล 
5) วิชาการสื่อสารกับพหุวัฒนวัฒนธรรมในสังคมดิจิทัล 
6) วิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพ่ือชุมชน   
7) วิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพ่ือผลิตภัณฑ์   
8) วิชาการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพ่ือการสื่อสารแบรนด์ 
9) วิชาพฤติกรรมผู้บริโภคดิจิทัลคอนเทนต์ 
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ชื่อ-สกุล    นางรัตนา  เทียมถนอม 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์   
สังกัด    คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2533  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ประชาสัมพันธ์)  มหาวิทยาลัยสยาม 
 พ.ศ.2528  ครุศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)  วิทยาลัยครูนครปฐม 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  นิเทศศาสตร์  การประชาสัมพันธ์  การสื่อสารองค์การ  
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
รัตนา บุญอ่วม, ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข, สิงห์ สิงห์ขจร, รัตนา เทียมถนอม, ดรุษ ประดิษฐ์ทรง, รุ้งตะวัน 

กาญจนาภิรมย์สุข, ...จิราภรณ์ เลียงตะมะ. (2563). การวางแผนการสื่อสารการตลาดสินค้า       
น้ำมะนาวแท้ไร่ภูมินทร์. ใน ณุศณี มีแก้วกุญชร (บ.ก.), The Management of Innovation for 
Community Development. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ 
ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 (น. 198-207). กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

รัตนา บุญอ่วม, อาภา วรรณฉวี, สิงห์ สิงห์ขจร, รัตนา เทียมถนอม, ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข, ดรุษ ประดิษฐ์
ทรง และจิราภรณ์ เลียงตะมะ. (2562). การพัฒนาตราสินค้ามะพร้าวอบแห้งคุณช้าง บริษัท    
ซันสแนค ฟู๊ดเทค จำกัด อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร. ใน ไพฑูรย์  มากสุข (บ.ก.),    
The Management of Innovation for Community Development. การประชุมว ิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 (น. 151-162). กรุงเทพฯ 
: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ 
2) วิชาหลักและทฤษฎีการประชาสัมพันธ์ 
3) วิชาหลักการสื่อสารการตลาด 
4) วิชาการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 
5) วิชากิจกรรมพิเศษเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
6) วิชาการศึกษาพิเศษด้านการสื่อสารองค์การ 
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ 
2) วิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 
3) วิชาการวิจัยนิเทศศาสตร์ 
4) วิชาโครงการพิเศษด้านการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 
5) วิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพ่ือการท่องเที่ยว 
6) วิชาการสัมมนาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวณัฐกานต์ แก้วขำ 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์   
สังกัด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ประวัติการศึกษา 

          พ.ศ. 2563           ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 พ.ศ. 2555  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) 
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
          พ.ศ. 2564                   ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) 
                                          มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
          พ.ศ. 2552                   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ           การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์การ การสื่อสารการตลาด 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 

ณัฐกานต์ แก้วขำ และสิงห์ สิงห์ขจร. (2564). การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์, ขั้นตอนในการวางแผนการสื่อสาร
ดิจิทัลคอนเทนต์ และเทคนิคในการวางแผนการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์. ใน ณัฐกานต์ แก้วขำ 
และสิงห์ สิงห์ขจร (บ.ก.), การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์. (น. 1-38). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  

 

ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาหลักประชาสัมพันธ์ 
2) วิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารองค์การ 
3)  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 1 

       
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 
2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 1 
3)  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 2 
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ชื่อ-สกุล    นายสิงห์ สิงห์ขจร  
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (นิเทศศาสตร์) 
สังกัด     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2561  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2557  ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 
                               เจ้าพระยา 
พ.ศ. 2549  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2546  นิเทศศาสตรบัณฑิต (เอกประชาสัมพันธ์)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ                    นิเทศศาสตร์ การสื่อสารการตลาด การจัดการการสื่อสาร  
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
สิงห์ สิงห์ขจร. (2563). 11ปี บ้านสมเด็จโพลล์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา. 
สิงห์ สิงห์ขจร. (2561). การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
สิงห์ สิงห์ขจร. (2561). สื่อมวลชนอาเซียน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

 
บทความวิจัย 
Rasika Angkura, Singh Singkhajorn, Haruethai Pannyarvuttrakul. (2019). Communications of the 

Leader of a Model Community for Community Tourism Management. Proceedings 
of the Asian Conference on Media, Communication & Film 2019. (MediAsia2019). 
Pages 217-224. 

Singh Singkhajorn. (2018). Communication of Thailand Homestay Standard Compares ASEAN 
Homestay Standard. Proceedings of The European Conference on Media, 
Communication & Film 2018. (EUROMEDIA2018). Pages 17-26. 

สิงห์ สิงห์ขจร, สุภาภรณ์ ศรีดี, วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ. (2562). การสื่อสารเพ่ือสร้างความนิยม
ของผู้นำทางการเมืองท้องถิ่น. วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, (18), 197-210. 
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บทความวิชาการ 
Singh Singkhajorn, Panornuang Sudasna Na Ayudhya, Nonnadhi Dulyadaweesid (2020) 

Integration of Creating Shared Value with Thailand Sustainable Development. 
Sustainable Community Development Journal.Issue1. Pages 23-26. 

สิงห์ สิงห์ขจร. (2562). กระบวนการจัดการข่าวสารที่เป็นเท็จ. วารสารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎธนบุรี, 1(1), 1-13. 

พัชราภา เอื้ออมรวนิช และสิงห์ สิงห์ขจร. (2561). การสื่อสารและการปรับตัวท่ามกลางความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม. วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม, 17(2), 167-178. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาหลักนิเทศศาสตร์   
2) วิชาการวิจัยนิเทศศาสตร์ 
3) วิชากฎหมายและจริยธรรมเพื่องานนิเทศศาสตร์ 
4) วิชาการสื่อสารบูรณาการเพ่ือการพัฒนา 
5) วิชาการสื่อสารเพื่อการจัดการภาวะวิกฤต 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการเขียนเพื่อการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ 
2) วิชาการออกแบบคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ 
3) วชิากลยุทธ์การวางแผนการสื่อสารดิจิทัล 
4) วิชาการนำเสนอตัวตนบนโลกออนไลน์ 
5) วิชาการดำเนินธุรกิจในดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
6) วิชาสื่อดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อนสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mis2.bsru.ac.th/registrar/teach_browse.asp?cmd=1&classid=217071&avs723528623=33&classacadyear=2563
http://mis2.bsru.ac.th/registrar/teach_browse.asp?cmd=1&classid=120860&avs723528623=63&classacadyear=2555
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ชื่อ-สกุล    นายจรัล  มานตรี   
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาตราจารย์      
สังกัด    สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2554  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2536  วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยสื่อสารมวลชน)  
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2531  วารสารศาสตรบัณฑิต (หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์) 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์, วารสารศาสตร์, การเมือง, การเขียนสร้างสรรค์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
สิงห์ สิงห์ขจร, จรลั มานตรี และประภวิษณ์ุ พนัสทรัพย์สุข. (2563). การสื่อสารทางการเมืองและ                

การประชาสัมพันธ์เพ่ือการเมือง. ใน สิงห์ สิงห์ขจร, จรลั มานตรี และประภวิษณ์ุ พนัสทรัพย์สุข 
(บ.ก.), การประชาสัมพันธ์ทางการเมือง. (น. 1-10). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา.  

 
ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาการเขียนบทความและบทบรรณาธิการ 
 2) วิชาประเด็นศึกษาทางจริยธรรมวารสารศาสตร์ 
 3) วิชาการเขียนบันเทิงคดี 
 4) วิชาการเขียนสารคดี 
 5) วิชาการการศึกษาสังคมในประเด็นทางเศรษฐกิจและการเมือง 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 
 2) วิชาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวพิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2551  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การโฆษณา)  

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2549  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) เกียรตินิยมอันดับ 2  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  การสื่อสารการตลาด การตลาด การสร้างแบรนด์ การสร้างสรรค์เนื้อหา 
 
ผลงานทางวิชาการ  
ตำรา 
จันทรัศมิ ์ สิร ิว ุฒินันท์, สิทธิศักดิ ์ จรรยาวุฒิ, ณัฏฐ์ เดชะปัญญา, พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ , เพียรพิลาส                   

พิริยาโภคานนท์ และ อิศรา ยิ่งยวด. (2562). โครงงานพิเศษด้านการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง       
(น. 21-39 และ  น. 103-127). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

 
บทความวิจัย  
พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ และ อาภา วรรณฉวี. (2563). การออกแบบตราสินค้าหมี่กรอบช่างสำรวจ 26 จังหวัด

สม ุทรสาคร.  ใน ณ ุศณ ี  ม ีแก ้วก ุญชร (บ .ก . ) ,  The Management of Innovation for 
Community Development. การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 
2563 ครั้งที่ 4  (น. 240-251). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. 

 
ประสบการณ์การสอน 
 1)  วิชาหลักการสื่อสารการตลาด 
 2)  วิชาการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

 1)  วิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 
 2)  วิชาการสื่อสารแบรนด์ 
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ชื่อ-สกุล   นางสาวมนัสวี พัวตระกูล 
ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
สังกัด   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2553  Master of Professional Studies in Digital Media 
  Northeastern University, Boston USA  

พ.ศ. 2548  นิเทศศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)  
  นิเทศศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ   ศิลปะการแสดง การเขียนบท นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ สื่อดิจิทัล 
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
Manussawee Puatrakul. (2018). Future of Movie Theatre Industry in Thailand: The Impact of  
 Digital Streaming Devices on the Movie Theatre Industry (Online Media versus  
 Offline Media), Communication & ICT for Social Change (pp. 110-125). Inter-

University Centre Dubrovnik, Croatia. 
อาภา วรรณฉวี, พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์, นเรศ นิภากรพันธ์, อารยา แสงมหาชัย, ตุลยราศรี ประเทพ, มนัสวี     

พัวตระกูล, ... พรรณนา ศรสงคราม. (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑ์จังหวัดสมุทรสาคร : หมี่กรอบ  
ช ่างสำรวจ 26. ใน ณุศณี ม ีแก ้วก ุญชร (บ.ก.), The Management of Innovation for 
Community Development. การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 
2563 ครั้งที่ 4 (น. 167-178). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 
2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 2 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 
2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 2 
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ชื่อ-สกุล   นางสาวเพียงธิดา  เสรีสุทธิกูลชัย 
ตำแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
สังกัด    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2548  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาขาติ) 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2545  อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  การจัดการทางวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 
                       การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม จิตวิทยาการบริการ 
 
ผลงานทางวิชาการ  
บทความวิชาการ  

บดินทร์ มหาวงศ์, สมาพร ปัญญาวรายุทธ, ภัทิรา มาศมาลัย, มรกต ภู่ทอง, เพียงธิดา เสรีสุทธิกูลชัย และ  
ฐิติยา กลบสันเทียะ. (2564). การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำพริก   
ปลาสลิด กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ใหญ่เจ้ยปลาสลิด ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสาคร. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ      
ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 (น. 498-507). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

 
ประสบการณ์การสอน 
      1) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 1 
      2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 2 
      3) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 
2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 1 
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ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ 
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ชื่อ-สกุล    นายประภวิษณ์ุ  พนัสทรัพย์สุข 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์   
สังกัด คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2555 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารพัฒนาการ)   
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 พ.ศ. 2550  ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์การ การออกแบบสื่อ สื่อดิจิทัล  
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 

ประภวิษณ์ุ  พนัสทรัพย์สุข. (2562). การศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่ม

สตาร์บัคส์ของผู้บริโภคในสาขา เดอะสตรีท รัชดา. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ    

คณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร ์ ครั ้งที ่  2 (น. 204-206). Mandalay University of 

Distance Education.  

 
บทความวิชาการ 

ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข, พัชนี แสนไชย, อารยา วาตะ, วิสิทธิ์ โพธิว ัฒน์ และ สุปราณี ศิริสวัสดิ ์ชัย. 

(2563). แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของสถาบันอุดมศึกษาผ่านการบริการวิชาการ            

กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระช้าขาว. ใน ณุศณี มีแก้วกุญชร (บ.ก.),   

The Management of Innovation for Community Development. การประชุมวิชาการ

ระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 ครั ้งที ่ 4 (น. 279-287). กรุงเทพฯ : คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

รัตนา บุญอ่วม, ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข, สิงห์ สิงห์ขจร, รัตนา เทียมถนอม, ดรุษ ประดิษฐ์ทรง, รุ้งตะวัน 

กาญจนาภิรมย์สุข, ...จิราภรณ์ เลียงตะมะ. (2563). การวางแผนการสื่อสารการตลาดสินค้าน้ำ

มะนาวแท้ไร่ภูมินทร์. ใน ณุศณี มีแก้วกุญชร (บ.ก.), The Management of Innovation for 

Community Development. การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 
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2563 ครั้งที่ 4 (น. 198-207). กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา. 

 

ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาศิลปะเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 
2) วิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารองค์การ 
3) วิชาการสื่อสารภายในองค์การ 
4) วิชาสื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 
5) วิชาเทคนิคการนำเสนองาน 
6) วิชาการออกแบบสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
7) วิชาการศึกษาพิเศษด้านการสื่อสารองค์การ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก 
2) วิชาปฏิบัติการการออกแบบสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัล 
3) วิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนต์สำหรับองค์การ 
4) วิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อสิ่งแวดล้อม 
5) วิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพ่ือการกีฬา 
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ชื่อ-สกุล   นางสาวรัตนา  บุญอ่วม 
ตำแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
สังกัด    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ.2556  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารพัฒนาการ)   

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
พ.ศ.2545 ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์)   

สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ   นิเทศศาสตร์  การสื่อสารองค์การ การสื่อสารตราสินค้า จิตวิทยาการสื่อสาร  
 
ผลงานทางวิชาการ  
บทความวิจัย  
รัตนา บุญอ่วม, ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข, สิงห์ สิงห์ขจร, รัตนา เทียมถนอม, ดรุษ ประดิษฐ์ทรง, รุ้งตะวัน 

กาญจนาภิรมย์สุข, ...จิราภรณ์ เลียงตะมะ. (2563). การวางแผนการสื่อสารการตลาดสินค้า       
น้ำมะนาวแท้ไร่ภูมินทร์. ใน ณุศณี มีแก้วกุญชร (บ.ก.), The Management of Innovation for 
Community Development. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ 
ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 (น. 198-207). กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

Chaiyawit Muangmee, Nusanee Meekaewkunchorn, Ratchanok Panyasupat, Rattana Bunuam 
andPreeyaporn Suebsawat. (2020). Tourist Destination Loyalty Model for 
Homestays Entrepreneurs in Samut Sakhon Province. Test Engineering & 
Management, 83(March - April 2020), 3038-3044. Retrieved from 
http://www.testmagzine.biz/index.php/testmagzine/article/view/4151/3540 

รัตนา บุญอ่วม, ณัชชา พัฒนะนุกิจ และสิงห์ สิงห์ขจร. (2562). การศึกษาเปรียบเทียบการสำรวจความคิดเห็น
ประชาชนเร ื ่องเร ื ่องป ัญหาสุน ัขและแมวจรจัด. ใน  ณุศณี ม ีแก ้วก ุญชร (บ.ก.) , The 
Management of Innovation for Community Development. กา รประช ุ ม ว ิ ช า ก า ร
ระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 (น. 39-47). กรุงเทพฯ : 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

 
 

http://www.testmagzine.biz/index.php/testmagzine/article/view/4151/3540
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บทความวิชาการ 
ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข, รัตนา บุญอ่วม และสิงห์ สิงห์ขจร. (2564). 5G การสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปกับ 

การแพร่กระจายนวัตกรรม. ใน ณุศณี มีแก้วกุญชร (บ.ก.), The Management of Innovation 
for Community Development. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 (น. 206-213). กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

ภัทิรา มาศมาลัย, สมาพร ปัญญาวรายุทธ, บดินทร์ มหาวงศ์, ปรียาภรณ์ สืบสวัสดิ์ และรัตนา บุญอ่วม. (2564). 
แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์พลาสติก กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์หมึก
สามรส สหกรณ์ผู้ผลิตกะปิสมุทรสาคร จำกัด. ใน ณุศณี มีแก้วกุญชร (บ.ก.), The Management 
of Innovation for Community Development. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 (น. 487-497). กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาหลักนิเทศศาสตร์ 
2) วิชาจิตวิทยาเพ่ือการสื่อสาร 
3) วิชาการสื่อสารตราสินค้า  
4) วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 
5) วิชาการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการในสำนักงาน 
6) วิชาการวิเคราะห์ผู้รับสาร 
7) วิชาการศึกษาพิเศษด้านการสื่อสารองค์การ 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาหลักนิเทศศาสตร์ 
2) วิชาจิตวิทยาเพ่ือการสื่อสาร 
3) วิชาบุคลิกภาพสำหรับนักสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 
4) วิชาโครงการพิเศษด้านการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 
5) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการในสำนักงาน 

     6) วิชาการสื่อสารแบรนด์ 
7) วิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนต์สำหรับองค์การ 
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ชื่อ-สกุล  นางสาวอารียา  จุ้ยจำลอง  
ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
สังกัด  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2562  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ. 2550      ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ. 2547     ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การวิจัยทางสังคม)  
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 พ.ศ. 2545      วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารสื่อสารมวลชน)  
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 พ.ศ. 2540       ศิลปศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์)   
   สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ   นิเทศศาสตร์  การสื่อสารด้านวัฒนธรรมและชุมชน 
 
ผลงานทางวิชาการ  
บทความวิจัย  
อารียา จุ ้ยจำลอง,  และคณะ. (2564). แนวทางการจัดตั ้งวิสาหกิจชุมชนเพื ่อเพิ ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จาก           

ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตำบลบางกระเจ้า จังหวัด
สม ุทรสาคร .  ใน  ณ ุศณี  ม ี แก ้ วก ุญชร  (บ .ก . ) , The Management of Innovation for 
Community Development. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 (น. 643-654). กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

อารียา จุ้ยจำลอง และคณะ.  (2563). การสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชนผ่านวัฒนธรรมภูมิปัญญาผ้าทอของกลุ่ม 
ชาติพันธุ ์ลาว อำเภออู ่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี . วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 19(1), 18-46.    

อารียา จุ้ยจำลอง และนลวัช การหวิด. (2563). การศึกษาผลกระทบการใช้ชีวิตช่วงสถานการณ์วิกฤต 
โควิด-19  ของนักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการศึกษาองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ใน ณุศณี มีแก้วกุญชร (บ.ก.), The Management of Innovation for 
Community Development. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 (น. 208-218). กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

อารียา จุ้ยจำลอง และคณะ.  (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าทอของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว อำเภอ 
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 18(2), 61-78.    

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการวิจัยเพื่องานนิเทศศาสตร์  
2) วิชาหลักการถ่ายภาพ 
3) วิชาการสื่อสารด้วยภาพ  
4) วิชาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ   
5) วิชาสื่อทางเลือกเพ่ือชุมชน 
6) วิชาการสื่อสารบูรณาการเพ่ือการพัฒนา 
7) วิชาเทคนิคการสื่อสารองค์การแบบผสมผสาน  

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการวิจัยเพื่องานนิเทศศาสตร์  
2) วิชาหลักการถ่ายภาพ 
3) วิชาการสื่อสารด้วยภาพ 
4) วิชาศิลปะการเล่าเรื่องในสื่อดิจิทัล 
5) วิชาการสื่อสารกับพหุวัฒนวัฒนธรรมในสังคมดิจิทัล 
6) วิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพ่ือชุมชน   
7) วิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพ่ือผลิตภัณฑ์   
8) วิชาการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพ่ือการสื่อสารแบรนด์ 
9) วิชาพฤติกรรมผู้บริโภคดิจิทัลคอนเทนต์ 
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ชื่อ-สกุล    นางรัตนา  เทียมถนอม 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์   
สังกัด    คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2533  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ประชาสัมพันธ์)  มหาวิทยาลัยสยาม 
 พ.ศ.2528  ครุศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)  วิทยาลัยครูนครปฐม 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  นิเทศศาสตร์  การประชาสัมพันธ์  การสื่อสารองค์การ  
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
รัตนา บุญอ่วม, ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข, สิงห์ สิงห์ขจร, รัตนา เทียมถนอม, ดรุษ ประดิษฐ์ทรง, รุ้งตะวัน 

กาญจนาภิรมย์สุข, ...จิราภรณ์ เลียงตะมะ. (2563). การวางแผนการสื่อสารการตลาดสินค้า       
น้ำมะนาวแท้ไร่ภูมินทร์. ใน ณุศณี มีแก้วกุญชร (บ.ก.), The Management of Innovation for 
Community Development. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ 
ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 (น. 198-207). กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

รัตนา บุญอ่วม, อาภา วรรณฉวี, สิงห์ สิงห์ขจร, รัตนา เทียมถนอม, ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข, ดรุษ ประดิษฐ์
ทรง และจิราภรณ์ เลียงตะมะ. (2562). การพัฒนาตราสินค้ามะพร้าวอบแห้งคุณช้าง บริษัท    
ซันสแนค ฟู๊ดเทค จำกัด อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร. ใน ไพฑูรย์  มากสุข (บ.ก.),    
The Management of Innovation for Community Development. การประชุมว ิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 (น. 151-162). กรุงเทพฯ 
: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ 
2) วิชาหลักและทฤษฎีการประชาสัมพันธ์ 
3) วิชาหลักการสื่อสารการตลาด 
4) วิชาการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 
5) วิชากิจกรรมพิเศษเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
6) วิชาการศึกษาพิเศษด้านการสื่อสารองค์การ 
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ 
2) วิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 
3) วิชาการวิจัยนิเทศศาสตร์ 
4) วิชาโครงการพิเศษด้านการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 
5) วิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพ่ือการท่องเที่ยว 
6) วิชาการสัมมนาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 150 

 

ชื่อ-สกุล    นางสาวณัฐกานต์ แก้วขำ 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์   
สังกัด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ประวัติการศึกษา 

          พ.ศ. 2563           ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 พ.ศ. 2555  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) 
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
          พ.ศ. 2564                   ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) 
                                          มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
          พ.ศ. 2552                   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ           การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์การ การสื่อสารการตลาด 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 

ณัฐกานต์ แก้วขำ และสิงห์ สิงห์ขจร. (2564). การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์, ขั้นตอนในการวางแผนการสื่อสาร
ดิจิทัลคอนเทนต์ และเทคนิคในการวางแผนการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์. ใน ณัฐกานต์ แก้วขำ 
และสิงห์ สิงห์ขจร (บ.ก.), การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์. (น. 1-38). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  

 

ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาหลักประชาสัมพันธ์ 
2) วิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารองค์การ 
3)  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 1 

       
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 
2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 1 
3)  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 2 
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ชื่อ-สกุล    นายสิงห์ สิงห์ขจร  
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (นิเทศศาสตร์) 
สังกัด     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2561  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2557  ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 
                               เจ้าพระยา 
พ.ศ. 2549  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2546  นิเทศศาสตรบัณฑิต (เอกประชาสัมพันธ์)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ                    นิเทศศาสตร์ การสื่อสารการตลาด การจัดการการสื่อสาร  
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
สิงห์ สิงห์ขจร. (2563). 11ปี บ้านสมเด็จโพลล์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา. 
สิงห์ สิงห์ขจร. (2561). การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
สิงห์ สิงห์ขจร. (2561). สื่อมวลชนอาเซียน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

 
บทความวิจัย 
Rasika Angkura, Singh Singkhajorn, Haruethai Pannyarvuttrakul. (2019). Communications of the 

Leader of a Model Community for Community Tourism Management. Proceedings 
of the Asian Conference on Media, Communication & Film 2019. (MediAsia2019). 
Pages 217-224. 

Singh Singkhajorn. (2018). Communication of Thailand Homestay Standard Compares ASEAN 
Homestay Standard. Proceedings of The European Conference on Media, 
Communication & Film 2018. (EUROMEDIA2018). Pages 17-26. 

สิงห์ สิงห์ขจร, สุภาภรณ์ ศรีดี, วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ. (2562). การสื่อสารเพ่ือสร้างความนิยม
ของผู้นำทางการเมืองท้องถิ่น. วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, (18), 197-210. 
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บทความวิชาการ 
Singh Singkhajorn, Panornuang Sudasna Na Ayudhya, Nonnadhi Dulyadaweesid (2020) 

Integration of Creating Shared Value with Thailand Sustainable Development. 
Sustainable Community Development Journal.Issue1. Pages 23-26. 

สิงห์ สิงห์ขจร. (2562). กระบวนการจัดการข่าวสารที่เป็นเท็จ. วารสารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎธนบุรี, 1(1), 1-13. 

พัชราภา เอื้ออมรวนิช และสิงห์ สิงห์ขจร. (2561). การสื่อสารและการปรับตัวท่ามกลางความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม. วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม, 17(2), 167-178. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาหลักนิเทศศาสตร์   
2) วิชาการวิจัยนิเทศศาสตร์ 
3) วิชากฎหมายและจริยธรรมเพื่องานนิเทศศาสตร์ 
4) วิชาการสื่อสารบูรณาการเพ่ือการพัฒนา 
5) วิชาการสื่อสารเพื่อการจัดการภาวะวิกฤต 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการเขียนเพื่อการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ 
2) วิชาการออกแบบคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ 
3) วิชากลยุทธ์การวางแผนการสื่อสารดิจิทัล 
4) วิชาการนำเสนอตัวตนบนโลกออนไลน์ 
5) วิชาการดำเนินธุรกิจในดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
6) วิชาสื่อดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อนสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mis2.bsru.ac.th/registrar/teach_browse.asp?cmd=1&classid=217071&avs723528623=33&classacadyear=2563
http://mis2.bsru.ac.th/registrar/teach_browse.asp?cmd=1&classid=120860&avs723528623=63&classacadyear=2555
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ชื่อ-สกุล    นายจรัล  มานตรี   
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาตราจารย์      
สังกัด    สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2554  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2536  วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยสื่อสารมวลชน)  
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2531  วารสารศาสตรบัณฑิต (หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์) 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์, วารสารศาสตร์, การเมือง, การเขียนสร้างสรรค์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
สิงห์ สิงห์ขจร, จรลั มานตรี และประภวิษณ์ุ พนัสทรัพย์สุข. (2563). การสื่อสารทางการเมืองและ                

การประชาสัมพันธ์เพ่ือการเมือง. ใน สิงห์ สิงห์ขจร, จรลั มานตรี และประภวิษณ์ุ พนัสทรัพย์สุข 
(บ.ก.), การประชาสัมพันธ์ทางการเมือง. (น. 1-10). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา.  

 
ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาการเขียนบทความและบทบรรณาธิการ 
 2) วิชาประเด็นศึกษาทางจริยธรรมวารสารศาสตร์ 
 3) วิชาการเขียนบันเทิงคดี 
 4) วิชาการเขียนสารคดี 
 5) วิชาการการศึกษาสังคมในประเด็นทางเศรษฐกิจและการเมือง 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 
 2) วิชาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวพิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2551  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การโฆษณา)  

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2549  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) เกียรตินิยมอันดับ 2  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  การสื่อสารการตลาด การตลาด การสร้างแบรนด์ การสร้างสรรค์เนื้อหา 
 
ผลงานทางวิชาการ  
ตำรา 
จันทรัศมิ ์ สิร ิว ุฒินันท์, สิทธิศักดิ ์ จรรยาวุฒิ, ณัฏฐ์ เดชะปัญญา, พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ , เพียรพิลาส                   

พิริยาโภคานนท์ และ อิศรา ยิ่งยวด. (2562). โครงงานพิเศษด้านการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง       
(น. 21-39 และ  น. 103-127). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

 
บทความวิจัย  
พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ และ อาภา วรรณฉวี. (2563). การออกแบบตราสินค้าหมี่กรอบช่างสำรวจ 26 จังหวัด

สม ุทรสาคร.  ใน ณ ุศณ ี  ม ีแก ้วก ุญชร (บ .ก . ) ,  The Management of Innovation for 
Community Development. การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 
2563 ครั้งที่ 4  (น. 240-251). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. 

 
ประสบการณ์การสอน 
 1)  วิชาหลักการสื่อสารการตลาด 
 2)  วิชาการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

 1)  วิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 
 2)  วิชาการสื่อสารแบรนด์ 
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ชื่อ-สกุล   นางสาวมนัสวี พัวตระกูล 
ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
สังกัด   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2553  Master of Professional Studies in Digital Media 
  Northeastern University, Boston USA  

พ.ศ. 2548  นิเทศศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)  
  นิเทศศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ   ศิลปะการแสดง การเขียนบท นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ สื่อดิจิทัล 
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
Manussawee Puatrakul. (2018). Future of Movie Theatre Industry in Thailand: The Impact of  
 Digital Streaming Devices on the Movie Theatre Industry (Online Media versus  
 Offline Media), Communication & ICT for Social Change (pp. 110-125). Inter-

University Centre Dubrovnik, Croatia. 
อาภา วรรณฉวี, พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์, นเรศ นิภากรพันธ์, อารยา แสงมหาชัย, ตุลยราศรี ประเทพ, มนัสวี     

พัวตระกูล, ... พรรณนา ศรสงคราม. (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑ์จังหวัดสมุทรสาคร : หมี่กรอบ  
ช ่างสำรวจ 26. ใน ณุศณี ม ีแก ้วก ุญชร (บ.ก.), The Management of Innovation for 
Community Development. การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 
2563 ครั้งที่ 4 (น. 167-178). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 
2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 2 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 
2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 2 



มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 156 

 

ชื่อ-สกุล   นางสาวเพียงธิดา  เสรีสุทธิกูลชัย 
ตำแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
สังกัด    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2548  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาขาติ) 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2545  อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  การจัดการทางวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 
                       การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม จิตวิทยาการบริการ 
 
ผลงานทางวิชาการ  
บทความวิชาการ  

บดินทร์ มหาวงศ์, สมาพร ปัญญาวรายุทธ, ภัทิรา มาศมาลัย, มรกต ภู่ทอง, เพียงธิดา เสรีสุทธิกูลชัย และ  
ฐิติยา กลบสันเทียะ. (2564). การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำพริก   
ปลาสลิด กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ใหญ่เจ้ยปลาสลิด ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสาคร. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ      
ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 (น. 498-507). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

 
ประสบการณ์การสอน 
      1) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 1 
      2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 2 
      3) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 
2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 1 
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ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวพิภาวัล เลาวกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์   
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2553  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  
                              คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2548  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  
                                คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาอังกฤษ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาด  
 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการพูดและการเจรจาต่อรอง 
2) วิชาจิตวิทยาเพ่ือการสื่อสาร 
3) วิชาหลักนิเทศศาสตร์ 
4) วิชาการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 
5) วิชาหลักการสื่อสารองค์การ 
6) วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 
7) วิชาหลักการประชาสัมพันธ์ 
8) วิชาการวิจัยทางการประชาสัมพันธ์ 
9) วิชาการตลาดเพื่องานนิเทศศาสตร์ 
10) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 
11) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 
2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 1 
3) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 2 
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ชื่อ-สกุล    นายมนัสกวิญ  ชางประยูร 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์   
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2555  วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสื่อสารมวลชน)  
                              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 พ.ศ. 2550  ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) การประชาสัมพันธ์  
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  
สาขาที่เชี่ยวชาญ  การพูด การประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อออนไลน์  
 
ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาการรายงานข่าวทางสื่อสังคมและสื่อใหม่ 
 2) วิชาข่าวและการสืบค้นข้อเท็จจริง 
 3) วิชาวาทวิทยา 
 4) วิชาการใช้เสียงในงานพากย์ 
 5) วิชาการประกาศและการดำเนินรายการ 
 6)   วิชาบริหารและจัดการธุรกิจสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1)  วิชาบุคลิกภาพสำหรับนักสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 
2)  วิชาการสัมมนาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 
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ภาคผนวก ช คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ซ รายงานการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตร กลุ่มวิชาแกนนิเทศศาสตร์ 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. 

ห้องประชุมชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

สาขาวิชาการสื ่ อสารมวลชน สาขาวิชาการโฆษณาและธุ รก ิ จบั น เทิ ง  สาขาวิ ชาการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ และสาขาวิชาภาพยนตร์และมัลติมีเดีย คณะวิทยาการจัดการ  
ได้จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 เมื่อวันพุธที่ 31 
มีนาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร กลุ่มวิชา
แกนนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์   
    อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2. รองศาสตราจารย์ รศ.ดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี 
    หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภา เอ้ืออมรวนิช 
    ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
4.  รองศาสตราจารย์เอกธิดา เสริมทอง  
    นักวิชาการอิสระ 
 
ผลการวิพากษ์หลักสูตรมีดังนี้ 

ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. โครงสร้างหลักสูตร : หมวดวชิา

เฉพาะ 
- กลุ่มวิชาแกนนิเทศศาสตร์ 

- จำนวนวิชาที ่เสนอมาเบื ้องต้นคือ 8 วิชา เห็นควรให้ปรับ
รายชื่อบางรายวิชาให้มีความทันสมัยและดึงดูดใจผู้เรียน คือ 
หลักการถ่ายภาพ และบางรายวิชาจากการพูดคุยมีกิจกรรมการ
เรียนที่น่าสนใจ แต่ไม่ถูกเขียนอธิบายในคำอธิบายรายวิชา คือ 
วิชาภาษาอังกฤษ และ การวิจัยเพื่องานนิเทศศาสตร์ 

2. แผนการศึกษาและจำนวนหน่วยกิต
ในแต่ละภาคการศึกษาของรายวิชาใน
กลุ่มวิชาแกนนิเทศศาสตร์ 

มีความเหมาะสม 
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ความเหมาะสมและความชัดเจนของ

รายละเอียดเนื้อหาวิชา 
- วิชาหลักนิเทศศาสตร์ เห็นควรให้ปรับคำอธิบายรายวิชา  
เพื ่อให้มีความเหมาะสม เนื ่องจากมีความเปลี ่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี  ดังนั้น ควรเพิ่มเนื้อหาการเรียนรู้ให้ครอบคลุมความ
เป็นปัจจุบันมากขึ้น 
- วิชาภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ มีความเหมาะสม เนื่องจาก
รายวิชามีเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงและจำเป็นต่อการเป็นนักนิเทศ
ศาสตร์มากขึ้น และถือเป็นการต่อยอดจากรายวิชาภาษาไทย
ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได้เป็นอย่างดี 
- วิชาศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์ มีความเหมาะสม น่าสนใจ 
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในศาสตร์เฉพาะทางต่าง ๆ ของนิเทศ
ศาสตร์ได้เป็นอย่างดี 
- วิชาหลักการถ่ายภาพ เห็นควรให้ปรับชื ่อเป็น “หลักการ
ถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์” โดยรายละเอียดเนื้อหารายวชิา
เห็นสมควรให้เรียนเพิ ่มเติมองค์ความรู ้ทางด้านดิจิท ัลใน
คำอธิบายรายวิชาด้วย  
- วิชาภาษาอังกฤษเพื ่องานนิเทศศาสตร์ เห็นควรให้ปรับ
คำอธิบายรายวิชา เพิ่มเติมกิจกรรมการการเรียนรู้ให้น่าเรียน
มากขึ้น 
- วิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล มีความเหมาะสม 
- วิชากฎหมายและจริยธรรมเพื่องานนิเทศศาสตร์ มีความ
เหมาะสม 
- วิชาการวิจัยเพื่องานนิเทศศาสตร์ เห็นควรให้ปรับคำอธิบาย
รายวิชา เพิ่มเติมกิจกรรมการการเรียนรู้ให้น่าเรียนมากขึ้น 

4. ลำดับและความต่อเนื่องของรายวิชา
ในหลักสูตร 

มีความเหมาะสม 

5. ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชา
กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

มีความเหมาะสม และสะท้อนเอกล ักษณ์ของหล ักส ูตร     
นิเทศศาสตรบัณฑิตได้เป็นอย่างดี 
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รายงานการพัฒนาหลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

วันศุกร์ที่  21  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมชั้น 1  คณะวิทยาการจัดการ และออนไลน์ ระบบ ZOOM 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ ได้จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการ
จัดการ และออนไลน์ ระบบ ZOOM โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย 

1.  ผศ.ณัฐา  ฉางชูโต 
    รองคณบดี และหัวหน้าภาควิชาการผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม คณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
2.  ผศ.ดร.สกุลศรี  ศรีสารคาม  
    หัวหน้าสาขาวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
3.  นางสุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล   
    รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. (กรรมการ)  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) 
 
ผลการวิพากษ์หลักสูตรมีดังนี้ 

ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ชื่อหลักสูตร ตั้งข้อสังเกตให้  การสื่อสารองค์การเป็นหลักเนื่องจากยังเป็นตำแหน่ง

งานที่อยู่ในทุกองค์การ  และในกลุ่มธุรกิจยังต้องบุคลากรด้านการสื่อสาร
องค์การยังมีอยู่จำนวนมาก  และมีโอกาสเติบโตในตำแหน่งสูง 

ด้านศักยภาพผู้สอน / ผู้เรียน - ด้านผู้สอน  ขอตั้งข้อสังเกตต่อบุคลากรในหลักสูตร  ถึงความชำนาญ
และความเชี่ยวชาญเฉพาะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- ด้านผู้เรียน  ควรพัฒนาทักษะผู้เรียนให้มีทักษะที่หลากหลาย  
(Multi Skill)  เนื่องจากองค์การในอนาคตจะมีขนาดที่เล็กลง  และ
จะต้องใช้บุคลากรที่ทำงานได้อย่างหลากหลาย   รวมถึงทักษะการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) และการแปลงข้อมูลเพื่อสื่อสาร 

ด้านวิชาการท่ีจะตอบวิชาชีพ - ควรใส่แนวคิดด้านการสร้างเนื้อหา  เพื่อสนองต่อการสื่อสารองค์การ
ซึ่งเป็นแนวคิดและแนวทางเดียวกันกับการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์  
แต่มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ในการทำงานมากข้ึน   
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
- เพ่ือเรื่องการพัฒนาทักษะการสร้างเนื้อหาบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม

สำหรับการสื่อสารองค์การ 
- การจัดชุดวิชาให้มีการจัดกลุ่มรายวิชาใหม่  ในการพัฒนาให้

ตอบสนองต่อวิชาชีพ 
- ควรเพิ่มรายวิชาเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล  การบริหารระบบเบื้องหลัง

เว็บไซต์  เบื้องหลังการจัดการ  Social media,  การทำ Search 
Engine Operation : SEO  นอกจากนี้  ควรพัฒนารายวิชาที่มี
ลักษณะการสร้างสรรค์หรือรายงานข่าวแบบ Old Media ที่ในอดีต
นักประชาสัมพันธ์ต้องเขียนข่าวส่งสื่อ  แต่ประยุกต์ใหม่ในลักษณะ
ของการเขียนข่าว  ทำรายการข่าวและส่งตรงไปยังเป้าหมายของ
องค์การเองเพื่อสร้างการรับรู้จากลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของ
องค์การ  อีกทั้งวิชาที่สร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการ  เช่น  
วิชาการคิดคำนวณต้นทุน  ควรใส่ไว้ให้กับผู้เรียนด้วย  เพราะผู้เรียน
เมื่อจบไปประกอบอาชีพแล้วเติบโตเป็นผู้บริหารหรือเป็น
ผู้ประกอบการ  จะช่วยให้มีวิธีคิดและบริหารจัดการองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- วิชาด้านการบริหารจัดการการสื่อสารในรูปแบบ Online และ 
Onground   โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับองค์การขนาดใหญ่ที่ต้องการนัก
สื่อสารองค์การที่มีความสามารถจำนวนมาก  ไม่ว่าจะการสรุปข้อมูล  
การเขียนรายงานประจำปี  การวางแผนเส้นทางการเยี่ยมชมองค์การ
หรือการรับการศึกษาดูงาน   

- การจัดชุดวิชาแบบไต่ระดับแต่ละชั้นปี  เสนอให้มีการจัดกลุ่มหรือรวม
เป็นวิชาเดียวไว้จะดี  เนื่องจากผู้เรียนต้องการผลลัพธ์เร็ว  และช่วยให้
สร้างรายวิชาใหม่เข้ามาเติมได้ 

- การจัดการเรียนการสอน  ให้เน้นการปฏิบัติมากกว่าการบรรยาย  
เนื่องจากการทำงานในอนาคต  ต้องการเด็กจบที่มีทักษะทำงานได้ดี
ในระดับหนึ่ง  และตัวผู้เรียนอาจสามารถใช้ความรู้และทักษะในการ
ทำงานได้ตั้งแต่ระหว่างเรียน 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
วันจันทร์ที่  12  กรกฎาคม พ.ศ.2564 

ณ ห้องประชุมชั้น 1  คณะวิทยาการจัดการ และออนไลน์ ระบบ ZOOM 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ ได้จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการ
จัดการ และออนไลน์ ระบบ ZOOM โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย 

1.  ผศ.ดร.บุปผา บุญสมสุข 
    หัวหน้าสาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต 
2.  ผศ.ดร.พัชราภา  เอ้ืออมรวนิช  

              อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
3.  นายชานน  สัมพันธารักษ์   
     ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดออนไลน์ บริษัท hilike จำกัด 
 
ผลการวิพากษ์หลักสูตรมีดังนี้ 

ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านหลักสูตรโดยรวม           หลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ แต่ควรเรียงลำดับรายวิชา

ก่อนหลังเพื่อจะได้เห็นแนวทางการพัฒนาที่ต่อเนื ่อง กลุ ่มเป้าหมาย
ปัจจุบันเป็นยุคสื่อดิจิทัลมีความสามารถในการใช้เครื่องมือสื่อสารอยู่แล้ว 
ควรเน้นการเป็นมืออาชีพบนพื้นฐานสื่อดั้งเดิม  

ด้านวิชาชีพ           นักศึกษาที ่จบไปควรจะมีทักษะด้านการสื ่อสาร ด้านการใช้
เครื่องมือด้านแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เพือ่ประกอบการ
วิเคราะห์ เน้นการทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม เน้นเรื่องจริยธรรมทางการ
สื่อสาร อะไรควรไม่ควร อะไรที่ทำเกินกว่าเหตุ  การปลูกฝังจิตสำนึก   
การเอาตัวรอดจากสังคมสื่อปัจจุบัน 
          ป ัจจ ุบ ันท ักษะออนไลน์บนแพลตฟอร ์มต ่าง ๆ ม ีมากขึ้น                    
ด้วยประสบการณ์ทางตรงและทางอ้อม กลุ่มเป้าหมายสามารถประกอบ
ธุรกิจได้ด้วยตัวเอง 



มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 171 

 

ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
รายวิชา/คำ ที่ควรมีใน
หลักสูตร 

1. การใช้ภาษาในงาน content digital  

2. คิดอย่าง code 

3. การเขียนรายงานเขียนวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ 

4. จิตวิทยาการเอาตัวรอดจากสื่อ การบริหารอารมณ์ด้านการทำงาน 

5. การรู้เท่าทันสื่อและเศรษฐศาสตร์ 

6. จริยธรรมทางการสื่อสาร การปลูกจิตสำนึก 

7. การใช้เครื่องมือบนแพลตฟอร์ม 

8. การค้นหาตัวตนบนสื่อดิจิทัล 

ด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม          
          ตรงกลยุทธ์การสอน ให้ตัดข้อ 1-3 ออก เนื่องจากไม่จำเป็น การ
สอนโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การเรียนรู้จากกรณีศึกษา ข้อ 4-6 
ครอบคลุมแล้ว 
ด้านทักษะทางปัญญา 
          ตัดข้อ 1 การบรรยายออกได้ เพราะไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ 

ด้านเนื้อหารายวิชา 
 

1.วิชาแกนนิเทศศาสตร์  
          หากปรับแก้ได้มีบางรายวิชาที่คำอธิบายรายวิชาไม่ครอบคลุมชื่อ
วิชาเท่าท่ีควร และควรเพ่ิมบางรายวิชาเข้าไปอีก 
2.วิชาจิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร 
 เป็นวิชาที่มีความจำเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน ควรเพิ่มเนื้อหา 
จิตวิทยาการเอาตัวรอดจากสื่อ การบริหารอารมณ์ด้านการทำงาน 
3.วิชาการสื่อสารด้วยภาพ 
         ควรปรับเนื้อหารายวิชาให้เห็นความแตกต่างกับรายวิชาหลักการ
ถ่ายภาพ เพิ่มเนื้อหาให้เข้มข้นขึ้น เน้นสื่อดิจิทัล 
4.วิชาการจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤติ 
          ควรปรับเป็นวิชาบังคบั 
5.วิชาการวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคบนแพลตฟอร์มดิจิทัล 
          ควรปรับเป็นวิชาบังคบั เพราะจำเป็นสำหรับการผลิตคอนเทนต์ 
นักศึกษาสามารถนำเนื้อหาในรายวิชาไปประกอบอาชีพได้ 
6.วิชาการดำเนินธุรกิจในดิจทิัลแพลตฟอร์ม 
 ควรปรับเป็นวิชาบังคับ เนื่องจากเป็นอีกวิชาที่ตอบโจทย์การ
ประกอบอาชีพอิสระด้วยตัวเอง  
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.วิชาสื่อดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อนสังคม 
 ควรปรับเป็นวิชาบังคับ  เป็นวิชาที่ตอบโจทย์ในยุคปัจจุบันที่เป็น
สังคมดิจิทัล 
8.วิชาการปฏิบัติการออกแบบสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัล 
 ควรปรับเนื้อหาวิชาให้แตกต่างกับรายวิชาการออกแบบอินโฟ
กราฟิก ปรับชื่อภาษาอังกฤษ และเป็นวิชาที่ควรเรียนก่อนวิชาการ
ออกแบบอินโฟกราฟิก 
9.วิชาการสื่อสารกับพหุวัฒนธรรมในสังคมดิจิทัล 
 ในส่วนของคำอธิบายรายวิชามีคำว่า ระหว่างวัฒนธรรม กับ 
ข้ามวัฒนธรรม ทั้ง 2 คำมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ อาจจะศึกษาไม่
หมดใน 1 รายวิชา หรืออาจเพ่ิมเนื้อหาให้เกี่ยวข้องกับการสื่อสารดิจิทัล
คอนเทนต์ 

จำนวนหน่วยกิต           ไม่ควรเกิน 130 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ฌ เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและตารางการเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุง

หลักสูตร 
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เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
และตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
--------------------------------------------------------- 

เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยเข้ากับภาวการณ์ปัจจุบัน ผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้
ด้านการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสื่อสารสมัยใหม่ โดยการสร้างคอนเทนต์ให้กับ
หน่วยงานหรือองค์การให้เข้าถึงชุมชนและสังคม ขับเคลื่อนเป้าหมายทางธุรกิจภายใต้ภาพลักษณ์แบรนด์และ
องค์การที่ดีในสายตาของสังคมภายนอก ทักษะด้านการสื่อสารเนื้อหาที่ดีจะช่วยให้การสื่อสารระหว่างภาครัฐ
กับประชาชนสามารถทำได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถผลิตสื่อสร้างสรรค์ในการสื่อสารคอนเทนต์บนดิจิทัล
แพลตฟอร์ม สามารถตอบสนองสภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีความซับซ้อนและมีการแข่งขันสูง
ในปัจจุบัน 
 
สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
 1.กำหนดมาตรฐานการเรียนรู ้ของหลักสูตร 5 ด้าน  ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
             ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน 
2. มีระเบียบวินัย 
3. มีความซื่อสัตย์สุจริตและยึดถือจรรยาบรรณทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 

             ด้านความรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาทางนิเทศศาสตร์ 
2. มีความสามารถประมวลความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านนิเทศศาสตร์ได้อย่าง
เหมาะสม 
3. มีความสามารถในการนำความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์ไปพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม 

             ด้านทักษะทางปัญญา 
1. มีทักษะการแสวงหาความรู้ทางนิเทศศาสตร์ ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
2. มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ สร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ 
3. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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             ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม 
2. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความแตกต่างกัน 
3. มีทักษะการเป็นผู้นำและมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม 

             ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและข้อมูลทางด้านนิเทศศาสตร์ 
2. มีทักษะการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3. สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการศึกษา รวบรวม เรียบเรียง สร้างสรรค์ นำเสนอ
ได้อย่างถูกต้องและรู้เท่าทัน 

2. การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชานิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล     
คอนเทนต์ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเดิม  131  เปลี่ยนเป็น 127 หน่วยกิต จำแนกตามโครงสร้าง
หลักสูตร ดังนี้ 

 2.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิม  32 หน่วยกิต  เปลี่ยนเป็น 30 หน่วยกิต 
 2.2  หมวดวิชาเฉพาะเดิม 93 หน่วยกิต  เปลี่ยนเป็น 91 หน่วยกิต ตามกลุ่ม ดังนี้   
     2.2.1  วิชาแกน   24  หน่วยกิต   
  2.2.2  วิชาเฉพาะด้านเดิม  66  เปลี่ยนเป็น  60  หน่วยกิต 
           - วิชาบังคับเดิม 39 เปลี่ยนเป็น  42  หน่วยกิต 
   - วิชาเลือกเดิม 27 เปลี่ยนเป็น  18 หน่วยกิต 
  2.2.3  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเดิม 3 หน่วยกิต  
  เปลี่ยนเป็น วิชาพ้ืนฐานวิชาชพีและวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต 
 2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

กับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

หลักสูตรเดิม 
พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 

สิ่งท่ีปรับปรุง 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ    
   
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of 
Communication Arts Program in 
Public Relations and 
Corporate Communication   

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์     
  
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of 
Communication Arts Program in 
Digital Content Communication
   

ปรับชื่อ
หลักสูตร 

ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็มภาษาไทย : นิเทศศาสตรบัณฑิต 
(การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ) 
 
ชื่อย่อภาษาไทย : นศ.บ.  
(การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ) 
  
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Bachelor of 
Communication Arts ( Public 
Relations and Corporate 
Communication) 
 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: B.Com. Arts (Public 
Relations and Corporate 
Communication)   

ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็มภาษาไทย : นิเทศศาสตรบัณฑิต 
(การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์)  
 
ชื่อย่อภาษาไทย : นศ.บ.  
(การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์) 
 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Bachelor of 
Communication Arts (Digital Content 
Communication)  
 
 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ:  B.Com. Arts 
(Digital Content Communication)  
  
 

ปรับชื่อ
ปริญญา 
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หลักสูตรเดิม 
พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 

สิ่งท่ีปรับปรุง 

ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการสื่อสารที่ดี  
บุคลิกภาพที่เพียบพร้อม  การปฏิบัติงานบน
พ้ืนฐานของข้อมูล   มีทักษะการใช้
นวัตกรรมการสื่อสารที่ทันสมัย  มีใจรักงาน
บริการและจิตสาธารณะ  มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการสื่อสารที่ดี      
การปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของข้อมูลดิจิทัล  
ทักษะด้านการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์
เพ่ือสื่อสารบนแพลตฟอร์มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีความรับผิดชอบต่อสังคม      
มีจิตสาธารณะและมีความเป็นไทย 

ปรับปรัชญา
ของหลักสูตร 

วัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ          มีระเบียบ
วินัยในการปฏิบัติงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 
รวมทั้งมีจิตสำนึก จิตสาธารณะ และ
เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
2)  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความเข้าใจ  
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ทางด้านนิเทศ
ศาสตร์โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์และ
การสื่อสารองค์การ ทั้งเตรียมความรู้เพื่อ
การพัฒนาและบริการวิชาการท้องถิ่น 
ชุมชนและสังคม 
3)  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการสื่อสาร
ด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
องค์การ  สามารถคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน และมีความ
ชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ   
4)  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีใจรักงานบริการ     
มีภาวะผู้นำ  มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม  สามารถประสานงาน
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีความซื่อสัตย์สุจริต เคารพกฎเกณฑ์ทาง
สังคม มีระเบียบวินัย ค่านิยมท่ีดีงาม ในการ
ปฏิบัติงานของนักสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์   
2) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ บน
พื ้นฐานประเพณี ว ัฒนธรรมไทย และ
ว ัฒนธรรมสากล เพ ื ่ อนำไปใช ้ ในการ
ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์   
3) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการแสวงหา
ความรู้ด ้านการสื ่อสารดิจิทัลคอนเทนต์  
ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีทักษะ
การคิดอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ วิพากษ์ และแก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณ 
4) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และส่วนรวม สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะการเป็นผู้นำและผู้
ตามท่ีดีในการทำงาน โดยคำนึงถึง
ผลกระทบที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ
สังคมในการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์                             
5) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการสื่อสาร

ปรับ
วัตถุประสงค์ 
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5)  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะ              
การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน  
สามารถนำข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติมา
บูรณาการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ  

และการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารดิจิทัล
คอนเทนต์อย่างสร้างสรรค์ สามารถ
ประยุกต์ใช้ และนำเสนอความรู้ด้านการ
สื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์อย่างถูกต้องและ
รู้เท่าทัน 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
131 หน่วยกิต 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
127 หน่วยกิต 

ลดจำนวน
หน่วยกิต 

4 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ไม่น้อยกว่า  32  หน่วยกิต 
  1.1)  วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ  
  23 หน่วยกิต 
     (1) กลุ่มวิชาภาษา     9 หน่วยกิต 
     (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   7 หน่วยกิต 
     (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์   6 หน่วยกิต 
     (4) กลุ่มวิชาพลศึกษ  1 หน่วยกิต 
  1.2)  วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก  ไม่น้อยกว่า
          9 หน่วยกิต 
     (1) กลุ่มวิชาภาษา   ไม่น้อยกว่า
   3 หน่วยกิต 
     (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
     (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   
ไม่น้อยกว่า            93  หน่วยกิต 
  2.1)  วิชาแกน          24  หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
  1.1)  วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ  
  20 หนว่ยกิต 
กลุ่มท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม  
   3 หน่วยกิต 
กลุ่มท่ี 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการ
สื่อสาร   6 หน่วยกิต 
กลุ่มท่ี 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์   2 หน่วยกิต 
กลุ่มท่ี 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็น
ผู้ประกอบการ   3 หน่วยกิต 
กลุ่มท่ี 5 ศาสตร์แห่งการคิดและสร้างสรรค์
นวัตกรรม   6 หน่วยกิต 
  1.2)  วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก  
ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
กลุ่มท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม  
   3 หน่วยกิต 
กลุ่มท่ี 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการ
สื่อสาร   3 หน่วยกิต 

ปรับจำนวน
หน่วยกิตและ

รายวิชา 
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  2.2)  วิชาเฉพาะด้าน  66  หน่วยกิต 
          - วิชาบังคับ     39  หน่วยกิต 
          - วิชาเลือก      27  หน่วยกิต 
  2.3)  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
                               3  หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   
ไม่น้อยกว่า                 6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์   3 หน่วยกิต 
กลุ่มท่ี 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็น
ผู้ประกอบการ   3 หน่วยกิต 
กลุ่มท่ี 5 ศาสตร์แห่งการคิดและสร้างสรรค์
นวัตกรรม   3 หน่วยกิต 
  1.2)  วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับเลือก 
ไม่น้อยกว่า   1 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ  
ไม่น้อยกว่า          91  หน่วยกิต 
  2.1)  วิชาแกน          24  หน่วยกิต 
  2.2)  วิชาเฉพาะด้าน  60  หน่วยกิต 
          - บังคับ          42  หน่วยกิต 
          - เลือก           18  หน่วยกิต 
  2.3)  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา           7  หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   
ไม่น้อยกว่า                 6 หน่วยกิต 

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
- GE 01101 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา

ท้องถิ่น 3(3-0-6) 
เพ่ิมรายวิชา 

9111101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     
3(2-2-5) 

GE 02102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วม
สมัย 3(3-0-6) 

 

ปรับรหัสวิชา  
ชื่อวิชา 

จำนวนหน่วย
กิต(บรรยาย-
ปฏิบัติ) และ
คำอธิบาย
รายวิชา 

9111102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
3(2-2-5) 

GE 02101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา  
ชื่อวิชา 
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9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
3(2-2-5) 

จำนวนหน่วย
กิต(บรรยาย-
ปฏิบัติ) และ
คำอธิบาย

รายวิชา และ
รวมวชิา 

9112101 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 
3(2-2-5) 

GE 02207 ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน 
3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 
ชื่อวิชา 

จำนวนหน่วย
กิต(บรรยาย-
ปฏิบัติ) และ
คำอธิบาย
รายวิชา 

9112102 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 
3(2-2-5) 

-  

9112103 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 
3(2-2-5) 

GE 02208 ภาษาเวียดนามใน
ชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา  
ชื่อวิชา 

จำนวนหน่วย
กิต(บรรยาย-
ปฏิบัติ) และ
คำอธิบาย
รายวิชา 

9112104 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 
3(2-2-5) 

GE 02203 ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6) 

9112105 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 
3(2-2-5) 

GE 02206 ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน 
3(3-0-6) 

9112106 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 
3(2-2-5)  

GE 02204 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 
3(3-0-6) 

9112107 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
3(2-2-5) 

GE 02205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6) 

9112108 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 
3(2-2-5) 

GE 02202 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 
3(3-0-6) 

- GE 02209 ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน 
3(3-0-6) 

เพ่ิมรายวิชา 

- GE 03101 ชีวิตดีมีความสุข 2(1-2-3) เพ่ิมรายวิชา 



มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 181 

 

หลักสูตรเดิม 
พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 

สิ่งท่ีปรับปรุง 

- GE 04101 ประกอบการธุรกิจเชิง
สร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

เพ่ิมรายวิชา 

9121101 ทักษะชีวิต 3(3-0-6) GE 05101 รู้คิดชีวิตก้าวหน้า 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา  
ชื่อวิชา และ
คำอธิบาย
รายวิชา 

9121102 สังคมไทยและสังคมโลก 
ในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) 

GE 01202 พลวัตสังคมไทยและ 
สังคมโลก 3(3-0-6) 

9121103 ความเป็นพลเมือง 
1(1-0-2) 

GE 01201 วิถีพลเมืองและกฎหมายใน
ชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 
ชื่อวิชา 

จำนวนหน่วย
กิต(บรรยาย-
ปฏิบัติ) และ
คำอธิบาย
รายวิชา 

9122201 การจัดการสมัยใหม่และ 
ภาวะผู้นำ 3(3-0-6) 

-  

9122202 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
3(3-0-6) 

-  

- GE 02201 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
3(3-0-6) 

เพ่ิมรายวิชา 

9122203 สุนทรียะทางศิลปกรรม 3(3-0-6) -  
- GE 03201 ศิลปะและความงามของชีวิต

3(3-0-6) 
เพ่ิมรายวิชา 

9122204 ความสุขแห่งชีวิต 3(3-0-6) GE 03202 ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา  
ชื่อวิชา และ
คำอธิบาย
รายวิชา 

9131101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) 

GE 05102 ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
3(2-2-5) 

9131102 ทักษะการเรียนรู้และ 
แก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

- 
 

 GE 04201 การวางแผนทางการเงินเพื่อ
ความมั่นคง 3(3-0-6) 

เพ่ิมรายวิชา 
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 GE 04202 การทำงานอย่างมีความสุข  
3(3-0-6) 

9132201 เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
สื่อสังคมออนไลน์ 3(2-2-5) 

GE 05201 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนัก
ธุรกิจมือใหม่ 3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา  
ชื่อวิชา และ
คำอธิบาย
รายวิชา 

9132202 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 
ในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)  

-  

9132203 เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 

-  

 GE 05202 รักษ์โลกรักษ์เรา 3(3-0-6) เพ่ิมรายวิชา 
9132204 สุขภาพและความงาม 

3(3-0-6) 
-  

9141101 กิจกรรมทางกายเพ่ือชีวิต 
1(0-2-1) 

-  

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาแกน  24  หน่วยกิต 

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาแกน  24  หน่วยกิต 

 

3110101  หลักนิเทศศาสตร์  3(3-0-6) MS 12101  หลักนิเทศศาสตร์  3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
และคำอธิบาย

รายวิชา 
3110102  ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ 

3(2-2-5) 
MS 13201  ภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์

3(3-0-6) 
ปรับรหัสวิชา 
จำนวนหน่วย
กิต(บรรยาย-
ปฏิบัติ) และ
คำอธิบาย
รายวิชา 

3110103  ศิลปะเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 
3(2-2-5) 

MS 11103  ศิลปะเพ่ืองานนิเทศศาสตร์
 3(2-2-5)  

ปรับรหัสวิชา  
และคำอธิบาย

รายวิชา 
3110104  หลักการถ่ายภาพ  3(2-2-5) MS 13101 หลักการถ่ายภาพเพ่ืองานนิเทศ

ศาสตร์ 3(2-2-5) 
ปรับรหัสวิชา  
ชื่อวิชา และ
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คำอธิบาย
รายวิชา 

3110201  ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศ
ศาสตร์  3(2-2-5) 

MS 12102 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศ
ศาสตร์ 3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 
จำนวนหน่วย
กิต(บรรยาย-
ปฏิบัติ) และ
คำอธิบาย
รายวิชา 

3110202  หลักการสื่อสารการตลาด 
3(3-0-6) 

MS 11201  การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
3(3-0-6) 

 

ปรับรหัสวิชา  
ชื่อวิชา และ
คำอธิบาย
รายวิชา 

3110203  การวิจัยเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5) 

MS 14201 การวิจัยเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา 
และคำอธิบาย

รายวิชา 
3110301  กฎหมายและจริยธรรมเพื่องาน

นิเทศศาสตร์  3(3-0-6) 
MS 14301  กฎหมายและจริยธรรมเพื่อ

งานนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะด้าน  66  หน่วยกิต 
วิชาบังคับ  39  หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะด้าน  60  หน่วยกิต 
วิชาบังคับ  42  หน่วยกิต 

 

3112101  หลักและทฤษฎีการ
ประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6) 

- ยกเลิกรายวิชา 

3112102  หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
องค์การ 3(3-0-6) 

MS 14308 การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์
สำหรับองค์การ 3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา  
ชื่อวิชา และ
คำอธิบาย
รายวิชา 

3112201  จิตวิทยาเพ่ือการสื่อสาร 
3(3-0-6) 

MS 14103 จิตวิทยาเพ่ือการสื่อสาร 
3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 
และคำอธิบาย

รายวิชา 3112202  การสื่อสารด้วยภาพ 3(2-2-5) MS 14102  การสื่อสารด้วยภาพ 3(2-2-5) 
3112203  การสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจ

3(2-2-5) 
- ยกเลิกรายวิชา 

3112204 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 1 

3(3-0-6) 

MS 14302 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ดิจิทัลคอนเทนต์ 1  3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา  

ชื่อวิชา และ
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คำอธิบาย
รายวิชา 

3112301 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์
และการสื่อสารองค์การ 3(2-2-5) 

MS 14202 การเขียนเพ่ือการสร้างสรรค์
ดิจิทัลคอนเทนต์  3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 
ชื่อวิชา 

จำนวนหน่วย
กิต(บรรยาย-
ปฏิบัติ) และ
คำอธิบาย
รายวิชา 

3112302  การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 

3(2-2-5) 

MS 14306  บุคลิกภาพสำหรับนักสื่อสาร
ดิจิทัลคอนเทนต์ 3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา  
ชื่อวิชา และ
คำอธิบาย
รายวิชา 

3112303  สื่อดิจิทัลเพ่ือการประชาสัมพันธ์
และการสื่อสารองค์การ 3(2-2-5) 

- ยกเลิกรายวิชา 

3112304 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 2 

3(2-2-5) 

MS 14402 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ดิจิทัลคอนเทนต์ 2  3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 
ชื่อวิชา 

จำนวนหน่วย
กิต(บรรยาย-
ปฏิบัติ) และ
คำอธิบาย
รายวิชา 

3112305 กลยุทธ์การวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 

3(2-2-5) 
- ยกเลิกรายวิชา 

3112306 กิจกรรมพิเศษเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 

3(2-2-5) 

MS 14403  การสัมมนาการสื่อสารดิจิทัล
คอนเทนต์  3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  

ชื่อวิชา และ
คำอธิบาย
รายวิชา 3112307  เทคนิคการนำเสนองาน 

3(2-2-5) 
MS 14312 การดำเนินธุรกิจบนดิจิทัล

แพลตฟอร์ม 3(2-2-5) 
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- MS 14101  หลักการสื่อสารดิจิทัลคอน
เทนต ์3(3-0-6)  

เพ่ิมรายวิชา 

- MS 14203  ศิลปะการเล่าเรื่องในสื่อดิจิทัล
3(2-2-5) 

- MS 14204 การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก
3(2-2-5) 

- MS 14206 การออกแบบคอนเทนต์ไลฟ์
สไตล์ 3(2-2-5) 

- MS 14305  การจัดการการสื่อสารดิจิทัล
คอนเทนต์  3(3-0-6) 

 MS 14307 การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์
เพ่ือการประกอบธุรกิจ 3(2-2-5) 

วิชาเลือก  27  หน่วยกิต   
3112205  การสื่อสารภายในองค์การ

 3(3-0-6) 
- ยกเลิกรายวิชา 

3112206  การวิเคราะห์ผู้รับสาร 3(3-0-6) MS 14205 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายบน
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 
 ชื่อวิชา 

จำนวนหน่วย
กิต(บรรยาย-
ปฏิบัติ) และ
คำอธิบาย
รายวิชา 

3112308 การสื่อสารตราสินค้า 3(3-0-6) MS 14207 การสื่อสารแบรนด์ 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา  
ชื่อวิชา และ
คำอธิบาย
รายวิชา 

3112309  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
เพ่ือการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร

องค์การ 3(3-0-6) 

MS 14309 การสื่อสารกับพหุวัฒนธรรมใน
สังคมดิจิทัล 3(3-0-6) 

3112310  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการในสำนักงาน 3(2-2-5) 

MS 14104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการในสำนักงาน 3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา  
และคำอธิบาย

รายวิชา 
3112311  การสื่อสารเพ่ือการรณรงค์  

3(3-0-6) 
- ยกเลิกรายวิชา 
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3112312 ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การ 3(2-2-5) 

MS 14311 สื่อดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อน
สังคม  3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา  
ชื่อวิชา และ
คำอธิบาย
รายวิชา 

3112313  การสื่อสารบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนา 3(2-2-5) 

MS 14313 การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์
เพ่ือชุมชน  3(2-2-5) 

3112314 การออกแบบสื่อเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 

3(2-2-5) 

MS 14303 ปฏิบัติการการออกแบบ
สร้างสรรค์สำหรับดิจิทัลคอนเทนต์ 

3(2-2-5) 
3112401 การประชาสัมพันธ์และการ
สื่อสารองค์การในประชาคมอาเซียน 

3(3-0-6) 
- ยกเลิกรายวิชา 

3112402 การสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 3(3-0-6) 

- ยกเลิกรายวิชา 

3112403 วิทยุและโทรทัศน์เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 

3(2-2-5) 

MS 14304 การสร้างสรรค์คอนเทนต์บน
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา  
ชื่อวิชา และ
คำอธิบาย
รายวิชา 

3112404 การศึกษาพิเศษด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 

- ยกเลิกรายวิชา 

3112405 การศึกษาพิเศษด้านการสื่อสาร
องค์การ 3(2-2-5) 

MS 14401 โครงการพิเศษด้านการสื่อสาร
ดิจิทัลคอนเทนต์ 3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา  
ชื่อวิชา และ
คำอธิบาย
รายวิชา 

- MS 14310 พฤติกรรมผู้บริโภคดิจิทัลคอน
เทนต ์3(3-0-6) 

เพ่ิมรายวิชา 

- MS 14314 การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์
เพ่ือผลิตภัณฑ์ชุมชน  3(2-2-5) 

- MS 14315 การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์
เพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

- MS 14316 การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพ่ือการ
สื่อสารแบรนด์ 3(2-2-5) 

- MS 14404 การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์
เพ่ือการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
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- MS 14405 การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์
เพ่ือธุรกิจการบริการ  3(2-2-5) 

- MS 14406 การถ่ายภาพเพ่ือการท่องเที่ยว
และธุรกิจการบริการ  3(2-2-5) 

- MS 14407 การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์
เพ่ือสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

เพ่ิมรายวิชา 
- MS 14408 การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์

เพ่ือการกีฬา   3(2-2-5) 
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต  

3110401 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นิเทศศาสตร์ 3(0-450-0) 

MS 10402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นิเทศศาสตร์ 3(450) 

ปรับรหัสวิชา 

- MS 10401  การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 1(0-2-1) 

เพ่ิมรายวิชา 
- MS 10403 เตรียมสหกิจศึกษาด้านนิเทศ

ศาสตร์ 1(0-2-1) 
- MS 10404 สหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ 

6(640) 
 
 




