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   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
วิทยาเขต/ คณะ/ ภาควิชา   คณะมนุษยศาสตร   

หมวดที ่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1. ช่ือหลักสูตร 
    ภาษาไทย     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสื่อสารมวลชน  
    ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Arts Program in Mass Communication 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
    ภาษาไทย   ศิลปศาสตรบัณฑิต  (สื่อสารมวลชน) 
    อักษรยอภาษาไทย   ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) 
    ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Arts (Mass Communication) 
    อักษรยอภาษาอังกฤษ  B.A. (Mass Communication) 

 

3. วิชาเอก                -ไมมี- 
4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรไมนอยกวา   144   หนวยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1  รูปแบบ เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี   หลักสูตร 4 ป 
    5.2  ภาษาท่ีใช   ภาษาไทย   
      5.3  การรับเขาศึกษา   

      รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
           รับเฉพาะนักศึกษาตางประเทศ 
           รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถพูด อาน เขียน                              

ภาษาไทยไดเปนอยางดี 
    5.4  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  
             สถาบันจัดการเรียนการสอนโดยตรง  
           ความรวมมือกับสถานศึกษาตางประเทศ คือ ...................................................................... 
           ความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ๆ ......................................................................................... 

     



- 3 - 
 

   5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา   
            ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
          ปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา 
          ปริญญารวมระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีขอตกลงความรวมมือ 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
          หลักสูตรใหม พ.ศ. ............ 
               หลักสูตรใชบังคับ ภาคการศึกษา .........ปการศึกษา............ 
          หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2555 
               หลักสูตรใชบังคับ ภาคการศึกษาท่ี  1  ปการศึกษา  2555 
          ท่ีประชุม ทปม. (ท่ีปรึกษาสภามหาวิทยาลัย) วาระท่ี  5.7 
               ครั้งท่ี  21/2555  เม่ือวันท่ี  6  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2555 
          ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง  ครั้งท่ี  7/2555 
               วาระท่ี  4.24  เม่ือวันท่ี  7  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2555 
          สกอ.(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รับรอง/เห็นชอบหลักสูตรท่ี ศธ 0506(2) / 7847 
               เม่ือวันท่ี  16  เดือน. พฤษาภาคม  พ.ศ. 2556 
         สํานักงานวิชาชีพ/องคกร วิชาชีพ(ระบุองคกร)รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร 
              เม่ือวันท่ี...............เดือน.................พ.ศ...................  
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
คาดวาจะไดรับการเผยแพรเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปพ.ศ. 2557  
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 ผูสื่อขาว ผูวิเคราะหขาว ผูเขียนสารคดี  บทความฯลฯ 
8.2 ผูจัดรายการวิทยุ ผูจัดรายการโทรทัศน  พิธีกร ผูดําเนินรายการ  
8.3 เจาหนาท่ีฝายเตรียมการผลิต รายการวิทยุ-โทรทัศน 
8.4 เขียนบทรายการวิทยุ รายการโทรทัศนประเภทตาง ๆ 
8.5 นักประชาสัมพันธในองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน  
8.6 นักการตลาด  
8.7 นักจัดกิจกรรม (Organizer) 
8.8 นักออกแบบ และผลิตสื่อสิ่งพิมพ 
8.9 นักออกแบบ และผลิตสื่อท้ังสื่อดิจิทัล 
8.10 ออกแบบผลิตสื่อใหมดวยตัวอักษร ภาพถาย และสื่อเสียง 
8.11 บริหารงานดานสื่อท้ังสิ่งพิมพ วิทยุ-โทรทัศน และสื่อใหม 
8.12 อ่ืน ๆ 
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9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 
(ผศ./รศ./ศ.) 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิา 

 
สถานศึกษา 

 
ประเทศ 

ปที ่
สําเร็จ 

1. นางวันดี ชวดนุช  ผศ.          นศ.ม. 
ค.บ. (เกียรตินิยม) 

ส่ือสารมวลชน 
การศึกษานอกโรงเรียน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2537 
2534 

2. นางสุภาณี  นิตยเสมอ ผศ. ว.ม. 
ค.บ. 

ส่ือสารมวลชน 
โสตทัศนศึกษา (เกียรติ
นิยม) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2534 
2522 

3. นางณฐมน  ศรีแกนจันทร ผศ. ว.ม. 
ว.บ. 

ส่ือสารมวลชน 
โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไทย 
ไทย 

2532 
2524 

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
อาคารเรียนรวมอ่ืนๆ ในบริเวณมหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก และ กองงานวิทยาเขตบางนา 

11. สถานการณภายนอก หรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร     
 (การวิเคราะหหลักสูตร) 
11.1   สถานการณ  หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

                 สังคมไทยและสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การกาวสูความเปนโลกาภิวัตน   
   การเปดการคาเสรี  การรวมตัวของประเทศตาง ๆ เปนภูมิภาคเพ่ือสรางความเขมแข็งของกลุม ทําให 
   ประเทศตาง ๆ ตองพัฒนาตนเองในทุกดานเพ่ือใหสามารถแขงขันได  สิ่งท่ีประชาคมโลกตองการคือความ 
   เขาใจซ่ึงกันและกันระหวางกลุมชนในพ้ืนท่ีตาง ๆ  การสื่อสารมวลชนเปนปจจัยหลักของการเชื่อมโยง 
   ระหวางผูสงสารกับผูรับสาร  นักสื่อสารมวลชนมีบทบาทสําคัญ เปนผูสืบเสาะ สรรหาและจัดสารเพ่ือ 
   สงผานสูสังคม  การสื่อสารมวลชนเปนถายทอดความคิด เปนผูเชื่อมโยงใหเกิดการแลกเปลี่ยนความ 
   คิดเห็น กอใหเกิดความเขาใจเรื่องราวตาง ๆ  
      11.2  สถานการณ  หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ความเปนโลกาภิวัตน ทําใหเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมอยางไรพรมแดน ท้ัง 
  วัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับทองถ่ินและวัฒนธรรมท่ีทําใหขาดเอกลักษณ การพัฒนาบทบาท หนาท่ีของการ   
  สื่อสารมวลชน นับเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง  เนื่องจากสื่อมวลชนมีบทบาทเปนผูนําทางความคิด  และ 
  ถายทอดวัฒนธรรม การพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารมวลชน จึงจําเปนจะตองปรับเนื้อหาวิชาใหสอดคลอง 
  กับการเปลี่ยนแปลงสังคมและการรับวัฒนธรรมขามแดน(Cross Culture) เพ่ือใหผูเรียนรูเทาทันสื่อ  
  สามารถประยุกตใชความรูดานการสื่อสารมวลชน ในสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได 
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12. ผลกระทบ/วิเคราะหหลักสูตรจากขอ  11 ตอการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวของกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน 

     12.1  การพัฒนาหลักสูตร   
หลักสูตรการสื่อสารมวลชน  มีการพัฒนาเนื้อหาใหสอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

และวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปมากข้ึน  โดยมุงเนนใหผูเรียนมีองคความรูดานสื่อ ท้ังสื่อสิ่งพิมพ              
สื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่อใหม  รวมท้ังบริบทตาง ๆ ของสื่อท่ีเก่ียวของกับ ผูผลิต ผูใชและผูบริโภคสื่อ  
ท้ังนี้โดยคํานึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม   

      12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย/สถาบัน   
หลักสูตรการสื่อสารมวลชนมีเนื้อหาโดยรวมสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยาง

มาก  ท้ังในดานการพัฒนาวิชาการ  การวิเคราะห วิจัย  การเปนผูรับใชสังคมและการบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม   โดยผานวิชาตาง ๆ ในหลักสูตร  ซ่ึงครอบคลุมสื่อสารมวลชนทุกประเภท ไดแก 
สิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน  และสื่อใหม  ผูเรียนจะไดรับความรูท้ังศาสตรและศิลปดานการสื่อสารมวลชน
โดยคํานึงถึงการเปนนัสื่อสารมวลชนท่ีมีวัฒนธรรม และมีจริยธรรม 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอ่ืน (เชนรายวิชาท่ีเปดสอน
เพ่ือใหบริการมหาวิทยาลัย/คณะ/หลักสูตรอ่ืน) 

      13.1  รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
INT1005 MHT1003 STA1003 AGR1003 **BIO1001 CMS1003 
GLY1003 MET1003 PHY1001 SCI1003 ART1003 HIS1001 
HIS1002 HIS1201 LIS1001 PHI1003 GAS1001 GAS2802 
GAS2803 GAS2611 GAS2601 GAS2711 GAS2721 GAS3601 
GAS3801 GAS3504 GAS4804 GAS4605 GAS2801 HED1101 
LAW1004 POL1100 ECO1003 PSY1001 SOC1003 ENG1001 
ENG1002 ENG2001 ENG2002 ENG2101 ENG2102 ENG2401 
FRE1001 FRE1002 FRE2001 FRE2002 GER1001 GER1002 
GER2001 GER2002 SPN1001 SPN1002 SPN2001 SPN2002 
RUS1001 RUS1002 RUS2001 RUS2002 **JPN1001 **JPN1002 
**JPN2001 **JPN2002 CHI1001 CHI1002 CHI2001 CHI2002 
MAL1001 MAL1002 MAL2001 MAL2002 GRK1001 GRK1002 
GRK2001 GRK2002 KHM1001 KHM1002 KHM2001 KHM2002 
MMR1001 MMR1002 MMR2001 MMR2002 LAO1001 LAO1002 
LAO2001 LAO2002 VNM1001 VNM1002 VNM2001 VNM2002 
KOR1001 KOR1002 KOR2001 KOR2002 HIN1001 HIN1002 
HIN2001 HIN2002 ARA1001 ARA1002 ARA2001 ARA2002 
LIS 1001 POR 1001 POR 1002 POR 2001 POR 2002 THA 1001 
THA 1002      
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  13.2  รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนท่ีตองมาเรียน 
MCS1100 (MC110) การสื่อสารมวลชนเบื้องตน (Introduction to Mass 

Communication) เปนกระบวนวิชาท่ีอยูในหมวดวิชาเอกบังคับของสาขาวิชาสื่อสารมวลชน ถูกจัด
ใหเปนกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปของคณะอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัย   

       13.3  การบริหารจัดการ 
            การบริหารการเรียนการสอนรวมกับหลักสูตรอ่ืน มิไดกําหนดเฉพาะเจาะจงกับคณะใด แต
ข้ึนอยูกับความจําเปนของหลักสูตร ถามีจะมีการเรียนและประเมินผลเปนปกติ สวนการคิดภาระงาน
ใชหลักเกณฑตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 

หมวดที ่ 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา  ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
      1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

สรางบัณฑิตใหเปนผูท่ีมีความสามารถทางวิชาการ  ในระดับท่ีมีศักยภาพเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานในองคกร  หนวยงาน  สถาบันทางวิชาชีพ  หรือแมแตการประกอบอาชีพอิสระในลักษณะ
ตางๆ   มีความพรอมท่ีจะพัฒนาและยกระดับตนเองไปสูผูนําองคกร  หนวยงาน  สถาบันวิชาชีพ  เม่ือ
มีโอกาสอันควร  การเรียนการสอนตามหลักสูตรยังสนองตอบตอผูเรียนท่ีตองการจะเขาศึกษาตอใน
ระดับท่ีสูงข้ึน  

      1.2   ความสําคัญของหลักสูตร  
สรางนักสื่อสารมวลชนท่ีรูเทาทันสื่อ  และตระหนักถึงความสําคัญของโลกาภิวัตน ท่ียังคง

ใหความสําคัญตอพ้ืนฐานวัฒนธรรมทองถ่ิน  สามารถเปนผูผลิต  ผูใช  และผูบริโภคสื่อไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

      1.3  เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 
            ภาควิชาสื่อสารมวลชน เปดสอนในคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหหลักสูตรทันสมัยสอดคลองกับแนวโนมความ
ตองการของสังคมและความเจริญกาวหนาทางวิชาการ อีกท้ังสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน และ
วัตถุประสงคของคณะมนุษยศาสตรและมหาวิทยาลัยรามคําแหง การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรจะ
เพ่ิมความรูและทักษะแกผูศึกษา โดยสามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชในสถานการณจริง เพ่ือนําไป
ประกอบอาชีพหรือศึกษาตอในระดับสูงตอไป 

      1.4  วัตถุประสงคของหลักสูตร 
  1.4.1  เพ่ือสรางบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพึงประสงคตามกรอบ  แนวทางท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหง

กําหนด ท้ังในดานความรูทางวิชาการ  ความสามารถและทักษะประกอบวิชาชีพ
สื่อสารมวลชน 

            1.4.2  เพ่ือใหบัณฑิตสามารถนําความรูไปประยุกตใช  และสรางผลงานในวิชาชีพ  สื่อสารมวลชน  
ตามความถนัดและศักยภาพของแตละคน 
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  1.4.3   เพ่ือเปนรากฐานทางวิชาการดานสื่อสารมวลชนท่ีจะนําไปสูการศึกษาเพ่ิมเติมในระดับสูง
ตอไปในอนาคต 

  1.4.4   เพ่ือใหบัณฑิตเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และใชวิชาชีพดานการสื่อสารมวลชนอยาง
กวางขวาง ซ่ึงะเปนประโยชนตอสวนรวม   

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

   1. ปรับปรุงหลักสูตร สาขาส่ือสารมวลชน 
     ใหมีมาตรฐานไมตํ่ากวาท่ี สกอ. กําหนด 

1.  พัฒนาหลักสูตรใหมีมาตรฐานระดับสากล 
2.  ติดตามประเมินหลักสูตรสมํ่าเสมอ 

  1.  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
 2. รายงานผลการประเมิน 
    หลักสูตร 

 2. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ 
     ความตองการของหนวยงานภาคเอกชน  
    หนวยงานภาครัฐ ตลอดจนความ  
     สามารถในการประกอบอาชีพอิสระ 

ติดตามความกาวหนา และความเปล่ียนแปลง
ในวงการส่ือสารมวลชน และติดตามขอมูลดาน
บัณฑิตท่ีพึงประสงคของสาขาวิชาน้ี 

1. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ
สถานประกอบการ 

  2. ความพึงพอใจในทักษะ ความรู  
  ความสามารถในการทํางานของ 
  บัณฑิต โดยเฉล่ียอยูในระดับดี 

3. พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการสอน 
และบริการวิชาการ  ใหมีประสบการณจาก
การนําความรูทางส่ือสารมวลชนไป
ปฏิบัติงานจริง 

1. สนับสนุนบุคลากรดานการเรียนการสอนให 
   มีคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น 

2. สนับสนุนบุคลากรดานการเรียนการสอนให 
   มีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น 

3. สนับสนุนบุคลากรดานการเรียนการสอน 
 ใหบริการทางวิชาการแกสังคมในรูปแบบตางๆ 

 1. คุณวุฒิของอาจารย 
 

2. ตําแหนงทางวิชาการของ 
    อาจารย 
3. ปริมาณงานใหบริการทาง
วิชาการ 

 
หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1  ระบบ   

  ระบบทวิภาค   ระบบไตรภาค    ระบบจตุรภาค 
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน   

  มี      ไมมี 
1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค    

  มี      ไมมี 
2.  การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลา  ในการดําเนนิการเรียนการสอน 
           ภาคการศึกษาท่ี  1 เดือน มิถุนายน  -  เดือน กันยายน 
           ภาคการศึกษาท่ี  2 เดือน พฤศจิกายน -  เดือน  กุมภาพันธ 
           ภาคฤดูรอน  เดือน เมษายน  -  เดือน พฤษภาคม 
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      2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
      เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 

2551  ขอ 5 ขอ 6 ขอ 8 – ขอ 10 และขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 ขอ 6 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 

      2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา   
นักศึกษาสวนใหญยังไมคุนเคยกับการเรียนการสอนในแบบตลาดวิชาท่ีไมมีการบังคับเขา 

ชั้นเรียนและนักศึกษาตองหาความรูดวยตนเองนอกหองเรียน 
      2.4 กลยุทธในการดําเนนิการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษา 
            2.4.1  จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพ่ือแนะนําการเรียนการสอน    
            2.4.2  มีอาจารยใหคําปรึกษา โดยมีชั่วโมงใหคําปรึกษาตามท่ีประกาศไวท่ีภาควิชา   

2.4.3 มีหนวยแนะแนว  
            2.4.4  จัดทําคูมือแนะนําการเรียน  

      2.5 แผนการรับนักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษาในระยะ  5  ป 

ชั้นปที ่

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 

ชั้นปที่ 1 3,000 3,200 3,400 3,600 3,800 
ชั้นปที่ 2 - 2,200 2,400 2,600 2,800 
ชั้นปที่ 3 - - 2,000 2,200 2,600 
ชั้นปที่ 4 - -  1,800 2,000 

รวม 3,000 5,400 7,800 10,200 11,200 
นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 2,000 2,000 

      2.6 งบประมาณตามแผน   
           2.6.1 รายละเอียดตามหัวขอการเสนอตั้งงบประมาณ 

รายการงบประมาณ จํานวนเงิน 
2555 2556 2557 2558 2559 

คาตอบแทน 900,000 945,000 990,000 1,035,000 1,080,000 
คาใชสอย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
คาวัสด ุ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 
คาครุภณัฑ 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวม 1,010,000 1,105,000 1,150,000 1,195,000 1,240,000 

        
 2.6.2   คาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิต 

          คาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรประมาณ 18,000 บาทตอคน   
      2.7  ระบบการศึกษา 

           แบบชั้นเรียน 
 แบบตลาดวิชา  มีชั้นเรียนหรือศึกษาดวยตนเอง 
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                  แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
                 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
                 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก  (E-learning) 
                 แบบทางไกลผานอินเตอรเน็ต 
                 อ่ืน ๆ  (ระบุ)……….. 
      2.8 การเทียบโอนหนวยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 

  เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอบังคับของมหาวิทยาลัยรามคําแหงวา
ดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ขอ 8 และขอ 9 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1  หลักสูตร 

                3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 144 หนวยกิต 
             3.1.2  โครงสรางหลักสูตรเปนดังนี้ 

หมวดวิชา จํานวนหนวยกิต จํานวนรอยละ 
วิชาศึกษาท่ัวไป 42 29.17 
วิชาเอก 63 43.75 
วิชาโท 24 16.67 
วิชาเลือกเสรี 15 10.41 
จํานวนหนวยกิตรวม    144 100.00 

            รายวิชาในหมวดตางๆ 
* หมายถึงกระบวนวิชาท่ีเปดใหมในหลักสูตรนี้ 

             ** หมายถึงกระบวนวิชาท่ีมีการปรับปรุงแกไขในหลักสูตรนี้ 

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  42  หนวยกิต 
ประกอบดวยกระบวนวิชา RAM 1000 (RU100) ความรูคูคุณธรรม (Knowledge 

and Morality) (บังคับไมนับหนวยกิต) และวิชาใน 5 กลุมตอไปนี้ 
            กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3 หนวยกิต 
   ใหเลือกเรียนกระบวนวิชาในขอ ก) หรือ ข)  1 กระบวนวิชา 

  ก)   วิชาคณิตศาสตร หนวยกิต 
   INT 1005  (IT 105)       ระบบคอมพิวเตอรเบื้องตน  3 

                                MTH  1003  (MA 103)  คณิตศาสตรเบื้องตน   3 
    STA 1003  (ST 103)     สถิติเบื้องตน    3 

  หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH ท่ีนับเปนวิชาพ้ืนฐานได 
  ข)   วิชาวิทยาศาสตร  หนวยกิต 

  AGR 1003  (AG 103)     การเกษตรเบื้องตน  3 
                              **BIO 1001  (BI 103)    ชีววิทยาเบื้องตน  3 
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 CMS 1003  (CM 103)    เคมีเบื้องตน  3 
 GLY 1003  (GY 103)    ธรณีวิทยาเบื้องตน  3 
 MET 1003  (MT 103)    อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน  3 
 *PHY 1001 (PH 103)    ฟสิกสท่ัวไป    3 
 SCI 1003  (SC 103)    วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน   3 

   หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO,CMS,GLY,MET,PHY,SCI ท่ีนับเปน
วิชา  พ้ืนฐานไดท่ัวไปได 

            2)   กลุมวิชามนุษยศาสตร 15 หนวยกิต                              หนวยกิต 
            ART 1003  (AR 103)    ศิลปวิจักษณ 
            MSA 1003  (MU 103)  ดนตรีวิจักษณ  
            HIS 1001  (HI 101)     อารยธรรมตะวันตก 
            HIS 1002  (HI 102)     อารยธรรมตะวันออก 
            HIS 1201  (HI 121)     พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย                          3 
            LIS 1001  (IS 101)      สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการคนควา  2 

                                 PHI 1003  (PY 103)      ปรัชญาเบื้องตน                                 3  
            GAS…/HED             พลศึกษา                                       2 
     ใหเลือกเรียนกระบวนวิชาดานพลศึกษาในหมวด GAS หรือ HED ท่ีนับเปนวิชา

พ้ืนฐานได 1 กระบวนวิชา จํานวน 2 หนวยกิต ดังนี้ 
                                GAS 1001 (GS 101)       กีฬาและการออกกําลังกายสําหรับสุขภาพ 2 
                                GAS 2601 (GS 251)       กรีฑา 1         2  
                                GAS 2611 (GS 241)       วายน้ํา 1      2   
                                GAS 2701 (GS 271)       ฟุตบอล 1                          2 
                                GAS 2711 (GS 281)       บาสเกตบอล 1           2 
                                GAS 2721 (GS 291)      วอลเลยบอล 1     2 
                                GAS 2801 (SS 237)       การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย  2 
                                GAS 2802  (GS 231)       เกมเบ็ดเตล็ด     2 
                                GAS 2803  (GS 233)       กิจกรรมเขาจังหวะ    2 
                                GAS 3504  (GS 375)      ตะกรอ                                 2 
                                GAS 3601 (GS 341)      เทนนิส 1      2 
                                GAS 3801 (GS 343)        ศิลปะปองกันตัว    2 
                                GAS 4605 (GS 448)       แบดมินตัน     2 
                                GAS 4804 (GS 440)       โยคะ    2 
                                HED 1101(HA 101/HE 101)   การสรางเสริมสุขภาพเพ่ือชีวิต   2 

 
        
 

เลือกเรยีน 1 
กระบวนวิชา 

เลือกเรยีน 1 
กระบวนวิชา 

2 

3 
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  3)    กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต                                        
          LAW 1004  (LW 104)        ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป 
          POL 1100  (PS 103)          รัฐศาสตรท่ัวไป 
          ECO 1003  (EC 103)          เศรษฐศาสตรท่ัวไป                           3    

                               **PSY 1001  (PC 103)        จติวิทยาท่ัวไป                               
         SOC 1003  (SO 103)           สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน     

        4)   กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  12  หนวยกิต 
                ใหเลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งตามท่ีภาควิชากําหนดภาษาละ 4 กระบวนวิชา

ตอเนื่องกัน (กระบวนวิชาละ 3 หนวยกิต)  ดังนี้ 
ภาษาอังกฤษ ENG 1001 (EN 101), ENG 1002 (EN 102) และเลือกอีก 2 กระบวนวิชาจาก  

ENG 2001 (EN 201), ENG 2002 (EN 202), ENG 2101 (EN 203),                              
ENG 2102 (EN 204),  ENG 2401 (EN 205) 

 ภาษาฝรั่งเศส FRE 1001 (FR 101 ), FRE 1002 (FR 102), FRE 2001 (FR 201),  
FRE 2002 (FR 202) 

 ภาษาเยอรมัน GER 1001 (GN 101), GER 1002 (GN 102), GER 2001 (GN 201),  
GER 2002 (GN 202) 

 ภาษาสเปน SPN 1001 (SN 101), SPN 1002 (SN 102), SPN 2001 (SN 201),  
SPN 2002 (SN 202) 

 ภาษารัสเซีย RUS 1001 (RS 101), RUS 1002 (RS 102), RUS 2001 (RS 201),  
RUS 2002 (RS 202) 

 ภาษาญี่ปุน **JPN 1001 (JA 101), **JPN 1002 (JA 102), **JPN 2001(JA 201),  
**JPN 2002 (JA 202) 

 ภาษาจีน CHI 1001 (CN 101), CHI 1002 (CN 102), CHI 2001 (CN 201),  
CHI 2002 (CN 202) 

 ภาษามลายู MAL 1001 (ML 101), MAL 1002 (ML 102), MAL 2001 (ML 201),  
MAL 2002 (ML 202) 

 ภาษากรีก GRK 1001 (GR 101), GRK 1002 (GR 102), GRK 2001 (GR 201),  
GRK 2002 (GR 202) 

 ภาษาเขมร KHM 1001 (KH 101), KHM 1002 (KH 102), KHM 2001 (KH 201),  
KHM 2002 (KH 202) 

 ภาษาพมา MMR 1001(MM 101),MMR 1002(MM 102),MMR 2001(MM 201), 
MMR 2002(MM 202) 

 ภาษาลาว LAO 1001 (LO 101), LAO 1002 (LO 102), LAO 2001 (LO 201),  
LAO 2002 (LO 202) 
 
 

เลือกเรียน  
1 กระบวน

วิชา 
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 ภาษาเวียดนาม VNM 1001 (VI 101), VNM 1002 (VI 102), VNM 2001 (VI 201),  
VNM 2002 (VI 202) 

 ภาษาเกาหลี KOR 1001 (KO 101), KOR 1002 (KO 102), KOR 2001 (KO 201),  
KOR 2002 (KO 202) 

 ภาษาฮินดี HIN 1001 (HD 101), HIN 1002 (HD 102), HIN 2001 (HD 201),  
HIN 2002 (HD 202) 

ภาษาอาหรับ ARA 1001 (AB 101), ARA 1002 (AB 102), ARA 2001 (AB 201),  
ARA 2002 (AB 202) 

ภาษาโปรตุเกส POR 1001(PG101),POR 1002(PG 102),POR 2001(PG 201),POR 2002 (PG 202) 
                      5)   กลุมวชิาภาษาไทย  6  หนวยกิต        หนวยกิต 

           THA 1001  (TH 101) ลักษณะและการใชภาษาไทย           3 
           THA 1002  (TH 102) ความรูท่ัวไปทางวรรณคดีไทย                3 

          (2)    หมวดวิชาเอก  
      โครงสราง / จํานวนหนวยกิต รวม       63      หนวยกิต 
       2.1  วิชาเอกบังคับ     33       หนวยกิต  

                            2.2  วิชาเอกเลือก    30       หนวยกิต 

                   2.1)  วิชาเอกบังคับ                                             33          หนวยกิต 
MCS 1100 (MC 110) การสื่อสารมวลชนเบื้องตน 3 
MCS 1101 (MC 111) ทฤษฎีการสื่อสาร 3 
MCS 1300 (MC 130) หลักการพูดเบื้องตน 3 
MCS1400 (MC 140) การกระจายเสียงเบื้องตน 3 
MCS 2100 (MC 210) การประชาสัมพันธเบื้องตน 3 
MCS 2106 (MC 216) ภาษาเพ่ือการสื่อสารมวลชน 3 
MCS 2108 (MC 218) เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารมวลชน 3 
MCS 2200 (MC 220) การหนังสือพิมพเบื้องตน 3 
MCS 2201 (MC 221) การรายงานขาว 3 
MCS 3100 (MC 310) การสื่อสารเพ่ือมนุษยสัมพันธ 3 
MCS 4106 (MC 416) การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องตน 3 

 

 2.2) วิชาเอกเลือก            30    หนวยกิต 

                             ใหนกัศึกษาเลือกกระบวนวิชาตางๆ ท่ีปดสอนในแตละภาคการศึกษาไดทุกกระบวน
วิชาท่ีไมซํ้ากับวิชาเอกบังคับตามหมวดวิชาท้ัง 4 หมวดของหลักสูตรดังนี้ 

(1.) หมวดวิชาการสื่อสารท่ัวไป 
(2.) หมวดวิชาวารสารศาสตร 
(3.) หมวดวิชาวาทนิเทศ 
(4.) หมวดวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  
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       (3) หมวดวิชาโท 24 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร ท่ีไมซํ้ากับวิชาเอก หรือจะ

เลือกเรียนวิชาโทในคณะอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงก็ได ตามกฎเกณฑ ดังนี้ 
                   1) สําหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร ใหเปนไปตามขอกําหนดของสาขาวิชานั้นๆ 

 2) สําหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร ใหเปนไปตามกฎเกณฑวิชาโทของคณะนั้น ๆ และ
กรณีท่ีกฎเกณฑวิชาโทในคณะดังกลาวมีจํานวนหนวยกิตไมถึง 24 หนวยกิต ใหเปนสิทธิของนักศึกษา
ท่ีจะเลือกเรียนวิชาใดก็ไดในสาขาวิชาโทนั้นจนครบ 24 หนวยกิต 

 3) สําหรับคณะท่ีไมมีกฎเกณฑวิชาโทเพ่ือนักศึกษาตางคณะ ใหถือกฎเกณฑวิชาโทของคณะ
มนุษยศาสตรเปนหลัก 

 4) กระบวนวิชาท่ีเลือกเรียนเปนวิชาโทจะตองไมซํ้ากับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
วิชาเอก และวิชาเลือกเสรี 

         รายละเอียดอ่ืนๆ ในการเรียนวิชาโทใดๆ ใหเปนไปตามขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ
นั้น 

        หมวดวิชาเลือกเสรี 15 หนวย 
 ใหนักศึกษาเลือกเรียนขอ 1) หรือ ขอ 2)  ขอใดขอหนึ่งเทานั้น ดังนี้ 

  1. นักศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ก็ไดท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย
รามคําแหงท่ีไมซํ้ากับกระบวนวิชาท่ีเรียนเปนวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไมนอย
กวา 15 หนวยกิต   หากเรียนกระบวนวิชาคูซํ้า คณะมนุษยศาสตรจะนับหนวยกิตใหเพียง
กระบวนวิชาเดียว 

    2.  RAM 3000  สหกิจศึกษา                   (0-40-10)                    
(RU 300)    (Cooperative Education) 

 นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RAM 3000  สหกิจศึกษา จํานวน 9 หนวยกิต 
แทนหมวดวิชาเลือกเสรีได และนักศึกษาตองเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ไดท่ีเปดสอนใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ท่ีไมซํ้ากับกระบวนวิชาท่ีเรียนเปนวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเอก และวิชาโท 
จํานวนไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

   3.1.3  คําอธิบายความหมายของรหัสวิชา (อยูในภาคผนวก ก) 
 1. หมวดวิชาการสื่อสารท่ัวไป   MCS X1XX 
 2. หมวดวิชาวารสารศาสตร    MCS X2XX 
 3 . หมวดวิชาวาทนิเทศ    MCS X3XX 
 4. หมวดวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  MCS X4XX 
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 3.1.4 รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ดังนี ้
 

 หมวดวิชาการส่ือสารท่ัวไป                                                        หนวยกิต 
MCS 2101 (MC 211) ศิลปะเพ่ือการสื่อสารมวลชน 

(Art for Mass Communication) 
3 

MCS 2109 (MC 219) สื่อมวลชนสมัพันธ 
(Mass Media Relations) 

3 

MCS 2602 (MC 262) สื่อมวลชนในองคการ (องคกรและการสื่อสาร) 
(Communication in Organization) 

3 

MCS 2603 (MC 263) สื่อมวลชนเพ่ือการโฆษณา 
(Mass Media for Advertising) 

3 

MCS 3102 (MC 312) สื่อมวลชนกับสังคม 
(Mass Media and Society) 

3 

MCS 3104 (MC 314) การสื่อสารเพ่ือการโนมนาวใจ 
(Persuasive Communication) 

3 

MCS 3105 (MC 315) หลักการสื่อสารท่ีมีประสิทธิผล 
(Principles of Effective Communication) 

3 

MCS 3601 (MC 361) จริยธรรมการสื่อสารในชีวิตประจาํวัน 
(Ethics of Communication in Daily Life) 

3 

MCS 3603 (MC 363) การสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ 
(Integrated Marketing Communication) 

3 

MCS 3605 (MC 365) การสื่อสารทางอินเทอรเน็ต 
(Internet Communication) 

3 

MCS 4101 (MC 411) นวัตกรรมสื่อ 
(Media Innovation) 

3 

MCS 4103 (MC 413) การสื่อสารเพ่ือการพัฒนา 
(Communication for Development) 

3 

MCS 4106 (MC 416) การวิจัยสื่อสารมวลชนเบ้ืองตน 
(Introduction to Mass Communication 
Research) 

3 

MCS 4501 (MC 451) สื่อเว็บการทองเท่ียว 
(Tourism Website) 

3 

MCS 4502 (MC 452) ภาพถายการทองเท่ียว 
(Tourism Pictures) 

3 

MCS 4503 (MC 453) สื่อสิ่งพิมพการทองเท่ียว 
(Tourism Printed Media) 

3 

MCS 4504 (MC 454) สื่ออิเล็กทรอนิกสการทองเท่ียว 
(Tourism Electronic Media) 

3 

MCS 4600 (MC 460) การวางแผนงานและโครงการสื่อสารมวลชน 
(Mass Communication Planning and Project) 

3 

MCS 4601 (MC 461) การสื่อสารและประชามต ิ
(Communication and Public Opinion) 

3 
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MCS 4602 (MC 462) การวิพากษสื่อมวลชน 
(Mass Media Criticism) 

3 

MCS 4603 (MC 463) จริยธรรมสื่อสารมวลชน 
(Mass Communication Ethics) 

3 

MCS 4604 (MC 464) การสื่อสารสารสนเทศ 
(Public Information Communication) 

3 

MCS 4605 (MC 465) การฝกงานสื่อสารมวลชน 
(Mass Communication Practicum) 

3 

 หมวดวิชาวารสารศาสตร                                                         หนวยกิต 
MCS 2203 (MC 223) ภาพเชิงวารสารศาสตร 

(Photojournalism) 
3 

MCS 3201 (MC 321) การเขียนสรางสรรคเชิงวารสารศาสตร 
(Creative Journalism Writing) 

3 

MCS 3203 (MC 323) การเขียนบทความ 
(Article Writing) 

3 

MCS 3204 (MC 324) การบรรณาธิกรณสื่อสิ่งพิมพ 
(Printed Media Editing) 

3 

MCS 3205 (MC 325) การรายงานขาวข้ันสูง 
(Advanced News Reporting) 

3 

MCS 3206 (MC 326) การเขียนสารคดีเพ่ือสื่อมวลชน 
(การเขียนสารคดี) 
(Feature Writing for Mass Media) 

3 

MCS 3207 (MC 327) เทคโนโลยีการพิมพ 
(Printing Technology) 

3 

MCS 3208 (MC 328) การเรยีบเรยีงขอมูลเพ่ือสื่อมวลชน 
(Information Transition for Mass Media) 

3 

MCS 3209 (MC 329) การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน 
(Current Affairs Analysis) 

3 

MCS 4201 (MC 421) นิตยสาร 
(Magazines) 

3 

MCS 4202 (MC 422) การจัดการสื่อสิ่งพิมพ 
(Printed Media Management) 

3 

MCS 4204 (MC 424) สิ่งพิมพเฉพาะกิจ(การผลิตสิ่งพิมพเฉพาะกิจ) 
(Specialized Publications) 

3 

MCS 4205 (MC 425) การฝกงานดานวารสารศาสตร 
(Journalism Practice) 

3 

MCS 4207 (MC 427) เทคนิคการตกแตงภาพถาย 
(Photography Retouching Techniques) 

3 
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 หมวดวิชาวาทนิเทศ                                                                 หนวยกิต 
MCS 2304 (MC 234) การพูดเพ่ือการสมาคม 

(Speaking for Social Relations) 
3 

MCS 2305 (MC 235) การสื่อสารเพ่ือการแสดง 
(Performance Communication) 

3 

MCS 3300 (MC 330) การพูดสําหรับการเปนผูนํา 
(Speech for Leadership) 

3 

MCS 3301 
 

(MC 331) 
 

วาทศิลปเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
(วาทศาสตรเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ) 
(Rhetoric for Business Communication) 

3 

MCS 3304 (MC 334) การพูดตามนัยเน้ือหา 
(Oral Interpretation) 

3 

MCS 3305 
 

(MC 335) 
 

การพูดในงานสื่อมวลชน 
(การประกาศทางวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน) 
(Speaking in Mass Media) 

3 

MCS 3306 
 

(MC 336) 
 

วาทนิเทศเพ่ือการขาย (การพูดเพ่ือขาย) 
(Speech Communication for Selling) 

3 

MCS 3308 
 

(MC 338) 
 

ศิลปะและจติวิทยาการสื่อสาร 
(จิตวิทยาการพูดและจติวิทยาผูฟง) 
(Communication Arts and Psychology) 

3 

MCS 3309 
 

(MC 339) 
 

วาทนิเทศเพ่ือการโนมนาวใจ (การพูดชักจูงใจ) 
(Speech for Persuasive Communication) 

3 

MCS 4302 (MC 432) วาทนิพนธ 
(Speech Composition) 

3 

MCS 4304 (MC 434) วาทนิเทศในกิจการขาวสารสาธารณะ 
(Speech Communication in Public 
Information Affairs) 

3 

 หมวดวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน                                   หนวยกิต 
MCS 2401 (MC 241) ขาววิทยุกระจายเสียง 

(Radio News Reporting) 
3 

MCS 2402 (MC 242) ขาววิทยุโทรทัศน 
(Television News Reporting) 

3 

MCS 2403 
 

(MC 243) 
 

ดนตรีและเสียงประกอบ 
(เสียงสําหรับรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน) 
(Music and Sound Effects) 

3 

MCS 3400 
 

(MC 340) 
 

การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง 
(การเขียนเพ่ือรายการวิทยุกระจายเสียง) 
(Radio Script Writing) 
 

3 
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MCS 3401 
 

(MC 341) 
 

การเขียนบทวิทยุโทรทัศน 
(การเขียนเพ่ือรายการวิทยโุทรทัศน) 
(Television Script Writing) 

3 

MCS 3403 (MC 343) การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง 
(Radio Programming) 

3 

MCS 3404 (MC 344) การจัดรายการวิทยโุทรทัศน 
(Television Programming) 

3 

MCS 4400 
 

(MC 440) 
 

เทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 
และวิทยุโทรทัศน 
(Broadcasting ProductionTechniques) 

3 

MCS 4401 (MC 441) การแสดงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
(Radio and Television Performance) 

3 

MCS 4402 
 

(MC 442) 
 

การจัดการงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (การ
บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) 
(Broadcasting Management) 

3 

MCS 4403 (MC 443) วิทยุชุมชน 
(Community Radio) 

3 

MCS 4404 (MC 444) การจัดรายการวิทยภุาคพลเมือง 
(Civic Radio Programming) 

3 

MCS 4405 (MC 445) รายการวิทยสุําหรับผูฟงเฉพาะกลุม 
(Radio Programs for Specific Audience) 

3 

 

 3.1.5  แผนการศึกษา    
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

HIS 1001 (HI 101) อารยธรรมตะวันตก 
   HIS 1002 (HI 102) อารยธรรมตะวันออก           

LIS 1001 (IS 101) สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการคนควา   2  หนวยกิต 
PHI 1003 (PY 103) ปรัชญาเบ้ืองตน   3  หนวยกิต 

 RAM 1000 (RU 100) ความรูคูคุณธรรม (บังคับไมนับหนวยกิต)          (3) หนวยกิต 
SOC 1003 (SO 103) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบ้ืองตน   3  หนวยกิต 
THA 1001 (TH 101) ลักษณะและการใชภาษาไทย  3  หนวยกิต 
……………………. วิชาภาษาตางประเทศระดับพ้ืนฐาน 1  3  หนวยกิต 
                                                                                               รวม                        17  หนวยกิต 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกเรียน 1 วชิา                                                        3  หน่วยกิต 
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 ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

ART 1003 (AR 103)      ศิลปวิจักษณ        
MSA 1003 (MU 103) ดนตรีวิจักษณ  
ECO 1003 (EC 103)      เศรษฐศาสตรท่ัวไป  
LAW 1004 (LW 104 )    ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป เลือกเรียน 1 วิลา          3  หนวยกิต 
POL 1100 (PS 103)    รัฐศาสตรท่ัวไป  
**PSY 1001 (PC 103) จิตวิทยาท่ัวไป  
HIS 1201 (HI 121)    พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย              3  หนวยกิต 
THA 1002 (TH 102) ความรูท่ัวไปทางวรรณคดีไทย            3  หนวยกิต 
……………………. วิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตรหรือวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตร 
 ท่ีนับเปนวิชาศึกษาท่ัวไปได 1 วิชา             3  หนวยกิต 
GAS 1001 (GS 101)    กีฬาและการออกกําลังกายสาํหรบัสุขภาพ 
GAS 2601 (GS 251)  กรีฑา 1 
GAS 2611 (GS 241) วายนํ้า 1 
GAS 2701 (GS 271)   ฟุตบอล 1  
GAS 2711 (GS 281)   บาสเกตบอล 1  
GAS 2721 (GS 291) วอลเลยบอล 1 
GAS 2801 (SS 237)  การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย 
GAS 2802  (GS 231)    เกมเบ็ดเตล็ด  
GAS 2803  (GS 233)  กิจกรรมเขาจังหวะ  
GAS 3504  (GS 375) ตะกรอ  
GAS 3601 (GS 341) เทนนิส 1  
GAS 3801 (GS 343)   ศิลปะปองกันตัว 
GAS 4605 (GS 448)  แบดมินตัน  
GAS 4804 (GS 440)  โยคะ  
HED 1101 (HA 101/HE 101) การสรางเสริมสุขภาพเพ่ือชีวิต  
…………………… วิชาภาษาตางประเทศระดับพ้ืนฐาน 2                   3  หนวยกิต  
 
                                                                   รวม                     19  หนวยกิต 
 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
MCS 1100  (MC110) การสื่อสารมวลชนเบ้ืองตน  3  หนวยกิต 
MCS 1101  (MC111) ทฤษฎีการสื่อสาร                 3  หนวยกิต 
MCS 1300  (MC130) หลักการพูดเบ้ืองตน   3  หนวยกิต 
MCS 1400 (MC 140) การกระจายเสียงเบ้ืองตน  3  หนวยกิต  
……………………… ภาษาตางประเทศระดับพ้ืนฐาน  3 3  หนวยกิต 
……………………… วิชาโท  1  วิชา  3  หนวยกิต 
                                                  รวม                     18  หนวยกิต 
 

 
 

เลือกเรียน 1 วชิา               2   หน่วยกิต 

เลือกเรียน 1 วชิา                  2  หน่วยกิต 
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ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
MCS 2100  (MC 210) การประชาสัมพันธเบ้ืองตน  3  หนวยกิต 
MCS 2200  (MC 220) การหนังสือพิมพเบ้ืองตน  3  หนวยกิต 
MCS 2106  (MC 216)   ภาษาเพ่ือการสื่อสารมวลชน   3  หนวยกิต 
MCS 2108  (MC 218)    เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารมวลชน  3  หนวยกิต 
……………………… ภาษาตางประเทศระดับพ้ืนฐาน  4  3  หนวยกิต 
……………………  วิชาโท 1  วิชา   3  หนวยกิต 
  รวม    18  หนวยกิต 

 
 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี  1 
MCS 2201  (MC 221) การรายงานขาว  3  หนวยกิต 
MCS 3100  (MC 310) การสื่อสารเพ่ือมนุษยสัมพันธ  3  หนวยกิต 
MCS 4106  (MC 416)    การวิจัยสื่อสารมวลชนเบ้ืองตน   3  หนวยกิต 
…………………….  วิชาเอกเลือก  1 วิชา  3  หนวยกิต 
……………………  วิชาโท 2  วิชา   6  หนวยกิต 
  รวม    18  หนวยกิต 
 
 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี  2 
วิชาเอกเลือก  4 กระบวนวิชา   12  หนวยกิต 
วิชาโท  2  กระบวนวิชา    6  หนวยกิต 
       รวม   18  หนวยกิต 

 
 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี  1 
วิชาเอกเลือก 5 กระบวนวิชา    15  หนวยกิต 
วิชาโท  2  กระบวนวิชา    6  หนวยกิต 
  รวม     21  หนวยกิต 
 
 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี  2 
วิชาเลือกเสรี 5 กระบวนวิชา    15  หนวยกิต 
หรือ RAM 3000 (RU 300) สหกิจศึกษา 9 หนวยกิต และวิชาเลือกเสรีอ่ืนๆ  6  หนวยกิต   
     รวม    15  หนวยกิต  
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   3.1.6  คําอธิบายรายวิชา 
       คําอธิบายรายวิชาแสดงรายละเอียดใน (ภาคผนวก ก.)  
     3.2.  อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ลําดับที ่
ชื่อ – สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 
(ผศ./รศ./ศ) 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปที ่

สําเร็จ 

1. นางวันดี  ชวดนุช ผศ. นศ.ม. 
ค.บ. 

(เกียรตินิยม) 

การส่ือสารมวลชน 
การศึกษานอกโรงเรียน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2537 
2534 

2. นางสุภาณี  นิตยเสมอ ผศ. ว.ม. 
ค.บ. 

ส่ือสารมวลชน 
โสตทัศนศึกษา (เกียรตินยิม) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2534 
2522 

3. นางณฐมน  ศรีแกนจันทร ผศ. ว.ม. 
ว.บ. 

ส่ือสารมวลชน 
โฆษณาและประชาสัมพันธ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไทย 
ไทย 

2532 
2524 

4. นายจเลิศ  เจษฎาวัลย   
 

อ. นศ.ม. 
ศษ.บ. 

ส่ือสารมวลชน 
โสตทัศนศึกษา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไทย 
ไทย 

2546 
2523 

5. นายสมพิศา  ณ นคร  
 

ผศ. อ. ม. 
นศ.บ. 

ปรัชญา 
ส่ือสารมวลชน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2521 
2513 

      

3.3  อาจารยประจํา 

ลําดับที ่
ชื่อ – สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 
(ผศ./รศ./ศ) 

วุฒิ
การศึกษา 

สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปที ่

สําเร็จ 

1. นายวษิณุ  สุวรรณเพิ่ม รศ. Ph.D. 
 

M.A. 
ค.ม. 
กศ.บ. 

Graphic Communications 
Management&Technology 
Media Ecology 
โสตทัศนศึกษา 
ชีววิทยา – ภาษาอังกฤษ 

New York University 
 
New York University 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

U.S.A. 
 

U.S.A. 
ไทย 
ไทย 

1992 
 

1988 
2519 
2512 

2. นางสาววิไลลักษณ  
สุวจิตตานนท 

รศ. Ph.D. 
 

ว.ม. 
วท.บ. 

Rhetoric & Technical 
Communication 
ส่ือสารมวลชน 
พืชศาสตร 

Michigan Technological 
University 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

U.S.A. 
 

ไทย 
ไทย 

2002 
 

2532 
2523 

3. นางวัฒนา พุทธางกูรานนท รศ. M.A. 
ศศ.บ. 

Communications 
โบราณคดี 

Brigham Young University 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
U.S.A 
ไทย 

1972 
2512 

4. นางนงนุช  ศิริโรจน รศ. นศ.ม. 
    M.A 

ศศ.บ. 

ส่ือสารมวลชน 
Education 
ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
California State University 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

ไทย 
U.S.A 
ไทย 

2534 
1979 
2514 

5. นางสาวศิริพร  วีระโชติ รศ. นศ.ม. 
ค.ม. 
ค.บ. 

ส่ือสารมวลชน 
โสตทัศนศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2539 
2520 
2515 

6. นายยงยุทธ รักษาศรี รศ. นศ.บ. 
ว.บ. 

กศ.บ. 

นิเทศศาสตรพัฒนาการ 
หนังสือพิมพและส่ิงพิมพ 
การมัธยมศึกษา  
(ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

ไทย 
ไทย 

 
ไทย 

2524 
2521 

 
2519 

7. นางสาวศุภรัศมิ์   
ฐิติกุลเจริญ 

รศ. ว.ม. 
ว.บ. 

ส่ือสารมวลชน 
วารสารศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไทย 
ไทย 

2532 
2524 
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ลําดับที ่
ชื่อ – สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 
(ผศ./รศ./ศ) 

วุฒิ
การศึกษา 

สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปที ่

สําเร็จ 

8. นางสาววาริศา  พลายบัว รศ. นศ.ม. 
นศ.บ. 

นิเทศศาสตรพัฒนาการ 
การประชาสัมพันธ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2532 
2530 

9. นางลีนา  ล่ิมอภิชาต ผศ. นศ.ม. 
นศ.บ. 

นิเทศศาสตรพัฒนาการ 
การหนังสือพิมพ (เกียรตินิยม) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2536 
2519 

10. นางสุภาณี  นิตยเสมอ ผศ. ว.ม. 
ค.บ. 

ส่ือสารมวลชน 
โสตทัศนศึกษา (เกียรตินยิม) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2534 
2522 

11. นางณฐมน  ศรีแกนจันทร ผศ. ว.ม. 
ว.บ. 

ส่ือสารมวลชน 
โฆษณาและประชาสัมพันธ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไทย 
ไทย 

2532 
2524 

12. นางวันดี  ชวดนุช ผศ. นศ.ม. 
ค.บ. 

(เกียรติ
นิยม) 

การส่ือสารมวลชน 
การศึกษานอกโรงเรียน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2537 
2534 

13. นายฐาปะนะ  
วงษสาธิตศาสตร 

ผศ. M.B.A. 
 

นศ.ม. 
นศ.บ. 

Marketing 
 
นิเทศศาสตรพัฒนาการ 
การประชาสัมพันธ 

University of Stirling, 
Scotland 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

U.K. 
 

ไทย 
ไทย 

1992 
 

2532 
2529 

14. นางอังธิดา  ลิมปปทมปาณี ผศ. นศ.ม. 
ว.บ. 

การหนังสือพิมพ 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน (เกียรตินิยม) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไทย 
ไทย 

2540 
2533 

15.  นางพัน นิลพันธุ  
ฉัตรไชยยันต 

อ. Ph.D. 
M.A. 
ศศ.บ. 

Mass Communication 
Mass Communication 
ส่ือสารมวลชน 

University of Leicester 
University of Leicester 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

U.K. 
U.K. 
ไทย 

2006 
2000 
2542 

16. นางสาวชนาพร  พิทยา
บูรณ 

อ. นศ.ม. 
ศศ.บ. 

ส่ือสารมวลชน 
บรรณารักษศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีปทมุ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไทย 
ไทย 

2540 
2520 

17. นายจเลิศ เจษฎาวัลย  อ. นศ.ม. 
ศษ.บ. 

ส่ือสารมวลชน 
โสตทัศนศึกษา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไทย 
ไทย 

2546 
2523 

18. นายพรศักด์ิ ธนพัฒนพงศ อ. นศ.ม. 
ศศ.บ. 

นิเทศศาสตรพัฒนาการ 
รัฐศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไทย 
ไทย 

2541 
2528 

19. อาจารยสุระชัย  ชูผกา อ. ร.ม. 
ศ.บ. 

การปกครอง 
เศรษฐศาสตรการคลังและการ
พัฒนา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไทย 
ไทย 

2542 
2533 

20. 
 

นางสาวชุติมา ผิวเรืองนนท อ. ว.ม. 
ว.บ. 

ส่ือสารมวลชน 
โฆษณา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไทย 
ไทย 

2545 
2533 

    3.4  อาจารยพิเศษ 

ลําดับที ่
ชื่อ – สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 
(ผศ./รศ./ศ) 

วุฒิ
การศึกษา 

สาขาวชิา 
สถานศึกษา ประเทศ ปที ่

สําเร็จ 

1. นางสาวฉัตรวรุณ ตันนะ
รัตน 

รศ. M.S. in 
Education 

ศศ.บ. 

Administration& Supervision 

 
ภาษาศาสตร 

California State 
University 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

U.S.A. 
 

ไทย 

1970 
 

2512 

 
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือ สหกิจศึกษา) 
       4.1 มาตรฐานของผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  
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 4.2 ชวงเวลา 
 -ไมมี- 

       4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 -ไมมี- 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน หรือ งานวิจัย 
  -ไมมี- 
 

หมวดท่ี  4  ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติท่ีพึงประสงค กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ดานบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่องการแตงกาย การเขาสังคม เทคนิคการเจรจาสื่อสาร 

การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี และการวางตัวในการทํางานในบางรายวิชาท่ี
เก่ียวของ  และในกิจกรรมปจฉิมนิเทศ  กอนท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 

ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- กําหนดใหมีรายวิชาซ่ึงนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม และมีการกําหนด
หัวหนากลุมในการทํารายงานตลอดจนกําหนดใหทุกคนมีสวนรวมในการ
นําเสนอรายงาน เพ่ือเปนการฝกใหนักศึกษาไดสรางภาวะผูนําและการ
เปนสมาชิกกลุมท่ีดี 

- มีกิจกรรมนักศึกษาท่ีมอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเปนหัวหนาใน
การดําเนินกิจกรรม เพ่ือฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ 

- มีกติกาท่ีสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลาเขาเรียนอยาง
สมํ่าเสมอการมีสวนรวมในชั้นเรียน  เสริมความกลาในการแสดงความ
คิดเห็น 

ดานจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ใหความรูเก่ียวกับผลกระทบสื่อตอสังคม กฎหมาย จริยธรรม ระเบียบ 
ขอบังคับ วิชาชีพและสังคม  

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
2.1 การพัฒนาผลการเรียนรูดาน คุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.1  คุณลักษณะท่ีตองการพัฒนา 
   1) ดํารงตนอยูในศีลธรรมอันดีงาม 
   2) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต มีวินัยในตนเอง 
   3) มีจิตสํานึกท่ีดีตอสวนรวม รูจักเสียสละ อุทิศตนเพ่ือผูอ่ืน 
   4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
   5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 
2.1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนา 

  1) บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวของ 
  2) การอภิปรายกลุมและ/หรือนําเสนองานรายบุคคล 
  3) กําหนดขอตกลงเก่ียวกับวินัยและพฤติกรรมในการเรียน 

4) บทบาทสมมติ 
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                2.1.3  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 
  1) สงงานท่ีไดรับมอบหมายตรงตามเวลาท่ีกําหนด 
  2) มีการอางอิงเอกสารในการทํางานอยางถูกตองเหมาะสม 
  3) ประเมินผลการทํางานท่ีมอบหมาย 
  4) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

       2.2 การพัฒนาผลการเรียนรูดานความรู  
2.2.1  คุณลักษณะท่ีตองการพัฒนา 

  1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีสําคัญในเนื้อหาวิชา 
 2) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาสื่อสารมวลชนกับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ           

ท่ีเก่ียวของ 
           3) สามารถปรับองคความรูดานสื่อสารมวลชนใหเขากับสถานการณของสังคมท่ี

เปลี่ยนแปลงไป 
     2.2.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนา 

   1) บรรยายโดยเนนหลักทฤษฎีและฝกปฏิบัติในหองเรียน 
   2) การอภิปรายกลุม การทํางานกลุม และนําเสนอรายงาน 
   3) วิเคราะหกรณีศึกษา 
   4) มอบหมายใหคนควาหาขอมูลและตัวอยางท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 

     2.2.3  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 
  1) การนําเสนองานในชั้นเรียน 
  2) สอบปลายภาค 
  3) ประเมินจากการตอบคําถามของผูสอนในชั้นเรียน 
  4) ประเมินจากแบบฝกหัดท่ีทําสง 

       2.3 การพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา   
  2.3.1  คุณลักษณะท่ีตองการพัฒนา 

  1) สามารถประยุกตความรูและทักษะในสาขาวิชาสื่อสารมวลชน การพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ 

  2) สามารถสืบคน ตีความและประเมินขอมูลเพ่ือนําองคความรูท่ีไดไปใชในการตอยอด
ความรูข้ันสูงตอไป 

  3) สามารถแสวงหาแนวคิด คนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูล  
 จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย  
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  2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนา 
  1) บรรยายทฤษฎี หลักการและแนวคิดท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาวิชา 
  2) ฝกทักษะท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาวิชา  
  3) ใหนักศึกษาอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
  4) มอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงานพิเศษและนําเสนอผลการศึกษาพรอมเสนอแนะ 
  5) นําเสนออธิบายและวิเคราะหตัวอยางกรณีศึกษา 
  6) มอบหมายงานเชิงวิเคราะหใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ โดยเนนขอสอบท่ีมีการคิดวิเคราะห 
  7) ฝกประสบการณวิชาชีพ 

            2.3.3 การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู 
  1) สอบยอยระหวางภาคเรียน 
  2) สอบปลายภาค 
  3) ประเมินจากงานท่ีไดรับมอบหมาย 

       2.4 การพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1  คุณลักษณะท่ีตองการพัฒนา 

  1) สงเสริมความเปนผูนําและผูตาม และการทํางานเปนกลุม 
  2) สงเสริมทักษะความรู มนุษยสัมพันธ  สามารถติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม 

 3) รับผิดชอบในการกระทําของตนเอง  เรียนรูและพัฒนาตนเองเพ่ือรับใชสังคมใน
ประเด็นและโอกาสท่ีเหมาะสม 

 4) เคารพและยอมรับความแตกตางของบุคคลและวัฒนธรรม  รวมท้ังสามารถปรับ   
ตัวเองใหเขากับสถานการณไดอยางเหมาะสม 

    2.4.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนา  
   1) บรรยายเสริมในประเด็นท่ีเก่ียวของ 
   2) มอบหมายงานรายบุคคลและงานกลุม 
   3) จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา 
   4) การนําเสนอรายงาน 
   5) ใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอเรื่องท่ีศึกษาและฝกทักษะการทํางานรวมกัน 

              2.4.3  การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู 
    1) ประเมินจากการมีสวนรวมและการแสดงความคิดเห็น 
    2) พฤติกรรมการทํางานกลุมและรายงานท่ีนําเสนอ 
    3) รายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
       2.5  การพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยี  สารสนเทศ 
              2.5.1 คุณลักษณะท่ีตองการพัฒนา 

 1) มีทักษะในการสื่อสารเชิงตัวเลข 
 2) มีทักษะการสื่อสารดวยวิธีการและรูปแบบท่ีเหมาะสม 

   3) มีทักษะในการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 4) สามารถคัดเลือกขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   5) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ 

               2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนา 
  1) บรรยายและแนะนําการใชภาษาในการสื่อสาร 
  2) การเขาถึงขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3) มอบหมายงานใหศึกษาคนควาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4) ใหนักศึกษานําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

               2.5.3 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 
   1) ทดสอบทักษะในการสื่อสาร 
   2) การทํารายงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3) นําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบกรอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) (แสดงรายละเอียดไวในภาคผนวก  ค) 

 
  

 

 

 



 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum mapping) 

 
    ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง          

 รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง 

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ   
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พุทธศักราช 2551 

และขอบังคับของมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับท่ี 3) พุทธศักราช 2555 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

จัดตั้งคณะกรรมการทวนสอบ  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาหลักสูตรและ
การสอน เพ่ือสุมตรวจสอบเกณฑการใหคะแนนในบางรายวิชา 
3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  พุทธศักราช  2551 
และขอบังคับของมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับท่ี 3) พุทธศักราช 2555 

หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย 

1.   การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
      1.1   จัดปฐมนิเทศอาจารยใหม  เก่ียวกับ บทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ รายละเอียด
ของหลักสูตร  การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา กฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยและของ
คณะ 
      1.2    จัดระบบแนะนํา/ระบบพ่ีเลี้ยงโดยอาจารยใหมสังเกตการณ เทคนิคการสอนและวิธีการ
ประเมินผลของอาจารยผูมีประสบการณ 
      1.3    จัดเตรียมคูมืออาจารยและเอกสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานใหอาจารยใหม       

2.   การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
      2.1    การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
              2.1.1    สงเสริมใหเขารวมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการสอนและการประเมินผล
การเรียนรูของนักศึกษา 
              2.1.2    สนับสนนุใหเขารวมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการผลิตสื่อการสอน 

   2.1.3    สนับสนุนใหเขารวมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน 
      2.2    การพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพดานอ่ืน ๆ  

   2.2.1    สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรูและประสบการณในสาขาวิชาการและขอตําแหนง
ทางวิชาการ 
              2.2.2    สนับสนนุใหอาจารยลาศึกษาตอเพ่ือเพ่ิมพูนคุณวุฒิ 
              2.2.3    สนับสนนุทุนใหแกอาจารยในการทําวิจัย ผลิตและนําเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัย 
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หมวดท่ี 7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

   1.1   การบริหารหลักสูตร 
1.1.1   มีอาจารยประจําหลักสูตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ทําหนาท่ีพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

ใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร 

1.1.2   มีการประเมินผลและพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง อยางนอยทุก 5 ป 

   1.2   การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
1.2.1    การบริหารงบประมาณ 

                      ใชงบประมาณของคณะมนุษยศาสตรและของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
1.2.2    ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

   1.2.2.1  อาคารท่ีทําการคณะมนุษยศาสตรและอาคารเรียนรวมอ่ืนๆ ในบริเวณ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงและวิทยาเขตปจฉิมสวัสดิ์ – สุวรรณนภาศรี 

  1.2.2.2   อุปกรณตางๆ ท่ีมีอยูแลวในคณะมนุษยศาสตร 
  1.2.2.3   แหลงศึกษาคนควา หองสมุดคณะมนุษยศาสตร สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัย 

รามคําแหง และอ่ืน ๆ  
           1.2.3   การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
                     ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซ้ือหนังสือ ตํารา และวารสารท่ีเก่ียวของเพ่ือให   

บริการกับนักศึกษา และคณาจารย รวมท้ังจัดทําตําราท่ีใชในการเรียนการสอน 
      1.2.4   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

มีระบบการประเมินความพอเพียงของทรัพยากรดานอาคารสถานท่ี หองบรรยาย สื่อการ  
สอน หนังสือ ตํารา ระบบการสืบคนขอมูล และโสตทัศนูปกรณ รวมท้ังมีระบบการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและคณาจารย 

   1.3   การบริหารคณาจารย 
      1.3.1   การรับอาจารยใหม 

                     มีระบบคัดเลือกอาจารยใหม ตามระเบียบและกฎเกณฑของมหาวิทยาลัย 
           1.3.2   การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
                     สรางความเขาใจในระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนแกคณาจารยผูสอนรายวิชาให 

เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  ติดตามและทบทวนหลักสูตรโดยอาจารยผูสอน/อาจารย
ประจําหลักสูตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยจัดใหมีการ
ประชุมสัมมนา เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตร 
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 1.3.3    การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
                      1.3.3.1 มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมสอนในบางรายวิชา และบางหัวขอท่ี 

ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณจริง โดยเปนไปตามระเบียบ 
           1.3.3.2  คณาจารยท่ีไดรับเชิญมาสอนตองมีแผนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาใน

หลักสูตร โดยประสานงานกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

    1.4   การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 1.4.1   การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
           มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนเปนไปตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยและ           

คุณวุฒิใหเปนไปตามหนาท่ีความรับผิดชอบ 
      1.4.2   การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน 

                     1.4.2.1  จัดการฝกอบรมในดานการปฏิบัติงานในหนาท่ีและการบริหารอยางสมํ่าเสมอ 
           1.4.2.2  สนับสนุนใหบุคลากรไดรวมงานกับอาจารยในโครงการบริการทางวิชาการและ 

โครงการวิจัยของสาขาวิชา  

    1.5.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
       1.5.1  การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอ่ืน ๆ แกนักศึกษา 

     1.5.1.1  มีอาจารยท่ีปรึกษา ทําหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน ใหคําแนะนําทางวิชาการแล
กิจกรรมแกนักศึกษา โดยกําหนดตารางเวลาใหนักศึกษาเขาพบหรือขอคําปรึกษา  

          1.5.1.2  จัดระบบแนะแนวเก่ียวกับการวางแผนการเรียนและการฝกงาน 
      1.5.2   การอุทธรณของนักศึกษา 

        กรณีท่ีนักศึกษามีขอสงสัยเก่ียวกับการประเมินผลสอบรายวิชาใด สามารถยื่นคํารองขอ
ทราบขอเท็จจริงตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย        

2.  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
2.1   สํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตกอนการพัฒนาหรือ

ปรับปรุงหลักสูตร 
2.2   มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต กอนหลักสูตรครบรอบ 5 ป เพ่ือใชเปนขอมูล

ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป 
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3.  ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน  (Key Performance Indicator) 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีใชในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําป      

ท่ีสอดคลองกับตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 
 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 2555 2556 2557 2558 2559 
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน
รวมในการประชุมเพ่ือวางแผน  ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร 

× × × × × 

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ี
สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

× × × × × 

3.  มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อยาง
นอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุก
รายวิชา 

× × × × × 

4.  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ. 6 ภายใน 60 วัน หลังสอบซอมใหครบทุกรายวิชา
ท่ีเปดสอน 

× × × × × 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 7 หลังสิ้นสุดปการศึกษา ภายใน 90 วัน 
หลังสอบซอม 

× × × × × 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) 
อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละป
การศึกษา 

× × × × × 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอน  หรือ การประเมินผลการเรียนรูจากผล
การประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7   ปท่ี
แลว 

 

- × × × × 

8.  อาจารยใหม  (ถามี)  ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

× × × × × 

9.  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

× × × × × 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ   ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป 
 

× × × × × 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 2555 2556 2557 2558 2559 
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

- - - × × 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิต
ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนน   เต็ม 5.0 

- - - - × 

13. นักศึกษามีงานทําภายใน  1  ป  หลังจากสําเร็จ
การศึกษา ไมต่ํากวารอยละ  80  

- - - - × 

14. บัณฑิตท่ีมีงานทําไดรับเงินเดือนเริ่มตนไมต่ํากวา
เกณฑ ก.พ. กําหนด 

 - - - × 

รวมตัวบงชี้  (ขอ) ในแตละป 9 10 10 11 14 
ตัวบงชี้บังคับ (ขอท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
จํานวนตัวบงชี้ตองผานรวมไมนอยกวารอยละ 80 (ขอ) 8 8 8     9 12 
 

หมวดท่ี 8   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1    การประเมินกลยุทธการสอน 

   ประเมินการเรียนรูของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก  การทํากิจกรรม  และผลการสอบ 
1.2    การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

   การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา  โดยสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 

2.   การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
  การประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม  โดยการสํารวจความคิดเห็นจากนักศึกษา บัณฑิต  

ผูทรงคุณวุฒิ  และผูใชบัณฑิต 

3.   การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ในหมวด 7 ขอ 7  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

4.   การทบทวนผลการประเมิน  และวางแผนปรับปรุง 
  รวบรวมขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะจากผลการประเมินของนักศึกษา บัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ  และผูใช

บัณฑิต  มาวิเคราะห เพ่ือประกอบการพิจารณาการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย 
 

************************************ 
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หลักสูตรวิชาโทส่ือสารมวลชน  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
---------------------------------------- 

1. ช่ือหลักสูตร 
วิชาโทสื่อสารมวลชน 
A Minor Program in Mass Communication  

 

2.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ    
     ภาควิชาสื่อสารมวลชน  คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

3.  หลักการเหตุผลและวัตถุประสงคของหลักสูตรปรับปรุง 
 3.1  หลักการและเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 
     ภาควิชาสื่อสารมวลชน ปรับปรุงสาระของกระบวนวิชาตาง ๆ ใหมีความทันสมัย โดยไดเปลี่ยนแปลง 

รหัสและชื่อกระบวนวิชา 
 3.2  วัตถุประสงคของหลักสูตร 
     3.2.1  เพ่ือสรางบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพึงประสงคตามกรอบ  แนวทางท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
              กําหนด ท้ังในดานความรูทางวิชาการ ความสามารถ และทักษะการประกอบวิชาชีพ 
              สื่อสารมวลชน   

 3.2.2  เพ่ือใหบัณฑิตสามารถนําความรูไปประยุกตใช และสรางผลงานในวิชาชีพสื่อสารมวลชนตาม 
ความถนัดและศักยภาพของแตละคน  

3.2.3 เพ่ือเปนรากฐานทางวิชาการดานสื่อสารมวลชนท่ีจะนําไปสูการขยายบริการทางการศึกษา
ตอไปในอนาคต  

 

4.  กําหนดการเปดสอน 
     หลักสูตรมีกําหนดเปดสอนตั้งแตภาค 1 ปการศึกษา 2555 
 

5.  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ขอ 5 และขอ 6  
และขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2)   พ.ศ. 2552 ขอ 6    
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 

 

6. ระเบียบการเรียนการสอนและการวัดผล 
     เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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7.   อาจารยผูสอน 
     7.1. อาจารยสังกัดสาขาวิชาสื่อสารมวลชน   คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
     7.2. อาจารยพิเศษและ/หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีคณะมนุษยศาสตรเสนอใหมหาวิทยาลัย        

      รามคําแหงแตงตั้ง 
 

8.  จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะเขาศึกษาและจํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมีดังนี้ 
 

ชั้นปท่ี 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 

ช้ันปท่ี 2 - - 2,200 2,400 2,600 
ช้ันปท่ี 3 - - - 2,000 2,200 
ช้ันปท่ี 4 - - - - 1,800 

รวม - 3,000 5,400 7,800 11,200 
นักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จ             
การศึกษา 

- - - 2,000 2,000 

  

9.   สถานท่ีเรียนและอุปกรณการสอน 
  อาคารท่ีทําการคณะมนุษยศาสตร และอาคารเรียนรวมอ่ืนๆ ในบริเวณมหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 

และวิทยาเขตปจฉิมสวัสดิ์ – สุวรรณนภาศรี 
 

10. จํานวนหนังสือและตําราเรียน 
 ใชรวมกับหลักสูตรวิชาเอกท่ีเปดสอนอยูแลว 
 

11. งบประมาณ 
 ใชงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

12.  หลักสูตร 
 12.1.  จํานวนหนวยกิต   รวม  24   หนวยกิต 

      12.2.  โครงสรางหลักสูตร 
     1)  วิชาโทบังคับ   12   หนวยกิต 
     2)  วิชาโทเลือก   12   หนวยกิต 
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 12.3  รายวิชา  
      หมวดวิชาโท จํานวน 24 หนวยกิต ประกอบดวย 
        1. วิชาโทบังคับ    12  หนวยกิต    
        ใหเรียน  4  กระบวนวิชาตอไปนี้  

    MCS 1101  (MC111) ทฤษฎีการสื่อสาร         3 หนวยกิต  
          MCS 1300  (MC130) หลักการพูดเบื้องตน                                   3     หนวยกิต 
               MCS 1400  (MC140) การกระจายเสียงเบื้องตน                             3     หนวยกิต  
   MCS 2200  (MC220) การหนังสือพิมพเบื้องตน                              3     หนวยกิต 

  2. วิชาโทเลือก 12 หนวยกิต  

       ใหนักศึกษาเลือกกระบวนวิชาใดๆ ก็ไดของสาขาวิชาสื่อสารมวลชนท่ีเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาซ่ึงไมใชวิชาโทบังคับ ใหครบ 12 หนวยกิต  
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก  ก 
คําอธิบายรายวิชา 
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1.คําอธิบายวิชาและความหมาย 
 รหัสวิชาเปน 7 หลัก XXX9999 โดยแตละหลักมีความหมายดังนี้  
 หลักท่ี 1-3 (XXX)  เปนตัวอักษร สื่อถึงรหัสวิชา (MCS  สื่อสารมวลชน) 
 หลักท่ี 4 เปนตัวเลข   สื่อถึงชั้นปของวิชา (วิชาชั้นปท่ี 1, 2, 3 และ 4) 
 หลักท่ี 5 เปนตัวเลข สื่อถึงกลุมวิชายอย (หรือหมวดวิชา) 
 หลักท่ี 6-7 เปนตัวเลข  สื่อถึงลําดับของวิชา  

1.1 คําอธิบายในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
    AGR 1003 การเกษตรเบื้องตน 3 (3-0-9) 

(AG 103) (Introduction to Agriculture) 
(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 
ศึกษาพ้ืนฐานทางวิชาการเกษตร ซ่ึงเก่ียวของกับเศรษฐกิจ และความสําคัญในสังคมปจจุบัน  
และศึกษาสิ่งแวดลอมตางๆ ท่ีมีความสําคัญตอการเกษตร ตลอดจนหลักปฏิบัติและการจัด
การเกษตร 
Basic knowledge in agricultural management  concerning  economic  problem, 
social important and environment studies. 

 
ART 1003 ศิลปวิจักษณ 2 (2-0-4) 
(AR 103) (Art Appreciation) 

ศึกษาศิลปะสําคัญเฉพาะอยางจากสมัยโบราณ จนกระท่ังถึงศิลปะในปจจุบันเนนคุณคาและลีลา
ของศิลปะแตละแบบ การถายทอดความจรรโลงในศิลปะและสรางสรรคศิลปะ 
A study of important art from ancient times to the present, with emphasis on 
the value and style of each type of art, the conveyance of art appreciation, and 
artistic creativity. 

 
  **BIO 1001 ชีววิทยาเบื้องตน 3 (3-0-9) 

(BI 103)      (Introduction to Biology) 
      (ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 

ศึกษาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต หลักเบื้องตนของชีววิทยา แบบตาง ๆ ของการดํารงชีวิต และ
ชีววิทยาสําหรับชีวิตประจําวัน 
Studies on fundamental life science, basic concepts of biology, patterns of living 
and biology for everyday life. 
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   CMS 1003  เคมีเบื้องตน 3 (3-0-9) 
(CM 103)    (Introduction to Chemistry) 

(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 
   วิทยาศาสตรทางเคมีและการประยุกต เนนหลักเกณฑและทฤษฎีในลักษณะท่ัวไป และการ

ประยุกตหลักวิชาทางเคมีไปใชในอุตสาหกรรมแขนงตางๆ 
Science of chemistry and its application, emphasized on general principles and 
theories and various industrial applications. 
 

ECO 1003 เศรษฐศาสตรท่ัวไป 3 (3-0-6) 
(EC 103) (General Economics) 

(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร) 
เพ่ือใหนักศึกษามีความรูพ้ืนฐานท่ัว ๆ ไปทางเศรษฐศาสตร และเพ่ือเปนแนวทางท่ีจะนําไป
ประกอบการศึกษาวิชาอ่ืน หรือเพ่ือเปนแนวทางท่ีจะศึกษาคนควาเก่ียวกับวิชาเศรษฐศาสตรให
ลึกซ้ึงและกวางขวางยิ่งข้ึน นักศึกษาจึงตองศึกษาเก่ียวกับกลุมวิชาเศรษฐศาสตรเกือบทุกสาขา 
เฉพาะในสาระสําคัญเก่ียวกับปจจัยการผลิต และประเภทตาง ๆ  ของการผลิต การบริโภค การ
ออม การลงทุน ตลาด ราคาการแขงขันประเภทตางๆ อุปสงค อุปทาน การคลัง การคาระหวาง
ประเทศ รายไดประชาชาติ และการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
A study of basic and general knowledge of economics; topics covered are factors 
of production, consumption, savings, investment, market structure, price, various 
kinds of competition demand, supply, distribution of production, foreign 
exchange, money and banking, public finance, trade, national income, economic 
planning, and related topics. 
 

 GAS 1001   กีฬาและการออกกําลังกายสําหรับสุขภาพ 2 (2-0-4) 
 (GS 101) (Sports and exercise for Health) 

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ รูปแบบ ชนิด และหลักการเลนกีฬาและการออกกําลังกาย สําหรับ
สุขภาพ การสรางเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย การปองกัน การปฐมพยาบาล และการ
ฟนฟูการบาดเจ็บจากการเลนกีฬา 
A study of meaning, importance, pattern, type and principle in sports and 
exercise for health Promotion  and testing in physical fitness. Prevention, first 
aids and rehabilitation from sports injuries. 

 
 GAS 2601 กรีฑา 1 2 (2-2-4) 

(GS 251)    (Track and Field 1) 
ศึกษาประวัติ การฝกทักษะกรีฑาลูและลาน กติกาและการตัดสินกรีฑาเบือ้งตน การทําสนามกรีฑา 
Study the history of track and field; skill training in track and field: rules and basic 
umpiring; preparing track and field playing field. 
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 GAS 2611 วายน้ํา 1 2 (2-4-4) 
(GS 241)    (Swimming 1) 
 ศึกษาประวัติ การฝกทักษะ กติกาและการตัดสินวายน้ําเบื้องตน 
 Study the history of swimming, skill training, and rules basic refereeing  
 

 GAS 2701 ฟุตบอล 1 2 (2-2-4) 
(GS 271)     (Soccer 1) 
 ศึกษาประวัติ การฝกทักษะ การเลนเปนทีม กติกา และการตัดสินฟุตบอลเบื้องตน 
 Study the history of soccer; skill training; team playing; rules and basic refereeing. 
 

 GAS 2711 บาสเกตบอล 1 2 (2-2-4) 
(GS 281)    (Basketball 1) 

ศึกษาประวัติ การฝกทักษะบาสเกตบอลเบื้องตน การเลนเปนทีม กติกา และการตัดสิน
บาสเกตบอลเบื้องตน 
Study the history of basketball; basic skill training; team playing; rules; and basic 
refereeing. 

 
 GAS 2721 วอลเลยบอล 1 2 (2-2-4) 

(GS 291)     (Volleyball 1) 
 ศึกษาประวัติ การฝกทักษะ การเลนเปนทีม กติกาและการตัดสินวอลเลยบอลเบื้องตน 

Study the history of volleyball; basic skill training; team playing; rules and 
beginning refereeing. 

 
 GAS 2801 การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย 2 (2-2-4) 

(SS 237)     (Body Conditioning) 
ศึกษาหลักการสรางเสริม คุณคาและประโยชนของสมรรถภาพทางกาย การสรางโปรแกรม และ
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 Study the principles of body conditioning; values and benefits to  physical  
fitness; developing  body conditioning program; evaluation of physical fitness.  

 
 GAS 2802 เกมเบ็ดเตล็ด 2 (2-2-4) 

(GS 231)    (Minor Game) 
ศึกษาประวัติความเปนมา หลักการทางทฤษฎีและฝกปฏิบัติ รวมท้ังการเปนผูนําเบ็ดเตล็ด 
Study the history, Theoretical principles and practices of minor games, including 
minor game leadership. 
 

 



- 40 - 
 

 GAS 2803 กิจกรรมเขาจังหวะ 2 (2-2-4) 
(GS 233)     (Rhythmic Activities) 

ศึกษาประวัติความเปนมา หลักการและการฝกทักษะการเคลื่อนท่ีประกอบจังหวะการเตนรํา
พ้ืนเมือง และการสรางสรรคกิจกรรมเขาจังหวะ 
Study the history and principles of rhythmic activities: practicing movements 
required in performing folk dance, creating rhythmic activities. 

 
 GAS 3504 ตะกรอ 2 (2-4-4) 

(GS 375)     (Takraw) 
ศึกษาประวัติ หลักการและฝกทักษะ ตะกรอวง ตะกรอลอดบวง เซปคตะกรอ กติกาและการเปน
ผูตัดสินตะกรอ โดยเนนเซปคตะกรอ 

 Study the history and principles of takraw; skill training in round takraw; ring 
takraw. sapak takraw; rules; and refereeing. particularly, of sapak takraw. 

  
GAS 3601 เทนนิส 1 2 (2-4-4) 

   (GS 341)     (Tennis 1) 
 ศึกษาประวัติ และการฝกทักษะเทนนิส กติกาและการตัดสินเทนนิสเบื้องตน 

  Study the history of tennis; basic skill training; rules; and basic umpiring. 
  
 GAS 3801 ศิลปะปองกันตัว 2 (2-4-4) 

(GS 343)      (Self - Defense) 
 ศึกษาหลักการและการฝกทักษะศิลปะปองกันตัว และการนําไปใช 

Study the principles of self - defense; training in the arts of self - defense;   
application. 
 

GAS 4605  แบดมินตัน 2 (2-4-4) 
(GS 448)     (Badminton) 
 ศึกษาประวัติ หลักการและฝกทักษะ กติกา การเปนผูตัดสิน และการสอนแบดมินตัน 
 Study the history and principles of badminton; skill training. rules; umpiring and 

instructing. 
 

 GAS 4804 โยคะ 2 (2-4-4) 
(GS 440)     (Yoga) 
 ศึกษาประวัติ หลักการ คุณคาและฝกทักษะโยคะ ใหถึงข้ันเปนผูนําหรือผูสอนได 
 Study the history principles and values of yoga: basic skill training to enable 

students to become yoga leader or instructor. 
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   GLY 1003   ธรณีวิทยาเบื้องตน 3 (3-0-6) 
 (GY 103)    (Introduction to Geology) 

ศึกษาถึงความรูข้ันพ้ืนฐานท่ัวไปทางธรณีวิทยา กระบวนการทางธรณีวิทยา แร และ หิน และ
ซากดึกดําบรรพเบื้องตน 
Study on fundamental principles of geology, geological processes; introduction 
to the minerals, rocks and fossils. 

 
 HED 1101 การสรางเสริมสุขภาพเพ่ือชีวิต 2 (2-0-4) 

(HA 101/HE 101)  Health  Promotion for Life 
 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับสุขภาพบุคคลท้ังรางกายและจิตใจ การรักษาอวัยวะตาง ๆ ของ

รางกาย เนนการปฏิบัติและการสรางเสริมสุขภาพ องคประกอบเก่ียวกับโครงการสุขภาพ และ
ปญหาสุขภาพของบุคคล 

 Basic knowledge of physical and mental health; maintenance of bodily organs 
function though good health practice and health promotion, components of 
health program, personal health problem. 

 
HIS 1001   อารยธรรมตะวันตก 3 (3-0-6) 
(HI 101)     (Western Civilization) 

ศึกษาพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสังคมตะวันตก โดยเนน
ลักษณะเฉพาะของอารยธรรมตะวันตกและการท่ีอารยธรรมตะวันตกครอบงําโลกตั้งแต
คริสตศตวรรษท่ี 18 
A study of political, economic, social, and cultural developments of Western 
societies, from ancient times to modern times.  Emphasis is on unique features 
of Western civilization and its dominance in the world since the 18th century. 
 

HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก 3 (3-0-6) 
(HI 102)    (Eastern Civilization) 

ศึกษาความเปนมา พัฒนาการและความสําเร็จของอารยธรรมตะวันออกตั้งแตยุคโบราณถึงยุค
ใหม โดยเนนเฉพาะลักษณะเดนของอารยธรรมตะวันออกและการสนองตอบตอการทาทายของ
อารยธรรมตะวันตกท่ีครอบงําในยุคใหม 
A study of the origins, developments, and achievements of Eastern civilization, from 
antiquity to modern times.  Particular emphasis is placed on distinctive characteristics  
of Eastern civilization and its responses to challenges from Western dominance in  
modern  times. 
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HIS 1201 พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6) 
(HI 121)    (Foundations of Thai Culture) 
 ศึกษาวัฒนธรรมไทยตั้งแตสมัยโบราณถึงสมัยใหม โดยเนนลักษณะเฉพาะของพัฒนาการทาง

การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
A study of Thai culture from antiquity to modern times.  Emphasis is placed on 
unique characteristics of political, economic, social, and cultural developments. 
 

INT 1005  ระบบคอมพิวเตอรเบื้องตน 3 (3-0-6) 
(IT 105)     (Introduction to Computer Systems) 

ประว ัต ิความเป นมาของคอมพิวเตอร  ระบบเลขฐานตางๆ องคประกอบตางๆ ของ
คอมพิวเตอรทั ้งดานฮารดแวรและซอฟตแวร การสื ่อสารขอมูล เครือขายคอมพิวเตอร
เบื ้องตน ระบบสารสนเทศประเภทตาง ๆ  แนวความคิดในการพัฒนาโปรแกรม และการ
ประยุกตใชระบบงานคอมพิวเตอร ผลกระทบทางสังคม และจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับการใช
คอมพิวเตอร 
History  of  computer, number system, components of computer system: 
hardware,  Software; data communication, computer network, various types of 
information systems, programming development concept, computer 
applications, social impacts and ethical issues on computer using. 
 

LAW 1004   ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป 3 (3-0-6) 
(LW 104 )    (Introduction to Law) 

ศึกษาลักษณะท่ัวไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใชกฎหมาย บุคคล  และความสามารถ  
สิทธิและการใชสิทธิ ระยะเวลาแหงสภาพบุคคล  การกําหนดตัวบุคคล ความสามารถนิติบุคคล 
ลักษณะครอบครัว มรดก ทรัพย ทรัพยสิน และกระบวนการยุติธรรม 
 A study of the nature of law; classification of law; enforcement of law; persons 
and capacity; rights and their exercise; family; succession; property and judicial 
process. 

 
LIS 1001  สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการคนควา 2 (2-0-4) 
(IS 101)  (Information and Technology for Searching) 

ศึกษาบทบาทและความสําคัญของสารสนเทศ แหลงสารสนเทศ ระบบหองสมุดอัตโนมัติ ระบบ
การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือขายสารสนเทศและ
อินเทอรเน็ตเพ่ือการคนควาและเผยแพรสารสนเทศ วิธีการคนควา การทํารายงานและการ
อางอิงในงานวิชาการ 
A study of roles and importance of information, information sources, automated 
library, information storage and retrieval system, information technology, 
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information network and internet for research and information dissemination.  
Research methodology, report writing and academic reference are also included. 

 
  MET 1003   อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน 3 (3-0-6) 

(MT 103)    (Fundamental of Meteorology) 
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับบรรยากาศ รังสีจากดวงอาทิตย อุณหภูมิ ความชื้น การควบแนนและ
ความมีเสถียรภาพของอากาศ ชนิดตาง ๆ ของหยาดน้ําฟาและการควบแนน ความกดอากาศ
และลม ระบบการหมุนเวียนของอากาศบนพ้ืนโลก มวลอากาศชนิดตาง ๆ รูปแบบของลมฟา
อากาศ พายุตาง ๆ ชนิดตาง ๆ ท่ีมีความรุนแรง และการวิเคราะหอากาศ 
 Introduction to the atmosphere, solar radiation, temperature, humidity, 
condensation and atmospheric stability, Forms of condensation and precipitation 
Air pressure and winds. Global circulation, air masser, weather patterns, severe 
weather and weather analysis. 

 
MSA 1003 ดนตรีวิจักษณ 2 (2-0-4) 
(MU 103) (Music Appreciation) 

 ศึกษาเครื่องดนตรีชนิดตางๆ ลีลาเก่ียวกับดนตรีของชาวตะวันตกตามพัฒนาการของประวัติศาสตร 
ความเขาใจในองคประกอบของดนตรีอันเปนพ้ืนฐานอันจําเปนแกการฟง ผลงานของนักประพันธ
เพลงเอกของโลก ศึกษาเปรียบเทียบดนตรีชนิดตางๆ เนนพัฒนาการและความรูเก่ียวกับดนตรี
ไทย 
A study of the different types of musical instruments, Western music style as a 
historical development, understanding musical composition in order to 
appreciate works of the world masterpieces, and a comparison of different types 
of music, with emphasis on the development and knowledge of Thai music. 

 
   MTH 1003  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 

 (MA 103)    (Basic Mathematics) 
(ไมนับหนวยกิตใหนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 
เซต ตรรกศาสตร ความสัมพันธและฟงกชั่น ระบบจํานวนจริง เวกเตอร และเมทริกซ  
หลักการแจงนับและความนาจะเปน 
Sets, logics, relations and functions, real number system, vectors and matrices, 
counting principle and probability.  
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PHI 1003 ปรัชญาเบื้องตน 3 (3-0-6) 
(PY 103) (Introduction to Philosophy) 

ความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาตาง ๆ ของปรัชญา ญาณวิทยา อภิปรัชญา   จริยศาสตร 
และสุนทรียศาสตร พัฒนาการของปรัชญาท้ังตะวันออกและตะวันตก ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงสมัย
ปจจุบัน 
A study of the meanings and scope of philosophy, Metaphysics, Epistemology, 
Ethics and Aesthetics; the development of Eastern and Western philosophies 
from ancient times to modern times. 

PHY 1001   ฟสิกสท่ัวไป 3 (3-0-6) 
 (PH 103)    (Introduction to Physics) 

หนวยและการวัดเบื้องตน แรงและการเคลื่อนท่ี งาน พลังงาน กลศาสตรของของไหลคลื่น ความ
รอนในบรรยากาศ เสียง แสง สี ไฟฟา และไฟฟาเพ่ือการสื่อสารอะตอมและควอนตัม  การแปลง
นิวเคลียร กัมมันตรังสี พลังงานปรมาณูเพ่ือประโยชนในทางสันติ 
Units and measurements, force and motion, work, energy, Fluid mechanics 
waves, heat in atmosphere, light, color, electricity and electrical  
communications, atoms  and quanta, nuclear transformation, radioactivity and 
peaceful applications of atomic energy.   
 

POL 1100 รัฐศาสตรท่ัวไป 3 (3-0-6) 
(PS 103)    (Introduction to Political Science) 

ศึกษาขอบเขตและสาระของรัฐศาสตรในเชิงสหวิทยาการ ศึกษาแนวความคิดและหลักการใหญๆ 
ในเรื่องรัฐ การเมือง ระบบการปกครอง พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน  ศึกษาประเด็น
สําคัญๆ ในทางรัฐศาสตร อาทิ การพัฒนาการเมือง การพัฒนาประชาธิปไตย แนวความคิดและ
พฤติกรรมทางการเมือง ความสัมพันธระหวางประเทศ การบริหารรัฐกิจ 
The scope of political sciences as an interdisciplinary approach; the study of 
state, politics, government, political parties, interest groups; interesting topics in 
political science such as political development, democracy development, 
political ideology and behavior, international relations and public administration. 

  PSY 1001 จิตวิทยาท่ัวไป 3 (3-0-6) 
(PC 103)  (General Psychology) 

ศึกษาประวัติความเปนมาของวิชาจิตวิทยา วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พ้ืนฐานทางสรีรวิทยา
เก่ียวกับพฤติกรรม การสัมผัส การรับรู พัฒนาการ การเรียนรู ความรูคิด ความจํา อารมณและ
แรงจูงใจ สติปญญา บุคลิกภาพ และการปรับตัว และพฤติกรรมทางสังคม  
Study history of psychology, the psychological investigation, physiological basic 
of behaviors, sensation, perception, human development, learning cognition, 
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memory, emotion and motivation, intelligence, personality and adjustment, and 
social behavior. 
 

RAM 1000 ความรูคูคุณธรรม  3 (3-0-9) 
   (RU 100)  (Knowledge and Morality) (ไมนับหนวยกิต) 

ศึกษาความคิดรวบยอดเชิงวิสัยทัศน ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเรียนรูของมนุษย การคิดเชิงสรางสรรค การพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจ สติปญญา 
ความรูคูคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย ภาคภูมิใจในความเปนไทย สํานึกนําในการดูแลรับผิดชอบตอบานเมือง ความรู
ความเขาใจในหลักการทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรมของ
ชาติ ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและความรูอันเปนสากล สรางสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงาน รูจักพ่ึงตนเอง ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยาง 
ตอเนื่อง การประยุกตทฤษฎีสูการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปรับและ
นําไปใชตามเง่ือนไขความรูและคุณธรรม 
Conceptualized study of vision, theories, principles, processes and human 
learning development strategies, creative thinking, the development of physical 
and mental health, intellect, knowledge and morality, ethical and cultural way 
of life, good quality of life, human dignity, pride in Thai identity; inculcating 
sound awareness of the nation’s responsibility, an understanding of politics, 
governances, socio-economics, arts and national cultural principles; local 
wisdom, Thai wisdom, and universal knowledge; inculcating belief in conserving 
natural resources, the environment and energy; self-reliance; acquiring a thirst for 
knowledge and capability of self-learning on a continuous basis, the application 
of theories into practice according to the philosophy of sufficiency economy, the 
application and implementation of knowledge and morality conditions. 
 

RAM 3000  สหกิจศึกษา 9 (0-40-10) 
(RU 300)    (Cooperative Education) 

การเรียนรูจากประสบการณการทํางานตามหลัก “เรียนจากการทํา” (Learning by Doing) 
นักศึกษาจะตองปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ/องคกรผูใชบัณฑิต เปนเวลาไมนอยกวา 
120  วัน ตองจัดทําโครงการหรือปฏิบัติงานประจํา มีแผนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนโดยมีอาจารย
นิเทศของมหาวิทยาลัย ทําหนาท่ีใหคําปรึกษา ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษาของนักศึกษารวมกับพนักงานของสถานประกอบการ/องคกรผูใชบัณฑิต 
Learn from work experience in accordance with the principle of  “Learning by 
Doing” Students must participate in actual work for a period of not less than 120 
day in workplaces and organizations which employ graduates. Students must 
engage in projects, ordinary work, and have clear operational plans. Supervisory 
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lecturers from the university shall provide counseling, mentoring, and conduct 
evaluations of student performances together with employees of the workplaces 
and organizations employing graduates 

 

     SCI 1003   วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 
     (SC 103)   (Basic Science) 

(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 
การประยุกตวิทยาศาสตรสมัยใหมใหเขากับชีวิตประจําวัน โดยเนนการใชวิทยาการทางเคมี 
ฟสิกส ชีววิทยา ดาราศาสตร และสาขาวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของเพ่ือการดํารงชีวิตและการเปนอยู
ท่ีดีข้ึนของมนุษย 
Application of modern science in everyday life. An integrated course involving 
chemistry, physics, astronomy, biology and related areas, with emphasis on uses 
and implication of the physical and biological sciences to human life in a 
modern society; improvement of living conditions, made by the progress of the 
physical and biological sciences. 
 

SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน 3 (3-0-6) 
(SO 103) (Introduction to Sociology and Anthropology) 

ศึกษาขอบเขตและสาระเก่ียวกับมนุษยกับสังคม แนวความคิดท่ัวไปของสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาตอการศึกษาเรื่ องสังคม การจัดระเบียบทางสั งคม สถาบันทางสังคม              
วัฒนธรรมและแบบแผนความประพฤติของคนในสังคม มนุษยกับสิ่ งแวดลอม รวมท้ัง
ความสัมพันธของคนในสังคมในแงตาง ๆ การขัดเกลาทางสังคม การจัดชวงชั้น พฤติกรรม
เบี่ยงเบน  การควบคุมทางสังคม  และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การนําเอาความรูทางสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยาไปประยุกตใชในสภาพสังคมปจจุบัน 
A study of the scope of matters concerning humans and society, general 
sociological and anthropological concepts which are applied to the study of 
society, social organizations, social institutions, culture and patterns of human 
behavior in society, humans and environment, including the various 
interrelationships of humans in society, socialization, social stratification, deviant 
behavior, social control and social change, as well as the application of 
sociological and anthropological knowledge to the present conditions in 
societies. 
 

   STA 1003   สถิติเบื้องตน 3 (3-0-6) 
(ST 103)     (Introduction to Statistics) 

การเก็บขอมูล  การแจกแจงความถ่ี แนวโนมเขาสูสวนกลาง การกระจายโมเมนต ความเบ ความ
สูงของยอดโคง ความนาจะเปน การซักตัวอยาง การประมาณคาพารามิเตอร  การทดสอบขอ
สมมติฐาน สหสัมพันธและการถดถอย 
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Collection of data, frequency distribution, central tendency, dispersion, 
moments, skewness, kurtosis, probability, sampling, estimation, hypotheses test, 
correlation, and regression. 

 
THA 1001 ลักษณะและการใชภาษาไทย 3 (3-0-6) 
(TH 101) (Structure of Thai and Its Usage) 

ศึกษาลักษณะท่ัวไปและลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ท้ังระบบเสียง ระบบคําและระบบประโยค 
ตลอดจนการใชราชาศัพทและสํานวนไทย เพ่ือนําไปใชเปนความรูพ้ืนฐานในการฟง พูด อานและ
เขียน 
A study of both unique and general characteristics of phonology, morphology, 
and syntax of  the Thai language, including royal terms and Thai idioms, with 
emphasis on skills for listening, speaking, reading, and writing. 
 

THA 1002 ความรูท่ัวไปทางวรรณคดีไทย 3 (3-0-6) 
(TH 102)  (Introduction to Thai Literature) 

ศึกษาวรรณคดีแนวศิลป  ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยถึงปจจุบัน การ
แบงประเภทและลักษณะของวรรณคดีไทยและศัพทท่ีใชทางวรรณคดี 
A study of literary development from the Sukhothai to the Bangkok period, 
including the types and characteristics of Thai literature and literary terms. 
 

     1.2  คําอธิบายในหมวดกลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

ENG 1001 ประโยคภาษาอังกฤษพ้ืนฐานและศัพทจําเปนในชีวิตประจําวัน 3 (2-2-5) 
(EN 101)  (Basic English Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life) 
 ศึกษาลักษณะของประโยคพ้ืนฐาน ศัพท และสํานวนท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน โดยเนน             
                การ สื่อความหมายดานไวยากรณดวยรูปประโยค  ลักษณะองคประกอบของประโยค  และ 
                การรักษาความสืบเนื่องของขอความโดยการใชเครื่องหมายวรรคตอนและคําเชื่อมตาง ๆ 

A study of basic sentence structures, vocabulary and common expressions used 
in daily life, with the focus on grammatically constructed sentence components 
and sentence continuance with punctuation and conjunctions 
 

ENG 1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพทท่ัวไป       3 (2-2-5) 
(EN 102) (English Sentences and Vocabulary in General Use) 

ศึกษาลักษณะของประโยคและศัพทท่ีใชอยูท่ัวไป  โดยเนนการสื่อความหมายดานไวยากรณ ดวย
รูปประโยค  ลักษณะองคประกอบของประโยคและการรักษาความสืบเนื่องของขอความโดยการ
ใชเครื่องหมายวรรคตอนและคําเชื่อมตาง ๆ 
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A study of basic sentences and vocabulary in general use, leading to an 
understanding of sentence structure and components, with the emphasis on 
sentence continuance with punctuation and conjunctions 
 

ENG 2001 การอานเอาความภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) 
(EN 201) (English  Reading for Comprehension) 

ศึกษาวิธีและฝกอานขอความสั้น ๆ ใหเขาใจถูกตอง  โดยเนนเรื่อง คํา วลี โครงสรางประโยค การ
ใชอุปสรรคและปจจัย  การใชเครื่องสังเกตในปริบท ตลอดจนวิธีใชพจนานุกรม 
A study of the methods and ways of reading short paragraphs, focusing on words, 
phrases, and sentence structure, and emphasizing the understanding of prefixes, 
suffixes, contextual clues and dictionary usage 
 

ENG 2002 การอานตีความภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) 
(EN 202) (English Interpretative Reading) 

ศึกษาวิธีการอานแบบตีความ โดยเนนการจับประเด็นสําคัญ  การเก็บรายละเอียดท่ีสําคัญและ
แกนของขอความท่ีอาน ตลอดจนวิธีและการฝกอานอยางรวดเร็วดวยความเขาใจ เพ่ือคนหา  
สํารวจหรือทบทวนขอมูลตาง ๆ 
A study of interpretive reading with the focus on the main idea, supporting 
statements and themes of passages, speed reading, scanning, skimming, and 
comprehension 

ENG 2101 การออกเสียงภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
(EN 203) (English Pronunciation) 

ศึกษาและฝกออกเสียงภาษาอังกฤษท้ังเสียงสระ พยัญชนะ เสียงหนัก-เบา และทํานองเสียง โดย
อาศัยคําอธิบายพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร และเรียนรูสัญลักษณทางสัทศาสตรเพ่ือประโยชนใน
การเทียบเสียงในพจนานุกรม 
A linguistic approach to the study and practice of English vowel and consonant 
sounds in pronunciation, as well as English stress and intonation, with reference 
to phonetic transcriptions for the benefit of dictionary consultation 
 

ENG 2102 การสนทนาภาษาอังกฤษในลักษณะท่ีกําหนดให   3(2-2-5) 
(EN 204) (Controlled Conversation in English) 

ศึกษาความมุงหมายและความหมายขององคประกอบในกระบวนการสนทนาและฝกสนทนาใน
เรื่องตาง ๆ  โดยเรียนรูวัฒนธรรมท่ีเปนพ้ืนฐานและธรรมเนียมปฏิบัติท่ีควบคูกับเรื่องท่ีสนทนา
ตลอดจนทาทางท่ีใชประกอบกับถอยคําและประโยคตามแบบเจาของภาษา   
A study and practice of the aim, meaning and process of common conversations, 
with the emphasis on the aspects of culture, traditions, and involved gestures 

 



- 49 - 
 

ENG 2401 การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาอังกฤษสั้น ๆ             3(2-2-5) 
(EN 205) (English Sentences and Short Paragraphs) 

ศึกษาลักษณะของภาษาเขียน ฝกเขียนประโยคตาง ๆ ใหสื่อความหมายท่ีตองการ  โดยเริ่มจาก
เอกัตถประโยคไปสูอเนกัตถประโยค และสังกรประโยค ตลอดจนฝกเขียนอนุเฉทสั้นๆ   
A study and practice of simple, compound, and complex sentences, with 
emphasis on short paragraph writing 
 

FRE 1001 ภาษาฝรั่งเศสพ้ืนฐาน 1  3 (2-2-5) 
(FR 101)      (Fundamental French 1) 

ศึกษาภาษาฝรั่งเศสสําหรับผูเริ่มเรียน โดยศึกษาลักษณะโครงสรางประโยคพ้ืนฐาน ศัพท สํานวน
ภาษาฝรั่งเศสและฝกอาน ฟง พูดและเขียน 
A study of French for beginners: basic sentence structures, vocabulary and 
expressions, with a practice in reading, listening, speaking and writing skills.FRE 
1002 ภาษาฝรั่งเศสพ้ืนฐาน 2                3 (2-2-5) 

(FR 102 )  (Fundamental French 2 ) 
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสตอจาก FRE 1001โดยศึกษาลักษณะโครงสรางประโยค ศัพท สํานวนภาษา
ฝรั่งเศสในระดับท่ีสูงข้ึน และฝกอาน ฟง พูดและเขียน 
A study of French continuing from FRE 1001: sentence structures, vocabulary and 
expressions at a higher level with a practice in reading, listening, speaking and 
writing skills. 

 
FRE 2001   ภาษาฝรั่งเศสพ้ืนฐาน 3 3 (2-2-5) 
(FR 201)  (Fundamental French 3 ) 

ศึกษาภาษาฝรั่งเศสตอจาก FRE 1002 โดยฝกความเขาใจและการใชภาษาฝรั่งเศสดานการอาน 
ฟง  พูด เขียน ในระดับท่ีสูงข้ึน 
A study of French continuing from FRE 1002: practice in reading, listening, 
speaking and writing at a higher level. 

   FRE 2002   ภาษาฝรั่งเศสพ้ืนฐาน 4 3 (2-2-5) 
(FR 202)     (Fundamental French 4 ) 

ศึกษาภาษาฝรั่งเศสตอจาก FRE 2001 โดยฝกความเขาใจและการใชภาษาฝรั่งเศสดานการอาน 
ฟง พูด เขียนในระดับท่ีสูงข้ึน 
A study and use of French continuing from FRE 2001: practice in reading, 
listening, speaking and writing at a higher level. 
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GER 1001  ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 1 3 (2-2-5) 
(GN 101)  (Fundamental German 1) 

ศึกษาการใชภาษาเยอรมันข้ันพ้ืนฐาน ศึกษาหลักไวยากรณ ศัพทสํานวนท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
โดยสอดแทรกความรูความเขาใจตางวัฒนธรรม  ฝกฝนทักษะท้ัง 4 โดยเนนการออกเสียง
ภาษาเยอรมันท่ีถูกตอง 
A study and use of basic German: grammar, vocabulary and expressions for 
everyday life, including intercultural aspects. Practice of four skills with focus on 
pronunciation. 
 

GER 1002  ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 2 3 (2-2-5) 
(GN 102)  (Fundamental German 2) 

ศึกษาการใชภาษาเยอรมันข้ันพ้ืนฐานตอจาก GER 1001 ศึกษาหลักไวยากรณ ศัพทสํานวนท่ีใช
ในชีวิตประจําวัน โดยสอดแทรกความรูความเขาใจตางวัฒนธรรม ฝกฝนทักษะท้ัง 4 โดยเนนการ
ออกเสียงภาษาเยอรมันท่ีถูกตอง 
A study and use of basic German continuing from GER 1001: grammar, 
vocabulary and expressions for everyday life, including intercultural aspects. 
Practice of four skills with focus on pronunciation. 
 

GER 2001  ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 3 3 (2-2-5) 
(GN 201)  (Fundamental German 3) 

ศึกษาการใชภาษาเยอรมันข้ันพ้ืนฐานตอจาก GER 1002 ศึกษาหลักไวยากรณ ศัพทสํานวนท่ีใช
ในสถานการณตาง ๆ โดยสอดแทรกความรูความเขาใจตางวัฒนธรรม ตลอดจนฝกฝนทักษะท้ัง 4  
A study and use of basic German continuing from GER 1002: grammar, 
vocabulary and expressions for various situations, including intercultural aspects. 
Practice of four skills. 

 
GER 2002  ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 4        3 (2-2-5) 
(GN 202) (Fundamental German 4) 

ศึกษาการใชภาษาเยอรมันข้ันพ้ืนฐานตอจาก GER 2001 ศึกษาหลักไวยากรณ ศัพทสํานวน           
ท่ีใชในสถานการณตาง ๆ โดยสอดแทรกความรูความเขาใจตางวัฒนธรรม ตลอดจนฝกฝนทักษะ
ท้ัง 4  
A study and use of basic German continuing from GER 2001: grammar, 
vocabulary and expressions for various situations, including intercultural aspects. 
Practice of four skills. 
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SPN 1001  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 1 3 (2-2-5) 
(SN 101)  (Fundamental Spanish 1) 
 ศึกษาและเขาใจการใชภาษาสเปนในชีวิตประจําวันข้ันพ้ืนฐาน โดยฝกทักษะการฟง พูด อาน

และเขียน 
A study and use of fundamental daily Spanish: developing skills in listening, 
speaking, reading and writing. 
 

SPN 1002 
(SN 102) 

ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 2 3 (2-2-5) 
(Fundamental Spanish 2) 
ศึกษาและเขาใจการใชภาษาสเปนตอจากภาษาสเปนพ้ืนฐาน 1 โดยฝกทักษะการฟง อานและ
เขียน โดยเนนการแตงประโยคงาย ๆ และการใชศัพทสํานวนตางๆในชีวิตประจําวัน (ควรเรียน
กระบวนวิชา SPN 1001 มากอน) 
A study and use of fundamental daily Spanish continuing from SN101: 
developing skills in listening, speaking, reading and writing. Emphasis on simple 
sentence patterns and uses of daily vocabulary and expressions. 
(Recommended preliminary course: SPN 1001 ) 
 

SPN 2001 
(SN 201) 

ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 3 3 (2-2-5)  
(Fundamental Spanish 3) 
ศึกษาภาษาสเปนตอจาก SPN 1002 โดยฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนในระดับท่ีสูงข้ึน 
(ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 1002 มากอน) 
A study and use of Spanish continuing from SPN 1002: developing skills in 
listening, speaking, reading and writing at a higher level. (Recommended 
preliminary course: SPN 1002) 

 
SPN 2002 
(SN 202) 

ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 4 3 (2-2-5)  
(Fundamental Spanish 4) 
ศึกษาภาษาสเปนตอจาก SN 201 โดยฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนในระดับท่ีสูงข้ึนโดย
เนนไวยากรณ คําศัพท และสํานวน (ควรเรียนกระบวนวิชา SN 201มากอน) 
A study and use of Spanish continuing from SPN 1002 
: developing skills in listening, speaking, reading and writing at a higher level. 
Emphasis on grammar uses, vocabulary and expressions. (Recommended 
preliminary course: SPN 1002) 
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RUS 1001  ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 1 3 (2-2-5) 
(RS 101)  (Fundamental Russian I) 

ศึกษาและเขาใจการใชภาษารัสเซียในเรื่องการทักทาย การแนะนําตัว อาชีพ ท่ีอยูอาศัย การใช
เวลาวาง การบอกเวลา การเดินทาง การซ้ือของ การสนทนาในโอกาสตาง  ๆ โดยฝกทักษะ   
การฟง พูด อานและเขียน  
A study of Russian on the topics of greetings, self-introductions, occupation, 
living, spending time, telling the time, traveling, shopping, conversation in various 
situations,          with an emphasis on developing  skills in speaking, listening, 
reading, and writing. 

 
RUS 1002  ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 2 3 (2-2-5) 
(RS 102)    (Fundamental Russian II) 

ศึกษาตอจาก RUS 1001 ในเรื่องดินฟาอากาศ อาหารและเครื่องดื่ม การศึกษา การอวยพร           
การติดตอกับผูอ่ืน การใชภาษารัสเซียในโอกาสตาง ๆ โดยฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียน 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 1001 มากอน)   

Continuation of RUS 1001. A study of Russian on the topics of weather, food and 
beverages, education, blessing, communication, and Russian use in various 
situations, with an emphasis on developing skills in speaking, listening, reading 
and writing. (Recommended preliminary course: RUS 1001)         

 

RUS 2001  ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 3 3 (2-2-5) 
(RS 201)  (Fundamental Russian III) 

ศึกษาตอจาก RUS 1002 ฝกการใชภาษารัสเซียในชีวิตประจําวัน โดยศึกษาไวยากรณในระดับท่ี
สูงข้ึน ฝกการฟง พูด อานและเขียน โดยเนนการแตงประโยคงาย ๆ(ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 
1002 มากอน) 
Continuation of RUS 1002. A study of Russian: developing skills in listening, 
speaking, reading, and writing skills, with an emphasis on simple sentence 
patterns. (Recommended preliminary course: RUS 1002)                           

 
RUS 2002  ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 4 3 (2-2-5) 
(RS 202)   (Fundamental Russian IV) 

ศึกษาตอจาก RUS 2001 ฝกการใชภาษารัสเซีย ท้ังภาษาเขียนและภาษาพูด โดยศึกษาหลัก
ไวยากรณในระดับท่ีสูงข้ึน ฝกการฟง พูด อานและเขียน โดยเนนความเขาใจโครงสรางไวยากรณ 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 2001 มากอน) 
Continuation of RUS 2001, a study of oral and written Russian: developing skills 
in listening, speaking, reading, and writing skills, with an emphasis on sentence 
structures. (Recommended preliminary course: RUS 2001)           
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   **JPN 1001 ภาษาญี่ปุน 1                                                                         3 (2-2-5) 
    (JA 101)    (Japanese 1) 

 อักษรฮิระงะนะ คะตะคะนะ และอักษรคันจิพ้ืนฐาน เสียงในภาษาญี่ปุน คําศัพท รูปประโยค 
และไวยากรณพ้ืนฐาน  
 A study of Hiragana, Katakana and basic Kanji characters including Japanese sound 
system, basic vocabulary and grammatical structure.  
 

  **JPN 1002 ภาษาญี่ปุน 2                            3 (2-2-5) 
(JA 102)   (Japanese 2) 

รูปประโยคและไวยากรณระดับท่ีสูงข้ึน เพ่ิมพูนคําศัพทและอักษรคันจิ การอานและการเขียน
ประโยคสั้น ๆ 
A study of sentence structures at a higher level, more vocabulary and Kanji 
characters with practice of  reading and writing short sentences.  
 

  **JPN 2001 ภาษาญี่ปุน 3                               3 (2-2-5) 
 (JA 201)  (Japanese 3) 

รูปประโยคและโครงสรางไวยากรณท่ีซับซอนและสูงข้ึน พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียน สํานวนและ
ประโยคในชีวิตประจําวัน รวมถึงขอความสั้นๆ เพ่ิมพูนอักษรคันจ ิ

A study of more complicated sentence structures and more Kanji characters 
aiming at developing listening, speaking, reading and writing skills including 
expressions, short sentences and short information used in daily life. 
 

  **JPN 2002 ภาษาญี่ปุน 4                               3 (2-2-5) 
 (JA 202)  (Japanese 4) 

4โครงสรางไวยากรณและการใชรูปประโยคท่ีซับซอนข้ึน พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียน
ประโยคท่ีซับซอน รวมถึงขอความและเรื่องสั้น4  
A study of  more complicated sentence structures aiming at developing listening, 
speaking, reading and writing skills including passages and short stories.  
 

CHI 1001  ภาษาจีน 1        3 (2-2-5) 
(CN 101)   (Chinese 1) 

ศึกษาสัทอักษร ฮ่ันหวี่ พินอิน  (Hanyu Pinyin) ศึกษาคําศัพท  โครงสรางและรูปประโยค
พ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ฝกสนทนาเบื้องตน ฝกเขียนตัวอักษรจีนและแตงประโยคภาษาจีน
อยางงาย ๆ 
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To study  Hanyu Pinyin  official  Chinese  Romanization   system, basic  
vocabulary,  basic  sentences  and  patterns  used  in  daily  life,  To  practice  
basic  conversation   and  make  simple  sentences. 

 

CHI 1002  ภาษาจีน 2                                                               3 (2-2-5) 
(CN 102)   (Chinese 2) 

ศึกษาคําศัพทโดยเฉพาะ คําศัพทท่ีมีความหมายเหมือนกัน และคําศัพทท่ีมีความหมายตรงกันขาม   
ศึกษาอักษรหลัก ฝกพูดและเขียนภาษาจีนใหถูกตองตามหลักภาษา    ฝกอานออกเสียงใหได
มาตรฐาน   เรียนรูคําศัพทท่ีซับซอนและมักใชในชีวิตประจําวัน    
To study  vocabulary,  synonyms  and radicals,  antonyms and practice  
dialogues  by using the vocabulary already learned.  To practice writing 
sentences and reading, emphasizing on pronunciation in accordance with  the 
linguistic and grammatical structure of Chinese. 
 

CHI 2001  ภาษาจีน 3                                                                 3 (2-2-5) 
(CN 201) (Chinese 3) 

ศึกษาคําศัพทสําหรับใชในชีวิตประจําวัน ศึกษาคําพองรูป คําพองเสียง บทกลอน และเพลงจีน
อยางงาย ๆ  ศึกษาโครงสรางของประโยคและหลักไวยากรณ   ฝกแตงประโยค และเขียนบท
สนทนาอยางงาย  ๆ 
To  study  vocabulary  used  in  daily  life,  including homographs,  homophones,  
poems, and  simple  Chinese  songs.  To  study  grammatical  sentence structure  
and  write  simple  dialogues.   

CHI 2002  ภาษาจีน 4                                                              3 (2-2-5) 
(CN 202)  (Chinese 4) 

ศึกษาคําพองรูป  คําพองเสียง  คําท่ีมีความหมายเหมือนกัน  และคําท่ีมีความหมายตรงกันขาม
ในภาษาจีน  รวมท้ังบทกลอนและเพลงจีนอยางงาย ๆ  ศึกษาโครงสรางและรูปประโยคท่ีซับซอน
ข้ึน  ฝกแตงประโยคและบทสนทนา ฝกการคนหาคําศัพทในพจนานุกรม 
To study  homographs,  homophones,  and  antonyms  in  basic  Chinese, 
Chinese  poems,   and  simple  songs.  To study complex  sentence  structures  
and  patterns.  To  practice  making sentences  and writing  dialogues. References 
of words in dictionary. 

MAL 1001 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 1                                                  3 (2-2-5) 
(ML 101) (Fundamental  Malay I) 

ศึกษาระบบการออกเสียง คําศัพท สํานวน และโครงสรางประโยคพ้ืนฐานภาษามลายู    
เพ่ือใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน  โดยฝกทักษะการฟง การพูด อานและเขียนดวยอักษรรูมี 
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A study of Malay pronunciation, vocabulary, expressions and basic sentence 
structures for daily communication with an emphasis on developing skills in 
listening, speaking, reading and writing with Rumi scripts. 

MAL 1002   ภาษามลายูพ้ืนฐาน 2                                                 3 (2-2-5) 
(ML 101)     (Fundamental Malay II) 

ศึกษาลักษณะโครงสรางประโยคชนิดตางๆ และคําท่ีเติมหนวยคําพ้ืนฐาน ฝกการสนทนา การ
อานเพ่ือความเขาใจ และการเขียนประโยคสั้นๆ (ควรเรียน MAL 1001 มากอน) 
A study of different sentence structures and basic morphemes with practice of  
conversation, reading comprehension and  short essays. (Recommended 
preliminary   course : MAL 1001) 
 

MAL 2001   ภาษามลายูพ้ืนฐาน 3                                              3 (2-2-5) 
(ML 201)  (Fundamental Malay III) 

ศึกษาการเติมหนวยคํา และลักษณะโครงสรางประโยคท่ีซับซอนข้ึนจากบทอานท่ีเก่ียวกับ
ชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมและประเพณีมลายู ฝกใชพจนานุกรม ฝกการฟง พูด อาน เขียน        
อนุเฉทและจดหมาย   (ควรเรียน MAL 1002  มากอน) 
A study of more difficult morphemes and sentence structures from selected 
passages on daily life, Malay culture and customs, the usage of a Malay dictionary 
with practice of listening, speaking, reading and writing paragraphs  and  letters. 
(Recommended preliminary course : MAL 1002) 
 

MAL 2002   ภาษามลายูพ้ืนฐาน 4                                                  3 (2-2-5) 
(ML 202)     (Fundamental Malay IV) 

ศึกษาการเติมหนวยคําท่ียืมมาจากภาษาอ่ืน และลักษณะโครงสรางประโยคท่ีซับซอนข้ึน จาก
บทอานท่ีเก่ียวกับชีวิตประจําวันและวัฒนธรรมมลายู พรอมท้ังฝกทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน
เรียงความ   (ควรเรียน MAL 2001 มากอน) 
A study of morphemes borrowed from other languages, and more complex 
sentence structures  from selected passages on daily life and Malay culture with 
practice of listening, speaking, reading and  writing essays.  (Recommended 
preliminary course : MAL 2001) 

 
GRK 1001   ภาษากรีกพ้ืนฐาน 1 3 (2-2-5) 
(GR101)  (Fundamental Modern Greek 1)                                

ศึกษาภาษากรีกท่ีใชในชีวิตประจําวันเก่ียวกับการทักทาย การแนะนําตัว การสื่อสารกับบุคคล
อ่ืน  รวมท้ังศึกษาลักษณะโครงสรางประโยคพ้ืนฐาน ศัพทสํานวนภาษากรีก ฝกทักษะการฟงพูด
อาน  และเขียน 
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A study of the Modern Greek language for daily life : greeting, introduction and 
communication  with other people, as well as basic  structures, vocabulary and 
expressions with a practice in listening, speaking, reading and writing. 

GRK 1002   ภาษากรีกพ้ืนฐาน 1 3 (2-2-5) 
(GR102) (Fundamental Modern Greek 2)                             

ศึกษาภาษากรีกท่ีใชในชีวิตประจําวันเก่ียวกับ การซ้ือของ การเขาสังคม การทํางาน การบอก
เวลา  อากาศ   การบอกทิศทาง  การสื่อสารในสถานการณตาง ๆ  รวมท้ังลักษณะโครงสราง
ประโยคพ้ืนฐานศัพทสํานวนภาษากรีกในระดับท่ีสูงข้ึน และฝกทักษะการฟงพูดอานและเขียน 
(ควรเรียนกระบวน วิชา GRK1001 มากอน ) 
A study of the Modern Greek language for daily life : shopping, social life, work, 
time, weather,  directions and communication in different situations, as well as 
basic structures, vocabulary and expressions at a higher level with a practice in 
listening, speaking, reading and writing. (Recommended preliminary course : GRK 
1001) 

GRK 2001 ภาษากรีกพ้ืนฐาน 3 3 (2-2-5) 
(GR 201)  (Fundamental Modern Greek 3)                                 

 ศึกษาภาษากรีกท่ีใชในชีวิตประจําวันเก่ียวกับอาหารเครื่องแตงกาย การติดตอธนาคาร             
การเดินทาง ท่ีอยูอาศัย รวมท้ังลักษณะโครงสรางประโยคพ้ืนฐาน ศัพท สํานวนภาษากรีกใน
ระดับท่ีสูงข้ึน  ฝกทักษะการฟงพูดอานและเขียน(ควรเรียนกระบวนวิชา GRK1002 มากอน ) 
A study of the Modern Greek language for daily life : food, clothes, bank, travel, 
accommodation,    as well as basic structures, vocabulary and expressions at a 
higher level with a practice in   listening, speaking, reading and writing.  
(Recommended preliminary course : GRK 1002) 

GRK 2002  ภาษากรีกพ้ืนฐาน 4 3 (2-2-5) 
(GR 202) (Fundamental Modern Greek 4)                                                                

 ศึกษาภาษากรีกท่ีใชในชีวิตประจําวันเก่ียวกับวันหยุด การทองเท่ียว เมืองสําคัญๆ ของกรีก   
รวมท้ังลักษณะโครงสรางประโยคพ้ืนฐาน ศัพท สํานวนภาษากรีกในระดับท่ีสูงข้ึน  ฝกทักษะการ
อาน เขียน ฟง และพูด (ควรเรียนกระบวนวิชา GRK2001 มากอน) 
A study of the Modern Greek texts and dialogues on holidays, excursions, 
important towns,  as well as more advanced structures, vocabulary and 
expressions with a practices in reading  writing, listening speaking.(Recommended 
preliminary course: GRK 2001) 

 

KHM 1001  ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 1                       3 (2-2-5)                                                 
(KH 101)    (Fundamental Khmer 1) 
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ศึกษาลักษณะตัวอักษรมูล  ตัวอักษรเชรียง  ลักษณะคํา  พยางค  ทํานองเสียง วิธีเขียนพยัญชนะ ตัว
เต็ม  ตัวเชิง  รูปสระลอย  สระจม  การประสมอักษร  ศึกษาคําศัพทและฝกสนทนาเบื้องตน 
A study of the characteristics of the Mula and Chariang alphabet, words,  
syllables and intonation;  writing of their common letters, subscripts, and  vowel 
characters (both  self- sufficient and non- self- sufficient); word compounds and 
vocabulary with practice of basic conversation. 
 

        KHM 1002  ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 2                           3 (2-2-5)                                               
(KH 102)    (Fundamental Khmer 2) 

ศึกษาคําศัพทเพ่ิมเติม ฝกการสนทนา และการเขียนและการอาน โดยเนนการออกเสียงให 
ถูกตอง ศึกษาเครื่องหมายประกอบการเขียนตาง ๆ 
A study of more vocabulary, with emphasis on conversation, writing, reading and  
pronunciation in connection with signal markers used in  writing. 
 

KHM 2001  ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 3         3 (2-2-5)                                                                  
(KH 201)     (Fundamental Khmer 3) 

ศึกษาคําศัพทเพ่ิมข้ึน  โดยเนนคําศัพทในชีวิตประจําวัน  โครงสรางประโยค และหลักไวยากรณ
ภาษาเขมร  ฝกเขียนขอความงาย ๆ 
A study of more vocabulary, with an emphasis on words used in everyday life, 
sentence structures and grammar.  Practice in writing short passages. 
 

      KHM 2002  ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 4            3 (2-2-5)                                                              
(KH 202)     (Fundamental Khmer 4) 

ศึกษาคําศัพท สํานวนและสุภาษิตจากขอเขียนและบทความในสิ่งตีพิมพ เพ่ือความเขาใจ 
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 
A study of vocabulary, expressions and proverbs from texts and articles in order 
to understand the Khmer language and culture. 

 
MMR 1001  ภาษาพมาพ้ืนฐาน 1             3 (2-2-5)                                                        
(MM 101)    (Fundamental Myanmar 1) 

ศึกษาลักษณะท่ัวไปของภาษาพมา ไดแก ตัวอักษร ลักษณะพยางค  ลักษณะคํา และการออก 
เสียง ศึกษาการใชภาษาพมาเพ่ือการสนทนาในโอกาสตาง ๆ 
A study of common characteristics of the Myanmar language : alphabet, syllables, 
words  and pronunciation with emphasis on conversation in various situations. 
 
 
 
 



- 58 - 
 

    MMR 1002  ภาษาพมาพ้ืนฐาน 2                  3 (2-2-5)                                          
(MM 102)   (Fundamental Myanmar 2) 

ศึกษาคําศัพท สํานวน และลักษณะโครงสรางประโยคภาษาพมาในระดับสูงข้ึน ฝกทักษะ 
การฟง พูดและเขียน 
A study of Myanmar vocabulary, expressions and structures at a higher level  with 
practice in listening, speaking and writing skills.  
 

    MMR 2001 ภาษาพมาพ้ืนฐาน 3             3 (2-2-5)                                           
(MM 201)  (Fundamental Myanmar 3) 

 ศึกษาไวยากรณภาษาพมา  ฝกทักษะการฟง  การพูด การอาน และการเขียน   โดยเนนการ 
แตงประโยคงาย ๆ  และการแปลขอความท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
A study of Myanmar grammar with more practice in listening, speaking, reading, 
and writing skills, including basic sentence formulation and translation of simple 
statements commonly found in everyday life.  

 
     MMR 2002  ภาษาพมาพ้ืนฐาน 4                      3 (2-2-5)                                          

 (MM 202)   (Fundamental Myanmar  4) 
ศึกษาไวยากรณภาษาพมาในระดับสูงข้ึน  ฝกทักษะการฟง  การพูด การอาน  และการเขียน  
ศึกษาขอเขียน บทความในสิ่งตีพิมพและวรรณกรรมรวมสมัยของพมา  เพ่ือความเขาใจภาษา 
และวัฒนธรรมพมา 
A study of grammar of the Myanmar language at a higher level with more practice in  
listening, speaking, reading and writing skills, texts, articles, and contemporary 
literature in Myanmar are also studied in order to understand the Myanmar language 
and culture.  

 
LAO 1001  ภาษาลาวพ้ืนฐาน 1              3 (3-0-6)                                                              
(LO 101)    (Fundamental Lao 1) 

ศึกษาระบบเสียงภาษาลาว  ฝกการเขียนอักษร การอานคําท่ีมีและไมมีรูปวรรณยุกต ศึกษา 
ชนิด ลักษณะ ความหมาย  และการใชคําเพ่ือการสื่อสารเบื้องตน 
A study of Lao phonology with practice in writing letters and reading words with 
and without tone-markers, including word types, characteristics, meaning and 
usage for basic communication. 
 

    LAO 1002  ภาษาลาวพ้ืนฐาน 2             3 (2-2-5)                                                                 
(LO 102)    (Fundamental Lao 2) 

ศึกษาการใชคําชนิดตาง ๆ ลักษณะประโยค คําศัพท สํานวน  และประโยคท่ีใชใน 
สภาวการณตาง ๆ  ฝกการอานบทความและเรื่องสั้น ฝกการเขียนประโยคพ้ืนฐาน  
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A study of different types of word and sentence usage, vocabulary, expressions 
and  sentences used in various situations with practice in reading article and 
short stories and  writing basic sentences. 
 

    LAO 2001 ภาษาลาวพ้ืนฐาน 3     3 (2-2-5)                                                                      
(LO 201)   (Fundamental Lao 3) 

ศึกษาและฝกการเขียนยอความ การเขียนจดหมาย บัตรเชิญ บันทึกขอความ การแปลท้ังรอย 
แกวและรอยกรองระหวางภาษาไทยและภาษาลาว การพูดและสนทนาในโอกาสตาง ๆ  
A study and practice of  writing of précis, letters, invitation cards, and short 
notes, translation of prose and poem between Thai and Lao. Practice of oral 
expression and conversation. 
 

    LAO 2002  ภาษาลาวพ้ืนฐาน 4       3 (2-2-5)                                                                        
(LO 202)    (Fundamental Lao 4) 

ศึกษาการอาน เขียน และพูดภาษาลาวในระดับท่ีสูงข้ึน ศึกษาคําผญา คําโตงโตย สุภาษิต 
และคําพังเพย ฝกการเขียนบทความ การสนทนาและการปราศรัย 
A study of  advanced reading, writing and speaking Lao; Phya, Tongtauy and  
proverbs. Practice of  essay writing,  conversation and formal speech. 

 
      VNM 1001   ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน 1   3 (2-2-5)                                                                 

(VI 101)       (Fundamental Vietnamese 1) 
 ศึกษาลักษณะท่ัวไปของภาษาเวียดนาม วิธีการเขียน  คําศัพท และฝกสนทนาเบื้องตน 
 A study of the general characteristics of the Vietnamese language, writing system  
and vocabulary, with an emphasis on basic conversation practice. 
 

      VNM 1002  ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน 2     3 (2-2-5)                                                               
(VI 102)     (Fundamental Vietnamese 2) 

ศึกษาตอจาก  VNM 1001   ฝกการอานและการออกเสียงใหถูกตอง ศึกษาคําศัพทเพ่ิมเติมเพ่ือ                     
การสนทนา 
A continuation study of VNM 1001  with more vocabulary for conversation,  and 
a practice in reading and pronunciation. 

 
VNM 2001  ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน 3         3 (2-2-5)                                                             
(VI 201)      (Fundamental  Vietnamese 3) 

ศึกษาตอจาก  VNM 1002  โดยศึกษาคําศัพทในชีวิตประจําวัน โครงสรางประโยคและไวยากรณ 
ภาษาเวียดนาม 
A continuation study of VNM 1002  ,  focusing on vocabulary  used in daily life,  
sentence structure and grammar of  the Vietnamese language. 
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       VNM 2002  ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน 4      3 (2-2-5)                                                               

 (VI 202)     (Fundamental Vietnamese 4) 
ศึกษาตอจาก VNM 2001 โดยศึกษาคําศัพทและสํานวนเพ่ิมเติม ฝกทักษะการฟง การพูด  
การอาน  และการเขียน 
A continuation study of VNM 2001 with more vocabulary and expressions. 
Practice in listening,  speaking,  reading and writing. 
 

KOR 1001  ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 1            3(2-2-5)                                                    
(KO 101)    (Fundamental Korean 1) 

ฝกการสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน และการฟงบทสนทนา ขอความ หรือนิทาน 
สั้น ๆ เพ่ือความเขาใจ 
A practice of the Korean language, focusing on daily conversation, and listening 
comprehension of dialogues and short information or short tales . 

 

KOR 1002  ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 2                 3(2-2-5) 
(KO 102)    (Fundamental Korean 2) 

ฝกอานภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน จากขอเขียนท่ีคัดเลือกมา เพ่ือความเขาใจเนื้อหาและ 
โครงสรางของประโยค 
A practice in reading the Korean Language in daily contexts using selected texts for 
comprehension of content and sentence structures. 
 

KOR 2001  ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 3                   3(2-2-5) 
(KO 201)    (Fundamental Korean 3) 

ฝกเขียนตัวอักษร คํา ประโยค และขอความงาย ๆ ท่ีใชในชีวิตประจําวัน จดหมายสวนตัว 
บันทึกประจําวัน  บัตรเชิญและบัตรอวยพร 
 A practice in writing the Korean alphabet, words, sentences and simple passages  in 
every day contexts,  personal letters, diary, invitation cards and seasonal greeting 
cards. 
 

KOR 2002  ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 4                3(2-2-5) 
(KO 202)    (Fundamental Korean 4) 

ศึกษาไวยากรณเกาหลีท่ีเก่ียวกับรูปแบบประโยคพ้ืนฐานการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ 
ประโยคในแตละสถานการณ 
A study of the Korean grammar with a focus on fundamental sentence patterns  
and their variation in different contexts. 
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HIN 1001   ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 1 3(2-2-5) 
(HD 101)   (Fundamental Hindi 1) 

 ศึกษาลักษณะท่ัว ๆ ไปของภาษาฮินดี เชน หนวยเสียงสระและพยัญชนะของภาษาฮินดี  วิธีการ
เขียนอักษรเทวนาครี  ศึกษาคําศัพท ระบบไวยากรณเบื้องตน ฝกออกเสียงคําศัพท  และศึกษา
ประโยคท่ีใชในการสนทนาเบื้องตนตลอดจนศึกษาลักษณะท่ัวไปของวัฒนธรรม ประเพณี ความ
เชื่อของเจาของภาษา 
A study of general characteristics of the Hindi language, phoneme of  Hindi 
vowel and consonant,  the pronunciation practice  and writing of the Devanagari 
alphabet, with an emphasis on study of vocabulary, basic grammar and 
conversational sentences as well as general characteristics of culture, tradition 
and belief of the native speaker. 
 

HIN 1002    ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 2 3 (2-2-5) 
(HD 102)     (Fundamental Hindi 2) 

ศึกษาคําศัพทท่ีใชสนทนาในชีวิตประจําวัน ฝกอานและออกเสียงคําท่ีเปนอักษรเทวนาครี ศึกษา
หลักเกณฑทางไวยากรณพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการใชคําและประโยคใหถูกตอง 
A study of vocabulary used in daily conversation, with an emphasis on the 
reading and pronunciation practice of the Devanagari alphabet as well as basic 
grammatical rules for word and sentence usage. 
 

HIN 2001   ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 3 3 (2-2-5) 
(HD 201)    (Fundamental Hindi 3) 

ศึกษาหลักเกณฑทางไวยากรณระดับท่ีสูงข้ึน ฝกอานขอเขียนท่ีคัดเลือกมาเพ่ือทําความเขาใจ
เนื้อหาโครงสราง และฝกทักษะการฟงและการสนทนา 
A study of advanced Hindi grammar with emphasis on reading selected texts for 
comprehension of content and structures. Practice in listening and speaking 
skills. 

 
HIN 2002   ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 4  3 (2-2-5) 
(HD 202)    (Fundamental Hindi 4) 

ศึกษาคําศัพทและสํานวนเพ่ิมเติม ฝกทักษะการอาน การฟง การพูด และการเขียนในระดับท่ี
สูงข้ึน 
A study of more vocabulary and expressions with practice in listening, speaking 
and writing at a higher level. 
 

ARA 1001  ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 1    3 (2-2-5) 
(AB 101)  (Fundamental Arabic 1)                                                                                    

ศึกษาและเขาใจระบบการออกเสียง คําศัพท โครงสรางประโยคพ้ืนฐาน และสํานวน 
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ภาษาอาหรับ เพ่ือใชในชีวิตประจําวัน โดยฝกทักษะ การฟง พูด อาน และเขียน 
A study of pronunciation, vocabulary, basic sentence structure, and Arabic idiom, 
with an emphasis on developing skills in listening, speaking, reading, and writing                        
for daily purposes. 

 
ARA 1002   ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 2           3 (2-2-5) 
(AB 102)   (Fundamental Arabic 2) 

ศึกษาและเขาใจการใชภาษาอาหรับตอจาก ARA 1001 ในเรื่องการใชภาษาในโอกาสและ 
สถานการณตางๆ โดยฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียน   (ควรเรียน AB 101 มากอน) 
A  study of fundamental daily Arabic for various occasions and situations, with  
an emphasis on developing skills in speaking,  listening,  reading, and writing. 
(Recommended preliminary course : ARA 1001) 
 

ARA 2001   ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 3                  3 (2-2-5) 
(AB 201)   (Fundamental Arabic 3) 

ศึกษาบทอานภาษาอาหรับเพ่ือความเขาใจและการใชภาษาท่ีเก่ียวกับชีวิตประจําวัน วัฒนธรรม 
และประเพณีอาหรับ ฝกการฟง พูด อาน และเขียนประโยคท่ีมีโครงสราง 
ซับซอนข้ึน พรอมท้ังแนะนําการใชพจนานุกรม   (ควรเรียน ARA 1002   มากอน) 
A study of selected texts for comprehension and use of daily Arabic, Arabic 
culture and customs with a practice in listening, speaking, and writing of more 
complex structure,  including the use of Arabic dictionary.  (Recommended 
preliminary course: ARA 1002) 

 
ARA 2002   ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 4                  3 (2-2-5) 
(AB 202)  (Fundamental Arabic 4) 

ศึกษาตอจาก AB 201 ฝกความเขาใจและการใชภาษาอาหรับท้ังในภาษาเขียนและภาษาพูด โดย
ศึกษาหลักไวยากรณในระดับท่ีสูงข้ึน ฝกการฟง พูด อาน และเขียน โดยเนนความเขาใจ
โครงสรางไวยากรณ   (ควรเรียน ARA 2001  มากอน) 
A study of fundamental daily Arabic with an emphasis on the developing skills in                     
listening, speaking, reading and writing, with an emphasis  on grammar usage and                 
structure.  (Recommended preliminary course : ARA 2001) 

 
POR 1001  ภาษาโปรตุเกสพ้ืนฐาน 1 3 (2-2-5) 
(PG 101)    Fundamental Portuguese I 
 ศึกษาการใชภาษาโปรตุเกสในชีวิตประจําวันข้ันพ้ืนฐาน โดยฝกทักษะการฟง พูด อาน เขียน  

A study of fundamental daily Portuguese: developing skills in listening, speaking , 
reading and writing. 



- 63 - 
 

 
POR 1002  ภาษาโปรตุเกสพ้ืนฐาน 23 3 (2-2-5) 
 (PG 102)   Fundamental Portuguese II 

ศึกษาการใชภาษาโปรตุเกสตอจาก POR 1001 ฝกทักษะการฟง พูด อาน เขียน โดยเนน             
การแตงประโยคงาย ๆ การใชศัพทสํานวนตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน (ควรเรียนกระบวนวิชา            
POR 1001 มากอน) 
A study of fundamental daily Portuguese continuing form  POR1001: developing 
skills in listening, speaking , reading and writing. Emphasis on simple sentence 
patterns and uses of daily vocabulary and expressions (Recommended 
preliminary course: POR 1001) 

 
POR 2001  ภาษาโปรตุเกสพ้ืนฐาน 3         3 (2-2-5) 
(PG 201)    Fundamental Portuguese III 

ศึกษาการใชภาษาโปรตุเกสตอจากPOR 1002  ฝกทักษะการฟง พูด อาน เขียน ในระดับท่ีสูงข้ึน
(ควรเรียนกระบวนวิชา POR 1002 มากอน) 
A study of fundamental daily Portuguese continuing form POR 1002:developing 
skills in listening, speaking , reading and writing at a higher level (Recommended 
preliminary course: POR 1002) 

 
POR 2002 ภาษาโปรตุเกสพ้ืนฐาน  4 3 (2-2-5) 
(PG 202)    Fundamental Portuguese IV 

ศึกษาการใชภาษาโปรตุเกสตอจาก POR 2001 ฝกทักษะการฟง พูด อาน เขียน ในระดับท่ีสูงข้ึน
โดยเนนไวยากรณ คําศัพท และสํานวน (ควรเรียนกระบวนวิชา POR 2001 มากอน) 
A study of fundamental daily Portuguese continuing form POR 2001 : developing 
skills in listening, speaking , reading and writing at a higher level  Emphasis on  
grammar uses,  vocabulary and expressions (Recommended preliminary course: 
POR 2001) 
 

1.3  คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาการส่ือสารท่ัวไป  

MCS 1100   การสื่อสารมวลชนเบื้องตน     3 (3-0-6) 
(MC 110)    (Introduction to Mass Communication) 

ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับการสื่อสาร  ความหมาย  องคประกอบ  ประเภทของการสื่อสาร  
รวมท้ังความหมาย  ลักษณะ  บทบาทหนาท่ีของการสื่อสารมวลชน  ระบบและอิทธิพลของ
สื่อมวลชน  ตลอดจนการสื่อสารระบบอ่ืนในอนาคต 
A study of principle of communication; the meaning, components, types of 
communication. Emphasis is on the meaning of mass communication; 
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characteristics, functions, systems and impact of mass media on society as well 
as other forms of modern mass media. 
 

MCS 1101   ทฤษฎีการสื่อสาร       3 (3-0-6) 
(MC 111) (Communication Theory) 

ศึกษาความหมายของทฤษฎีและแบบจําลองการสื่อสาร  ตลอดจนวิเคราะหทฤษฎีการสื่อสาร
และการสื่อสารมวลชน  ตามโครงสรางของระบบสังคม 
A study of theories and different models of communication including with an 
analysis of mass communication theories with regard to social structures. 
 

MCS 2100    การประชาสัมพันธเบื้องตน     3 (3-0-6) 
(MC 210) (Introduction to Public Relations) 

ศึกษาความหมาย  แนวคิด  หลักการและวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ  โดยเนน
วิธีดําเนินการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ  ตลอดจนจรรยาบรรณและความรับผิดชอบของ
นักประชาสัมพันธท่ีเก่ียวของกับสังคม  เศรษฐกิจ และการเมือง 
A study of meaning, concepts, principles and evolution of public relations with 
emphasis on the techniques and tools used in public relations activities 
including code of ethics and responsibilities related to society, economy and 
politics. 

 
MCS 2101     ศิลปะเพ่ือการสื่อสารมวลชน     3 (3-0-6) 
(MC 211) (Art for Mass Communication) 

ศึกษาความรูท่ัวไปทางสุนทรียศาสตร  ความรูและแนวคิดทางดานศิลปะในการนําเสนอการ
สื่อความหมายดวยภาพ  สี  เสน  รูปทรง  ตัวอักษร  สัญลักษณ  เสียง  และองคประกอบอ่ืน 
ๆ  ทางศิลปะในงานสื่อสารมวลชน 
A study of the fundamental theories of art essential for presenting and 
conveying messages with images, colors, lines, forms, letters, symbols, sounds 
and other aesthetic components in mass communication. 
 

MCS 2106     ภาษาเพ่ือการสื่อสารมวลชน     3 (3-0-6) 
(MC 216) (Language for Mass Communication) 

ศึกษาความสําคัญของภาษาตอการสื่อสาร  วิเคราะหการใชภาษาของสื่อมวลชน  ประเภทตาง 
ๆ  อิทธิพลของภาษาสื่อสารมวลชน  ตลอดจนจริยธรรมการใชภาษาทางสื่อมวลชนในปจจุบัน 
A study of the importance of language in communication with an analysis of 
language used in mass media, its impact and the ethics of language use in 
media today. 
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MCS 2108     เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารมวลชน     3 (3-0-6) 
(MC 218) (Technology for Mass Communication) 

ศึกษาพัฒนาการของเทคโนโลยีรูปแบบใหม ๆ  ในงานสื่อสารมวลชน  การนําเทคโนโลยีมาใช
ในองคกรสื่อสารมวลชนตาง ๆ  รวมท้ังความสําคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีตอ
กระบวนการสื่อสารมวลชน 
A study of technological advancement in mass communication with emphasis 
on how to use communication technology in mass media organizations 
including its importance and impact in mass communication process. 

 

MCS 2109     สื่อมวลชนสัมพันธ      3 (3-0-6) 
(MC 219) (Mass Media Relations) 

ศึกษาความสําคัญ และบทบาทของสื่อมวลชนในระบบงานสื่อสาร  แนวทางในการสราง
ความสัมพันธกับสื่อมวลชนเพ่ือประสิทธิภาพในการเผยแพรขาวสาร  วิธีการในการใหขาวสาร
แกสื่อมวลชนและการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต 
A study of the importance and roles of mass media in communication systems, 
ways of building relationship with the media for efficient information 
dissemination, and methods of providing message for mass media and public 
relations during crisis. 
 

MCS 2602    การสื่อสารในองคการ      3 (3-0-6) 
(MC 262) (Communication in Organization) 

ศึกษาความหมาย  แนวคิด  ความสําคัญและทฤษฎีดานการสื่อสารองคการ  โดยเนนการ
สื่อสารของบุคคลกลุมตาง ๆ  และระบบขาวสารในองคการเพ่ือนําไปสูแนวทางในการปรับปรุง
รูปแบบการสื่อสารใหเหมาะสมสอดคลองกับเปาประสงคขององคการ 
A study of meaning, concepts, importance and theories of organizational 
communication emphasizing group communication and organization 
information system to improve communication pattern suitable for 
organization objectives. 

 
MCS 2603     สื่อมวลชนเพ่ือการโฆษณา      3 (3-0-6) 
(MC 113) (Mass Media for Advertising) 

ศึกษาบทบาทและความสําคัญของสื่อมวลชนตอการโฆษณา  ทฤษฎีการสื่อสารเพ่ือโนมนาวใจ  
การวิเคราะหผูรับสาร  การออกแบบขาวสารการโฆษณา  ขอดีและขอเสียของสื่อโฆษณาแต
ละประเภท  ขอพิจารณาในการเลือกใช  การวางแผนและการประเมินประสิทธิผลของ
แผนงานสื่อโฆษณา 
A study of the roles and importance of mass media for advertising, theories of 
persuasion, audience analysis, advertising design, strengths and weaknesses of 
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various types of advertising media, media selection, planning and evaluation of 
the media plan. 
 

MCS 3100    การสื่อสารเพ่ือมนุษยสัมพันธ     3 (3-0-6) 
(MC 310) (Communication for Human Relations) 

ศึกษาความหมาย  ความสําคัญและแนวคิดของมนุษยสัมพันธ  ธรรมชาติของมนุษยและ
เทคนิคการสรางความสัมพันธในระดับตาง ๆ  โดยอาศัยกระบวนการสื่อสาร  การเรียนรูและ
พัฒนาตนเองเพ่ือประสิทธิภาพในการสรางมนุษยสัมพันธ 
A study of the meaning, importance and concepts of human relations, human 
nature and human relations techniques in various contexts based on 
communication, learning and self development for efficient in human relation 
building. 
 

MCS  3102 สื่อสารมวลชนกับสังคม      3 (3-0-6) 
(MC 312) (Mass Media and Society) 

ศึกษาลักษณะความรับผิดชอบ  บทบาท  หนาท่ีและความสําคัญของสื่อมวลชนในฐานะเปน
สถาบันหนึ่งในสังคม  วิเคราะหความสําคัญของสื่อมวลชนตอรัฐบาลและสถาบัน  อ่ืน ๆ  ใน
บริบทดานวัฒนธรรม  เศรษฐกิจและการเมือง  ระบอบประชาธิปไตย 
A study of the characteristics, responsibilities, duties and importance of mass 
communications as a social institute, with the emphasis on the analysis of 
the importance of mass media to government and other organizations in 
cultural, economic, and democratic context. 

 
MCS  3104 การสื่อสารเพ่ือการโนมนาวใจ     3 (3-0-6) 
(MC 314) (Persuasive Communication) 

ศึกษาความหมาย  ลักษณะ  บทบาท  หลักการและองคประกอบของการสื่อสารเพ่ือโนม
นาวใจ  การวิเคราะหสารโนมนาวใจ  รวมท้ังแนวคิดทางดานจิตวิทยาและสังคมวิทยาท่ี
เก่ียวของกับการโนมนาวใจ 
A study of meaning, characteristics, roles, principles and components of 
persuasive communication, with analysis of persuasive message including 
psychological and sociological concepts related to persuasion. 

 
MCS 3105 หลักการสื่อสารท่ีมีประสิทธิผล     3 (3-0-6) 
(MC 315) (Principles of Effective Communication) 

ศึกษาหลักการสื่อสารดานการเขียนและการพูด  การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง  อุปสรรค
และความลมเหลวในการสื่อสาร ตลอดจนการใชสื่อมวลชนใหเกิดประสิทธิผลในสถานการณ
ตาง ๆ 



- 67 - 
 

A study of principles of communication on writing and speaking, personality 
development with the emphasis on barriers and failures in communication, 
as well as effective uses of mass media in various circumstances. 

 
MCS 3601 จริยธรรมการสื่อสารในชีวิตประจําวัน    3 (3-0-6) 
(MC 361) (Ethics of Communication in Daily Life) 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เ ก่ียวกับจริยธรรม  และจรรยาบรรณเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน  รวมถึงผูประกอบวิชาชีพท่ีจําเปนตองอาศัยการสื่อสารเปนสวนหนึ่งในการ
บริหารจัดการ  ศึกษาแนวคิดในการปฏิบัติท่ีเหมาะสมในการใชสื่อตาง ๆ  เพ่ือโนมนาวจิตใจ 
ประชาชนกลุมเปาหมาย  รวมถึงมารยาททางการสื่อสารท้ังในระดับของการสื่อสารระหวาง
บุคคล  การสื่อสารในองคการ  และการสื่อสารมวลชน 
A study of ethical and moral concepts and theories of communication in 
daily life, and  the application for those who integrate communication as a 
part of the administration and management; the practical guidelines in using 
media for persuasion and manners of communication in various situations 
from interpersonal, organizational to mass communication. 

 
MCS  3603 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ    3 (3-0-6) 
(MC 363) (Integrated Marketing Communication) 

ศึกษากระบวนการและกลยุทธในการใชแนวคิด  ทฤษฎีดานการสื่อสาร  เพ่ือใชในกิจกรรม
การโฆษณา  การประชาสัมพันธและการนําเสนอสินคา  รวมถึงการตลาดทางตรงเพ่ือ
สงเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการคาของภาคธุรกิจอยางผสมผสาน  เปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสื่อสารระหวางนักการตลาด  ผูสงสารและผูรับสาร
กลุมเปาหมาย 
A study of the processes and strategies in using concepts and theories of 
communication to conduct public relations activities, advertising campaign, 
and product presentation including direct marketing to harmoniously 
promote marketing activities and commerce in business sector in order to 
increase both the effectiveness and efficiency of the communication among 
marketers, messages senders and target receivers. 

 
MCS  3605 การสื่อสารทางอินเตอรเน็ต     3 (3-0-6) 
(MC 365) (Internet Communication) 

ศึกษาบทบาทของอินเทอรเน็ตในการสื่อสาร  ธรรมชาติของการสื่อสารผานอินเทอรเน็ต  
และนัยสําคัญของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปจจุบัน  การพิจารณา
แนวคิด  ทฤษฎี  และการพัฒนาท่ีเก่ียวของกับอินเทอรเน็ต  มุงเนนศึกษาความสําคัญ
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ทางดานวัฒนธรรมและสังคมของการสื่อสารผานอินเทอรเน็ต  ผลกระทบของอินเทอรเน็ต
ตอวัฒนธรรมและความสัมพันธของคนในสังคม 
A study of the internet role as a communication medium, the nature of 
internet communication and the implications of its technological 
advancement with an examination of concepts, theories and development 
associated with the internet.  Emphasis is placed on cultural and social  
significance of internet communication and its impacts on culture and social 
relationships. 
 

MCS 4101 นวัตกรรมสื่อ       3 (3-0-6) 
(MC 411) (Media Innovation) 

ศึกษาแนวคิดในการสรางสรรคสื่อ  กระบวนการ  และกลวิธีในการแพรกระจายสื่อสูสังคม
ผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ  รวมท้ังเทคโนโลยีท่ีใชรองรับ  วิเคราะหกลุมเปาหมาย  
ประเมินผลกระทบท่ีเกิดกับสังคมในลักษณะตาง ๆ 
A study of concepts in media creation, process, and technique in transferring 
new media to the society via communication channels including supporting 
technology, with emphasis on target analysis and evaluation of social 
impacts. 

MCS 4103 การสื่อสารเพ่ือการพัฒนา      3 (3-0-6) 
(MC 413) (Communication for Development) 

ศึกษาความหมายของการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา  ความสําคัญของการสื่อสารในฐานะ
เครื่องมือของการพัฒนาประเทศ  แนวคิด  ทฤษฎีการสื่อสารท่ีเก่ียวกับการพัฒนา  การ
วางแผน  การทําโครงการ  และการใชสื่อประเภทตาง ๆ  เพ่ือการพัฒนาชุมชน  มีการศึกษา
ภาคสนาม 
A study of the meaning of development communication, significance of 
communication in country development, concepts and theories of 
communication related to development, planning, projecting and media 
used for community development, including field trip study. 

 
MCS 4106 การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องตน     3 (3-0-6) 
(MC 416) (Introduction to Mass Communication Research) 

ศึกษาแนวคิด  หลักการทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยตาง ๆ  เพ่ือประยุกตใชกับการวิจัยดาน
สื่อสารมวลชนท่ีเก่ียวของกับสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง 
A study of the concepts, theories and research methodologies to be applied 
to researches on mass communications related to societies, economy, and 
politics. 
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MCS  4501 เว็บไซตการทองเท่ียว      3 (2-2-5) 
(MC 451) (Tourism Website) 

ศึกษาความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับเว็บไซต  ประเภทของเว็บไซต  การออกแบบ  การผลิตและ
การติดตั้งโฮมเพ็จและเว็บเพจในงานการทองเท่ียว  โดยการใชคอมพิวเตอรซอฟตแวร 
A study of basic web site literacy, types, design, creation and posting of 
home pages and web pages for tourism using computer software. 

 
MCS 4502 ภาพถายการทองเท่ียว      3 (2-2-5) 
(MC 452) (Tourism Pictures) 

ศึกษาความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว   ประเภทภาพถาย  วัสดุ  และ
อุปกรณในการผลิตภาพถาย  หลักและวิธีการถายภาพในงานการทองเท่ียว  การตกแตง
ภาพถายดวยซอฟตแวรรวมสมัย  และการเก็บรักษาภาพถาย  รวมท้ังการนําเสนอและการ
ใชประโยชนอ่ืน ๆ 
A study of still and motion pictures, types of pictures, material and tools 
used in picture production, principles and methods of taking picture in 
tourism, retouching picture by using contemporary software, and picture 
collection including presentation and other application. 

 
MCS  4503 สื่อสิ่งพิมพการทองเท่ียว      3 (2-2-5) 
(MC 453) (Tourism Printed Media) 

ศึกษาความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับสื่อสิ่งพิมพ  ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ  หลักการและวิธีการผลิต
สื่อสิ่งพิมพในงานการทองเท่ียว  ใช ท้ังแบบดั้งเดิมและเทคโนโลยีรวมสมัย  โดยเนน
คอมพิวเตอรฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีสําคัญ 
A study of printed media, classification, principles and production of printed 
media for tourism utilizing conventional and contemporary technology, with 
emphasis on important hardware and software. 

 
MCS 4504 สื่ออิเล็กทรอนิกสการทองเท่ียว     3 (2-2-5) 
(MC 454) (Tourism Electronic Media) 

ศึกษาความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับสื่ออิเล็กทรอนิกส  ประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกส  หลักการ
และวิธีการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสในงานการทองเท่ียว  ท้ังแบบดั้งเดิมและเทคโนโลยีรวม
สมัย  โดยเนนคอมพิวเตอรฮารดแวรและซอฟตแวร 
A study of electronic media, classification, principles and methodology of 
electronic media production process on tourism using conventional and 
contemporary technology focusing on digital hardware and non-linear 
software. 
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MCS 4600 การวางแผนงานและโครงการสื่อสารมวลชน   3 (3-0-6) 
(MC 460) (Mass Communication Planning and Project) 

ศึกษากระบวนการวางแผนและโครงการในกิจการการสื่อสารมวลชนท้ังภาครัฐ  เอกชน  
รวมท้ังหนวยงานเฉพาะกิจ  โดยเนนการระบุปญหาดานการสื่อสาร  การกําหนด
วัตถุประสงคท่ีชัดเจน  การจัดทําแผนงบประมาณ  การกําหนดทรัพยากรเพ่ือการลงทุนทาง
สื่อ  ตลอดจนยุทธศาสตรและวิสัยทัศนในการกําหนดแผนและโครงการ 
A study of process and mass communication project in government sectors, 
private sectors, and specific organizations with emphasis on identifying 
problems of communication, setting clear objective, planning budget, and 
finding resources for investment in mass media, including strategy and vision 
for working plans and projects. 

 
MCS 4601 การสื่อสารและประชามติ      3 (3-0-6) 
(MC 461) (Communication and Public Opinion) 

ศึกษาแนวคิด  วิวัฒนาการ  รูปแบบ  และวิธีการสํารวจประชามติ  บทบาทของสื่อมวลชน
ในการกอตัวและเปลี่ยนแปลงประชามติ  การโฆษณาชวนเชื่อและจิตวิทยามวลชนท่ีมี
ผลกระทบตอสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง 
A study of the concepts, evolutions, formats and methods of public opinion 
survey, the roles of mass communications media in forming and changing 
public opinion, propaganda, and public psychology affecting the society, 
economy and politics. 

 
MCS 4602 การวิพากษสื่อมวลชน      3 (3-0-6) 
(MC 462) (Mass Media Criticism) 

ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  ความหมาย  ความสําคัญของการวิพากษสื่อมวลชน  วิเคราะหการ
นําเสนอเนื้อหา  รูปแบบของสื่อประเภทตาง ๆ  คุณคาและนัยสําคัญของเนื้อหาท่ีมีตอสังคม  
รวมท้ังพิจารณากรณีศึกษาและนําเสนอมุมมองใหม ๆ 
A study of various concepts, theories, meanings, and importance of mass 
media criticism, with an analysis of content presentation, types of medium, 
value and meaning of messages which affect the society, including analysis of 
case study and offering new perspectives. 
 

MCS 4603 จริยธรรมสื่อสารมวลชน      3 (3-0-6) 
(MC 463) (Mass Communication Ethics) 

ศึกษาแนวคิด  เรื่องสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน  หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
สื่อสารมวลชน  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับสื่อสารมวลชน  บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ของสื่อมวลชนในสังคมประชาธิปไตย  ตลอดจนวิเคราะหกรณีศึกษาเก่ียวกับประเด็นท่ี
นาสนใจทางจริยธรรมของสื่อมวลชน 
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A study of the concepts of right and freedom of mass media, ethics and 
code of ethics of mass media, mass communication law, roles and 
responsibilities in a democratic society with an analysis of case study on 
current issues about mass communication ethics. 
 

MCS 4604 การสื่อสารสารสนเทศ      3 (3-0-6) 
(MC 464) (Public Information Communication) 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พัฒนาการการ
สื่อสารสารสนเทศ  การประยุกตใชสารสนเทศท้ังภาครัฐบาลและภาคเอกชน  รวมท้ัง
ผลกระทบตอสาธารณชน 
A study of the meaning, principles of information and information 
technology, evolution of information communication, concept of using 
applications of IT in both private and government sectors including impact of 
public information system. 

 
MCS  4605 การฝกงานสื่อสารมวลชน      3 (3-0-6) 
(MC 465) (Mass Communication Practicum) 

ฝกปฏิบัติงานในวิชาชีพสื่อสารมวลชนท้ังสื่อสิ่งพิมพ  และสื่ออิเล็กทรอนิกส  ฝกทักษะและ
ความรับผิดชอบในหนาท่ี  โดยศึกษาสภาพการปฏิบัติงาน  เครื่องมือ  และบุคลากรใหเขาใจ
ถึงสภาพปญหาในวิชาชีพ 
Practice in mass communication career, both printed and electronic media, 
developing skills and responsibility by studying work conditions, tools and 
personnel in order to understand the reality of problems in professional 
work. 
 

หมวดวิชาวารสารศาสตร  (MCS  020) 
MCS 2200 การหนังสือพิมพเบื้องตน      3 (3-0-6) 
(MC 220) (Introduction to Journalism) 

ศึกษาลักษณะ  ความรับผิดชอบ  บทบาท  และพัฒนาการของหนังสือพิมพ  ความสําคัญ
ของหนังสือพิมพตอการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  วิวัฒนาการของ
หนังสือพิมพ  การจัดองคการหนังสือพิมพ  สิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบของ
หนังสือพิมพ 
A study of characteristic of newspaper, responsibilities, role, development 
and importance of newspaper on politics, economy, society and culture 
including the organization, rights, freedom and ethics. 
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MCS 2201 การรายงานขาว       3 (3-0-6) 
(MC 221) (News Reporting) 

ศึกษาความหมาย  องคประกอบ  ประเภท โครงสรางของขาว การรวบรวมขอมูลขาว  
แหลงขาว กระบวนการรายงานขาวและการเขียนขาวแตละประเภท การใชภาษาท่ี
เหมาะสมและหลักการเขียนขาวเบื้องตน 
A study of meaning, components, types, structure of news, news data 
gathering, news source, processes of reporting and writing different types of 
news, appropriate language usage, and basic principles of news writing. 

 
MCS 2203 ภาพเชิงวารสารศาสตร      3 (3-0-6) 
(MC 223) (Photojournalism) 

ศึกษาความสําคัญ  ประเภท  ลักษณะของภาพเชิงวารสารศาสตร  การผลิตภาพวารสาร  
ระบบฟลมและระบบดิจิทัล  การเขียนคําบรรยายภาพ  การบรรณาธิกรณภาพ  กฎหมาย
และจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับภาพวารสาร 
A study of importance, types and characteristics of photojournalism, the 
production of photojournalism both in film and digital systems, writing 
caption, editing, law and ethics related to photojournalism. 

 
MCS 3201 การเขียนสรางสรรคเชิงวารสารศาสตร    3 (3-0-6) 
(MC 321) (Creative Journalism Writing) 

ศึกษาแนวคิด  หลักการ  การเขียนเพ่ืองานวารสารศาสตร  ทฤษฎีสื่อสารมวลชนกับงาน
เขียนวารสารศาสตร  ประยุกตความคิดสรางสรรคและวิเคราะหเปรียบเทียบ  การเขียนขาว  
บทความ  บทวิจารณ  บทบรรณาธิการ 
A study of concepts, principles of writing for journalism, mass communication 
theories and journalism writing, application of creative thinking and 
comparative analysis of writing news, articles, commentaries and editorials. 

 
MCS 3203 การเขียนบทความ      3 (3-0-6) 
(MC 323) (Article Writing) 

ศึกษาองคประกอบ  ประเภท  โครงสรางของการเขียนบทความ  แหลงขอมูล  การรวบรวม
ขอมูล  กระบวนการในการเขียน  หลักการเขียนบทความ  บทบรรณาธิการ  บทวิจารณ  
และบทวิเคราะห 
A study of components, types, structure of article writing, including 
information sources and information gathering, processes and principles of 
writing article, editorials, comments, critical articles and analytical articles. 
 
 



- 73 - 
 

MCS 3204 การบรรณาธิกรณสื่อสิ่งพิมพ     3 (3-0-6) 
(MC 324) (Printed Media Editing) 

ศึกษาหลักการในการเตรียมการเพ่ือการผลิตสื่อสิ่งพิมพ  การบรรณาธิกรณหนังสือพิมพ  
นิตยสาร  วารสาร  และการบรรณาธิกรณภาพ  แบบตัวอักษร  และการออกแบบจัดหนา
สิ่งพิมพ 
A study of principles in preparation for printed media production with 
emphasis on newspapers, magazines and journal, as well as photo editing, 
typography and page design. 

 
MCS 3205 การรายงานขาวข้ันสูง      3 (3-0-6) 
(MC 325) (Advanced News Reporting) 

ศึกษาบทบาท  หนาท่ีของผูสื่อขาวท่ีมีตอสังคม  คุณสมบัติของผูสื่อขาว  การรายงานขาวเชิง
สืบสวนสอบสวน  การเสนอขาวในลักษณะการอธิบายตีความ  การประยุกตการวิจัยมาใชใน
การเสนอขาว  ชี้แนะการรายงานขาวประเภทตาง ๆ  เพ่ือประโยชนตอสังคม 
A study of reporters’ role to the society, characteristics required for the 
reporters, investigative news, interpretative news, research application in 
news gathering, and guideline for reporting news for social benefits. 
 

MCS  3206 การเขียนสารคดีเพ่ือสื่อมวลชน     3 (3-0-6) 
(MC 326) (Feature Writing for Mass Media) 

ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการเขียนสารคดีในสื่อสิ่งพิมพ  และเว็บไซตของสื่อมวลชนตาง ๆ  
ท้ังในและตางประเทศ  วิเคราะหและปฏิสัมพันธระหวางการเขียนสารคดีกับสังคม  
ตลอดจนฝกการเขียน 
A comparative study of the feature writing in printed media and mass media 
websites, both domestic and abroad with analysis on contents and the roles 
of features writing to society and vice versa including writing practices. 

 
MCS 3207 เทคโนโลยีการพิมพ      3 (3-0-6) 
(MC 327) (Printing Technology) 

ศึกษาลักษณะและความสําคัญของการพิมพ  ประวัติและวิวัฒนาการของระบบและ
เทคโนโลยีการพิมพ  วัสดุท่ีใชในการพิมพ  กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ  
ไดแก  หนังสือพิมพ  นิตยสาร  วารสารและสิ่งพิมพอ่ืนๆ ตลอดจนเทคโนโลยีการพิมพตาง ๆ 
A study of characteristics, importance, history and evolution of printing 
technology; materials of printing and printed media production process; 
production of newspaper, magazines, periodicals and other printed materials 
including printing technology. 
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MCS  3208 การเรียบเรียงขอมูลเพ่ือสื่อมวลชน     3 (3-0-6) 
(MC 328) (Information Transition for Mass Media) 

ศึกษาหลักและวิธีการแปลงและเรียบเรียงขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ  ท่ีมาจากหนวย
ประชาสัมพันธ  โฆษณา  สํานักขาว  ท้ังในและตางประเทศ  ใหอยูในรูปแบบท่ีเหมาะสมใน
การนําเสนอผานสื่อหนังสือพิมพ  วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน  และอินเทอรเน็ต 
A study of principles and methods of transition and rewriting information 
from institution of public relations, advertisement, news agency both local 
and abroad into an appropriate format for presentation in newspaper, radio 
and television broadcast, and internet. 

 
MCS 3209 การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน     3 (3-0-6) 
(MC 329) (Current Affairs Analysis) 

ศึกษาการวิเคราะหสถานการณปจจุบันท้ังภายในและระหวางประเทศ  เพ่ือการนําเสนอทาง
สื่อมวลชน 
A study of current affairs analysis, both domestic and international for 
presentation in mass media. 

 
MCS 4201 นิตยสาร        3 (3-0-6) 
(MC 421) (Magazines) 

ศึกษาหลักการจัดทํานิตยสารในฐานะสื่อมวลชน  บทบาท  หนาท่ี  ความรับผิดชอบและ
อิทธิพลตอสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง  โดยเนนศึกษาองคประกอบ  หลักการจัดทํา  
และแนวคิดของการสรางสรรคนิตยสาร 
A study of principles of magazine as mass media, role, duties, responsibilities, 
and influence on societies, economy, and politics with emphasis on 
magazine components, principles, and the concepts of magazine production. 

 
MCS 4202 การจัดการสื่อสิ่งพิมพ      3 (3-0-6) 
(MC 422) (Printed Media Management) 

ศึกษาธรรมชาติของธุรกิจหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ  การตลาด  นโยบายการจัดตั้งองคกร  
การวางแผน  การดําเนินงาน  รวมท้ังการบริหารงาน  รวมถึงปญหาอุปสรรคและแนวโนม
ธุรกิจในอนาคต  ผลกระทบของธุรกิจหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ  ตอระบบสังคม  เศรษฐกิจ  
การเมือง 
A study of the nature of newspaper and printed media business, marketing, 
organization setup policy, planning, management, and administration, 
including problems, future trends, and the impact on society, economy and 
politics. 
 



- 75 - 
 

MCS  4204 สิ่งพิมพเฉพาะกิจ       3 (3-0-6) 
(MC 424) (Specialized Publications) 

ศึกษาธรรมชาติ ประเภท  องคประกอบและลักษณะของสิ่งพิมพเฉพาะกิจ  ไดแก  
หนังสือพิมพ  วารสาร  นิตยสารภายในองคการ  จุลสาร  แผนพับ  ใบปลิว  โปสเตอร            
โบรชัวร  จดหมายขาว  เทคนิคการผลิตสิ่งพิมพเฉพาะกิจใหนาสนใจ  ปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินงาน  รวมท้ังผลกระทบของสิ่งพิมพเฉพาะกิจท่ีมีตอสังคม  เศรษฐกิจและ
การเมือง 
A study of nature, types, components and characteristics of specialized 
publications: organization newspaper, periodical and magazine, pamphlets, 
folders, leaflets, posters, brochures and newsletter, including attractive  
design techniques, problems and threats of specialized publication 
production as well as its impact on society, economy and politics. 

 
MCS 4205 การฝกงานดานวารสารศาสตร     3 (3-0-6) 
(MC 425) (Journalism Practice) 

ฝกปฏิบัติงานดานวารสารศาสตร  อุปกรณ  บุคลากร  วิธีการ  เพ่ือใหรูถึงสภาพปญหาและ
เตรียมตัวเพ่ือประกอบอาชีพ 
A practice in journalism, material, man power, methods of journalism in order 
to familiarize the students with the problems in journalism careers. 

 
MCS 4207 เทคนิคการตกแตงภาพถาย     3 (3-0-6) 
(MC 427) (Photography Retouching Techniques) 

ศึกษาการตกแตงภาพถาย  การใชคอมพิวเตอรซอฟตแวรรวมสมัย  การตกแตงและเก็บ
รักษา  รวมท้ังการตกแตงภาพถายใหสอดคลองกับงาน  การนําเสนอและใชประโยชน อ่ืนๆ 
A study of photography retouching, the use of contemporary retouching 
software, photography preserving, retouching suitable for various occasion, 
presentation and other uses. 

 
หมวดวิชาวาทนิเทศ  (MCS  030) 
MCS 1300 หลักการพูดเบื้องตน      3 (3-0-6) 
(MC 130) (Fundamental Speech) 

ศึกษาหลักการพูดในท่ีสาธารณะ  การฟง  บุคลิกภาพ  การแสดงออก  ศิลปะการถายทอด
และการนําเสนอ 
A study of the principles of public speaking, listening, personality and 
expression including the arts of presentation. 
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MCS 2304 การพูดเพ่ือการสมาคม      3 (3-0-6) 
(MC 234) (Speaking for Social Relations) 

ศึกษาการพูดในชีวิตประจําวันโดยใชระดับภาษาใหถูกตองในสถานการณตาง ๆ  การพูดท่ีใช
ในโอกาสพิเศษตาง ๆ  ใหสอดคลองกับวัฒนธรรมและจิตวิทยาผูฟง 
A study of speaking in daily life using appropriate language level according to 
different situations with special emphasis on giving speech in special 
occasions by considering the audience’s culture and psychology. 
 
 
 

MCS 2305 การสื่อสารเพ่ือการแสดง      3 (3-0-6) 
(MC 235) (Performance Communication) 

ศึกษาหลักการและเทคนิคเบื้องตนในการใชคํา  เสียง  สีหนา  สายตา  ทาทาง และการ
แสดงอารมณเพ่ือประยุกตใชในการแสดงทางวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  ภาพยนตร  
และละครเวที 
A study of principles and techniques in communication performance: use of 
voice, words, facial and eye expression, and expression of sentiments for 
performance on radio, television, movie and play. 
 

MCS 3300 การพูดสําหรับการเปนผูนํา     3 (3-0-6) 
(MC 330) (Speech for Leadership) 

ศึกษาลักษณะความเปนผูนําประเภทตาง ๆ  ศิลปะการพูดเพ่ือการบังคับบัญชา  การวินิจฉัย
สั่งการ  การอบรม  และศิลปะการถายทอดสารของผูนําตอบุคคลและกลุมบุคคลท่ี
สอดคลองกับจิตวิทยา  สังคมและวัฒนธรรม 
A study of the patterns of leadership, art of speaking for commanding, 
directing, instructing, and the art of conveying messages according to the 
psychology, society, and culture of the audience. 
 

MCS 3301 วาทศิลปเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ     3 (3-0-6) 
(MC 331) (Rhetoric for Business Communication) 

ศึกษาหลักการใชวาทศิลป  การใชวัจนภาษาและอวัจนภาษาเพ่ือประสิทธิผลในการ
ติดตอสื่อสารทางธุรกิจ  รวมถึงการเรียนรูเทคนิคการสื่อสารจากกรณีศึกษาตาง ๆ  ในวง
ธุรกิจ 
A study of rhetoric, verbal and nonverbal languages for effective business 
communication including case studies of other communication techniques in 
business. 
 



- 77 - 
 

MCS 3304 การพูดตามนัยเนื้อหา      3 (3-0-6) 
(MC 334) (Oral Interpretation) 

ศึกษาและพัฒนาทักษะในการอานออกเสียง  โดยเฉพาะการอานบทประพันธตาง ๆ  โดย
เนนถึงลีลาการอานท่ีถูกอักขระและสอดคลองกับประเภทเนื้อหา 
A study and improvement of oral reading skill with focus on literacy works 
using correct reading techniques according to the types of contents. 
 

MCS 3305 การพูดในงานสื่อมวลชน      3 (3-0-6) 
(MC 335) (Speaking in Mass Media) 

ศึกษาลักษณะการพูดในรูปแบบตาง ๆ  ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  รวมท้ังฝก
การพูดสําหรับการประกาศ  การอานขาว  การเปนพิธีกร  และการสัมภาษณ 
A study of types of speaking in broadcasting radio and television, including 
practice of announcement, news reading, program moderation and 
interviewing. 

 
MCS 3306 วาทนิเทศเพ่ือการขาย      3 (3-0-6) 
(MC 336) (Speech Communication for Selling) 

ศึกษาหลักการใชวาทศิลปในการพูดโนมนาวใจเพ่ือการขายสินคาและบริการ  ศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคและความตองการของลูกคาผูมุงหวัง  รวมท้ังเทคนิควิธีตาง ๆ  เพ่ือ
การขายสินคาและบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
A study of rhetoric in persuasive speaking for selling products and services, 
with the emphasis on understanding consumer behavior, prospects’ needs, 
including different techniques for effective selling products and  services. 

 
MCS 3308 ศิลปะและจิตวิทยาการสื่อสาร     3 (3-0-6) 
(MC 338) (Communication Arts and Psychology) 

ศึกษาพฤติกรรมการสื่อสาร  และการวิเคราะหพฤติกรรมของผูพูดและผูฟงในแงจิตวิทยา  
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสื่อสารในระดับบุคคลและกลุมชน 
A study of communication behavior and analysis of speakers and listeners 
behavior with emphasis on the communication psychology in order to 
develop personal and group speaking abilities. 

 
MCS 3309 วาทนิเทศเพ่ือการโนมนาวใจ     3 (3-0-6) 
(MC 339) (Speech for Persuasive Communication) 

ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีดานวาทนิเทศเพ่ือการโนมนาวใจ  รูปแบบของการสื่อสารระหวาง
บุคคลจนถึงระดับมวลชน  โดยเนนกระบวนการคิดอยางสรางสรรคเพ่ือมีอิทธิพลตอ
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ความรูสึกนึกคิดของผูรับสาร  รวมท้ังสามารถเขาใจธรรมชาติและคุณลักษณะของผูฟงกลุม
ตาง ๆ 
A study of concepts, theories of speech communication for persuasion, forms 
of interpersonal and mass communication with emphasis on process of  
creative thinking to influence receivers’ idea and to understand natures and 
characteristics of different types of audiences. 

 
MCS 4302 วาทนิพนธ       3 (3-0-6) 
(MC 432) (Speech Composition) 

ศึกษาเทคนิคการเตรียมบทวาทนิพนธสําหรับบุคคลในฐานะและตําแหนงตาง ๆ  โดย
คํานึงถึงโอกาสและกลุมผูฟงใหสอดคลองกับจิตวิทยา  สังคมและวัฒนธรรม 
A study of techniques of speech composition preparation for speakers of 
different status and positions by considering occasion and audiences’ 
psychology, society and culture. 

 
MCS  4304 วาทนิเทศในกิจการขาวสารสาธารณะ    3 (3-0-6) 
(MC 434) (Speech Communication in Public Information Affairs) 

ศึกษาทฤษฎีดานวาทนิเทศ  และการประยุกตใชในกิจการสื่อสารสาธารณะ  อันไดแก  การ
ประชาสัมพันธ  การโฆษณา  การแถลงขาวผานสื่อมวลชน  การพูดเพ่ือการรณรงคใน
ภาครัฐ   ภาคเอกชน  และเครือขายของชุมชนระดับตาง ๆ 
A study of theories of speech communication and the application in public 
communication: public relations, advertising, news conference via mass 
media, speaking for campaign of government and private sectors, and 
community networks. 

 
หมวดวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  (MCS  040) 
MCS 1400 การกระจายเสียงเบื้องตน      3 (3-0-6) 
(MC 140) (Introduction to Broadcasting) 

ศึกษาความหมาย  ความสําคัญของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  ประวัติ  
วิวัฒนาการ  บทบาท  หนาท่ี  อิทธิพลท่ีมีตอสังคม  กฎหมายและระบบการควบคุม  
ตลอดจนโครงสรางขององคกรการกระจายเสียง 
A study of the meaning, importance, evolution, roles functions and 
influences of radio and television broadcasting on society, law and its 
employment, including structure of broadcasting organizations. 
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MCS 2401 ขาววิทยุกระจายเสียง      3 (3-0-6) 
(MC 241) (Radio News Reporting) 

ศึกษาหลักการสื่อขาว  การเขียนขาว  การอานขาว  และการรายงานขาวสําหรับ
วิทยุกระจายเสียง  วิธีการนําเสนอและรูปแบบรายการขาววิทยุกระจายเสียง  หนาท่ีของ
ผูสื่อขาววิทยุกระจายเสียง  รวมท้ังกลวิธีการสัมภาษณทางวิทยุกระจายเสียงและการเขียน
บทวิจารณ 
A study of principles of news reporting, news writing for radio reading and 
writing, news presentation, formats of radio news programs and role of 
reporters, including techniques of radio interviews and commentary. 

MCS 2402 ขาววิทยุโทรทัศน       3 (3-0-6) 
(MC 242) (Television News Reporting) 

ศึกษาหลักการสื่อขาว  การเขียนขาว  วิธีนําเสนอ  การอานขาวและการรายงานขาววิทยุ
โทรทัศน  รูปแบบรายการ  ข้ันตอนการผลิตขาววิทยุโทรทัศน  หนาท่ีของผูสื่อขาว  การ
สัมภาษณทางวิทยุโทรทัศน  ตลอดจนการดําเนินการคัดเลือกภาพ  การลําดับภาพ
เหตุการณประกอบขาว  และตัวอยางการเขียนบทรายการขาววิทยุโทรทัศน 
A study of principles of news reporting, news writing for television, 
presentation, reading and reporting formats of television news programs, 
process and production, role of reporters, and techniques of interviews 
including photo selection, montage for news reporting, and examples of 
news writing for television. 

 
MCS 2403 ดนตรีและเสียงประกอบ      3 (3-0-6) 
(MC 243) (Music and Sound Effects) 

ศึกษาธรรมชาติและประเภทของดนตรีและเสียงประกอบท่ีใชในรายการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน  ตลอดจนอิทธิพลของดนตรี  และเสียงประกอบรายการเก่ียวกับการเมือง  
เศรษฐกิจ  สังคมและการศึกษา 
A study of nature and types of music and sound effects for radio and 
television program including the influence of music and sound effects used 
in political, economic, social and educational programs. 

 
MCS 3400 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง     3 (3-0-6) 
(MC 340) (Radio Script Writing) 

ศึกษาหลักและเทคนิคการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงในรูปแบบตาง ๆ  เทคนิคการเขียนและ
อานบทสารคดี  และสาระบันเทิง  รวมท้ังเทคนิคการนําบทวิทยุกระจายเสียงไปผลิตรายการ 
A study of principles and techniques of script writing for various types of 
radio programs, feature and entertainment reading and writing including 
techniques for radio broadcasting production. 
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MCS 3401 การเขียนบทวิทยุโทรทัศน      3 (3-0-6) 
(MC 341) (Television Script Writing) 

ศึกษาหลักการเขียนบทวิทยุสําหรับรายการโทรทัศน  การวางแผน  การคนควา  การ
คัดเลือก  และประมวลขอมูล  รวมท้ังความคิดเพ่ือการเขียนบท  การใชภาษา  ภาพและ
เสียงในบท 
A study of principles of script writing for various types of television programs, 
planning, researching, selection and data processing including 
conceptualization to script deliveries, language usage, image and sound in 
various types of TV script. 
 

MCS 3403 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง     3 (3-0-6) 
(MC 343) (Radio Programming) 

ศึกษาหลักการ  และเทคนิคการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง  การวางผังรายการ  การ
ประเมินผลรายการ  การวิจัยผูชม  การสงเสริมรายการและการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
ในปจจุบัน 
A study of principles and techniques of radio programming, program 
scheduling, evaluation and audience research, promotion, and contemporary 
radio programming. 
 

MCS 3404 การจัดรายการวิทยุโทรทัศน     3 (3-0-6) 
(MC 344) (Television Programming) 

ศึกษาหลักการ  และเทคนิคการจัดรายการวิทยุโทรทัศน  การวางผังรายการ  การ
ประเมินผลรายการ  การวิจัยผูชม  การสงเสริมรายการและการจัดรายการวิทยุโทรทัศนใน
ปจจุบัน 
 
A study and techniques of television programming, program scheduling, 
evaluation and audience research, promotion, and contemporary television 
programming. 

 
MCS 4400 เทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  3 (3-0-6) 
(MC 440) (Broadcasting Production Techniques) 

ศึกษากลวิธีและขอบเขตของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  เนนการ
ประสานงาน  การกํากับรายการและเวที  และกระบวนการตัดตอลําดับภาพ 
A study of scope and techniques of production for radio, television with 
emphasis on cooperation, programming and stage management, and image 
and sound editing. 
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MCS 4401 การแสดงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน   3 (2-2-5) 
(MC 441) (Radio and Television Performance) 

ศึกษาหลักการ  และเทคนิคในการแสดงรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  การ
แสดงละคร  และการอานขาววิทยุกระจายเสียง  การนําเสนอรายการสารคดีและ
สาระบันเทิงตาง ๆ 
A study of basic principles and techniques of performances for radio and 
television: stage play, news reporting on radio and television, hosting of 
documentary and entertainment programs. 
 

MCS 4402 การจัดการงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน   3 (3-0-6) 
(MC 442) (Broadcasting Management) 

ศึกษาทฤษฎีการบริหารจัดการงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  เทคโนโลยีในการ
แพรภาพกระจายเสียง  การจัดองคกรและการบริหารจัดการในสวนงานตาง ๆ  กฎระเบียบ  
และองคกรท่ีมีบทบาทในการกํากับดูแลแนวโนมกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
ในอนาคต 
A study of the theories of radio and television administration, technology in 
broadcasting, organization’s administration and management, rules and 
regulations, controlling organization as well as trend of radio and television 
business. 

 
MCS 4403 วิทยุชุมชน       3 (3-0-6) 
(MC443) (Community Radio) 

ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ และบทบาทของวิทยุชุมชนตอการพัฒนาชุมชน  การกอตั้ง
การบริหารจัดการ  การจัดผังรายการ  และเทคนิคการผลิตรายการสําหรับวิทยุชุมชน 
A study of principles and roles of Community Radio for community 
development, establishment, management, programming and production 
techniques for community radio. 
 

MCS 4404 การจัดรายการวิทยุภาคพลเมือง     3 (3-0-6) 
(MC 444) (Civic Radio Programming) 

ศึกษาการจัดรายการวิทยุท่ีเนนการมีสวนรวมของประชาชน  บทบาทของรายการวิทยุภาค
ประชาชน  การจัดรายการวิทยุเพ่ือสงเสริมประชาสังคม 
A study of civic radio programming with emphasis on audience participation, 
roles of civic radio program, and radio programming for civic actions. 
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MCS 4405 รายการวิทยุสําหรับผูฟงเฉพาะกลุม    3 (3-0-6) 
(MC 445) (Radio Programs for Specific Audience) 

ศึกษาและวิเคราะหกลุมผูฟงท่ีมีลักษณะเฉพาะ  เพ่ือเขียนบทและผลิตรายการวิทยุ  ระบบ
โครงสราง  กระบวนการเผยแพรขาวสารดานตาง ๆ  ขององคกรภาครัฐและเอกชน  ระบบ
การวบรวมสารสนเทศขององคกรตาง ๆ  และผลกระทบของรายการท่ีมีตอกลุมผูฟงแตละ
กลุม 
An analytical study of specific audience for radio script writing and 
production, system, structure, process of information dissemination of public 
and private sectors, system of information collection and impact of radio 
programs on specific audiences. 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 
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การเปรียบเทียบหลักสูตรปการศึกษา 2551 กับหลักสูตรปรับปรุงปการศึกษา 2555 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาส่ือสารมวลชน 
(หลักสูตร พ.ศ. 2551)  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาส่ือสารมวลชน 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสตูร 144 หนวยกิต ประกอบดวย 

(1) วิชาศึกษาท่ัวไป 42 หนวยกิต 
(2) วิชาเอก 63 หนวยกิต 
(3) วิชาโท 24 หนวยกิต 
(4)    วิชาเลือกเสรี 15 หนวยกิต  

 
 

ไมแตกตาง 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 42 หนวยกิต  
1. กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  3  หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนวิชาในขอ 1.1 หรือ 1.2  จํานวน 1 กระบวนวิชา 

1.1 วิชาคณิตศาสตร เลือกเรียน 3 หนวยกิต   หนวยกิต 
IT     105     ระบบคอมพิวเตอรเบ้ืองตน                 3   

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 42หนวยกิต  
1. กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  3  หนวยกิต               
ใหเลือกเรยีนวิชาในขอ 1.1 หรือ 1.2  จํานวน 1 กระบวนวิชา 

1.1 วิชาคณิตศาสตร เลือกเรียน 3 หนวยกิต     หนวยกิต 
INT 105      ระบบคอมพิวเตอรเบ้ืองตน                     3   

MA   103      คณิตศาสตรเบ้ืองตน                        3   MTH 1003   คณิตศาสตรเบ้ืองตน                            3                                                                     
ST    103      สถิติเบ้ืองตน                                 3   STA 1003    สถิติเบ้ืองตน                                     3                                                                    
หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด IT,MA,ST ท่ีนับเปนวิชา
พ้ืนฐานได 

หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA               
ท่ีนับเปนวิชาพ้ืนฐานได 

    1.2 วิชาวิทยาศาสตร เลือกเรียน 3 หนวยกิต   หนวยกิต    1.2 วิชาวิทยาศาสตร เลือกเรียน 3 หนวยกิต      หนวยกิต 

AG   103   การเกษตรเบ้ืองตน                              3                                 AGR 1003    การเกษตรเบ้ืองตน                              3                                                                                                                             

BI    103    ชีววิทยาเบ้ืองต                                  3                             BIO   1001    ชีววิทยาเบ้ืองตน                                3                                                                                             
CM  103   เคมีเบ้ืองตน                                      3                     CMS 1003    เคมีเบ้ืองตน                                      3                                                                                     
GY  103   ความรูพ้ืนฐานทางธรณีวิทยา                   3                                                GLY 1003    ความรูพ้ืนฐานทางธรณีวิทยา                   3                                                                                                                 
MT 103    อุตุนิยมวิทยาเบ้ืองตน                           3                                  MET 1003    อุตุนิยมวิทยาเบ้ืองตน                           3                                                                        
PH 103     ฟสิกสท่ัวไป                                      3                    PHY 1001    ฟสิกสท่ัวไป                                       3                                                                                     
SC 103    วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน                             3                                SCI   1003    วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน                            3                                                                                                 
หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด AG,BI,CM,GY,MT, 
PH,SC ท่ีนับเปนวิชาพ้ืนฐานได 

หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS, GLY, MET, 
PHY  ท่ีนับเปนวิชาพ้ืนฐานได 

2. กลุมวิชามนุษยศาสตร 15 หนวยกิต             หนวยกิต 2. กลุมวิชามนุษยศาสตร 15 หนวยกิต               หนวยกิต 
AR 103     ศิลปวิจักษณ                   เลือกเรียน      2 
                                                  1 วิชา                                        

ART 1003   ศิลปวิจักษณ               เลือกเรียน           2  
                                               1 วิชา                                                                                                                 

MU 103    ดนตรีวิจักษณ                                   MSA 1003  ดนตรีวิจักษณ                      
HI 101      อารยธรรมตะวันตก       เลือกเรียน         3 HIS 1001    อารยธรรมตะวันตก          เลือกเรียน        3                                               
HI 102      อารยธรรมตะวันออก          1 วิชา   HIS 1002    อารยธรรมตะวันออก          1 วิชา                                                  
HI 121     พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย                          3   HIS 1201    พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย                            3                                                                   
IS 101     สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการคนควา    2   LIS 1001    สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการคนควา     2                                                                        
PY 103   ปรัชญาเบ้ืองตน                                      PHI 1003    ปรัชญาเบ้ืองตน                                   3                                                                      
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาส่ือสารมวลชน 
(หลักสูตร พ.ศ. 2551)  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาส่ือสารมวลชน 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
2. กลุมวิชามนุษยศาสตร 15 หนวยกิต             หนวยกิต 2. กลุมวิชามนุษยศาสตร 15 หนวยกิต                หนวยกิต 
GS/.. SS../HA  พลศึกษา                                      2   
(ใหเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด GS หรือ SS ท่ีนับเปนวิชา
พ้ืนฐานได 1 กระบวนวิชา 2 หนวยกิต) 

GAS…/HED   พลศึกษา                                           2  
      (ใหเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด GAS  หรือ HED  ท่ี
นับเปนวิชาพ้ืนฐานได 1 กระบวนวิชา 2 หนวยกิต)                                                         

3. กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต               หนวยกิต 3. กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต                   หนวยกิต 
SO 103   สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบ้ืองตน          3 SOC 1003    สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบ้ืองตน         3                                                                   
LW 104   ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป         3 LAW 1004   ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป         3  
PS 103   รัฐศาสตรท่ัวไป                                  เลือก               
                                                                  เรียน 

POL 1100   รัฐศาสตรท่ัวไป                                 เลือก 
                                                                    เรียน  

EC 103   เศรษฐศาสตรท่ัวไป                              1 วิชา  ECO 1003   เศรษฐศาสตรท่ัวไป                             1 วิชา     
PC 103   จิตวิทยาท่ัวไป PSY 1001   จิตวิทยาท่ัวไป                                               
4. กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 12 หนวยกิต 4. กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 12 หนวยกิต 
ใหเลือกเรยีนภาษาใดภาษาหน่ึงตามท่ี ภาควิชากําหนด         
ภาษาละ 4 กระบวนวิชาตอเน่ืองกัน (กระบวนวิชาละ               
3 หนวยกิต) ดังน้ี 

ใหเลือกเรยีนภาษาใดภาษาหน่ึงตามท่ี ภาควิชากําหนด                 
ภาษาละ 4 กระบวนวิชาตอเน่ืองกัน (กระบวนวิชาละ                              
3 หนวยกิต) ดังน้ี 

ภาษาอังกฤษ EN 101, EN 102 และเลือกอีก 2 กระบวนวิชา
จาก EN 201, EN 202, EN 203, EN 204, EN 205  

ภาษาอังกฤษ ENG 1001, ENG 1002 และเลือกอีก 2 กระบวน
วิชาจาก ENG 2001, ENG 2002, ENG 2101, ENG 2102, ENG 
2401 

ภาษาฝรั่งเศส  FR 101, FR 102, FR 201, FR 202 ภาษาฝรั่งเศส  FRE 1001, FRE 1002, FRE 2001, FRE 2002 
ภาษาเยอรมัน GN 101, GN 102, GN 201, GN 202 ภาษาเยอรมัน GER 1001, GER 1002, GER 2001, GER 2002 
ภาษาสเปน SN 101, SN 102, SN 201, SN 202 ภาษาสเปน   SPN 1001, SPN 1002, SPN 2001, SPN 2002 
ภาษารสัเซีย RS 101, RS 102, RS 201, RS 202 ภาษารสัเซีย RUS 1001, RUS 1002, RUS 2001,  RUS 2002 
ภาษาญี่ปุน JA 101, JA 102, JA 201, JA 202 ภาษาญี่ปุน JPN 1001, JPN 1002, JPN 2001, JPN 2002 
ภาษาจีน CN 101, CN 102, CN 201, CN 202 ภาษาจีน CHI 1001, CHI 1002, CHI 2001, CHI 2002 
ภาษามลาย ูML 101, ML 102, ML 201, ML 202 ภาษามลาย ูMAL 1001, MAL 1002, MAL 2001, MAL 2002 
ภาษากรีก GR 101, GR 102, GR 201, GR 202 ภาษากรีก GRK 1001, GRK 1002, GRK 2001, GRK 2002 
ภาษาเขมร KH 101, KH 102, KH 201, KH 202 ภาษาเขมร KHM 1001, KHM 1002, KHM 2001, KHM 2002 
ภาษาพมา MM 101, MM 102, MM 201, MM 202 ภาษาพมา MMR 1001, MMR 1002, MMR 2001, MMR 2002 
ภาษาลาว LO 101, LO 102. LO 201, LO 202 ภาษาลาว LAO 1001, LAO 1002. LAO 2001, LAO 2002 
ภาษาเวียดนาม VI 101, VI 102, VI 201, VI 202 ภาษาเวียดนาม VNM 1001, VNM 1002, VNM 2001, VNM 

2002 
ภาษาเกาหล ีKO 101, KO 102, KO 201, KO 202 ภาษาเกาหล ีKOR 1001, KOR 1002, KOR 2001, KOR 2002 
ภาษาฮินด ีHD 101, HD 102, HD 201, HD 202 
ภาษาอาหรับ AB 101, AB 102, AB 201, AB 202 
ภาษาโปรตุเกส AB 101, AB 102, AB 201, AB 202 

ภาษาฮินด ีHIN 1001, HIN 1002, HIN 2001,  HIN 2002 
ภาษาอาหรับ ARA 1001, ARA 1002, ARA 2001, RA 2002 
ภาษาโปรตุเกส  POR 1001, POR 1002, POR 2001, POR 2002 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาส่ือสารมวลชน 
(หลักสูตร พ.ศ. 2551)  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาส่ือสารมวลชน 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

5. กลุมวิชาภาษาไทย 6 หนวยกิต                  หนวยกิต 5. กลุมวิชาภาษาไทย 6 หนวยกิต                   หนวยกิต 
TH 101   ลักษณะและการใชภาษาไทย                      3     THA 1001   ลักษณะและการใชภาษาไทย                  3                                        
TH 102   ความรูท่ัวไปทางวรรณคดีไทย                    3   THA 1002   ความรูท่ัวไปทางวรรณคดไีทย                 3                                                                   

หมวดวิชาเอก  63  หนวยกิต หมวดวิชาเอก  63  หนวยกิต 
1. วิชาเอกบังคับ  33  หนวยกิต 1. วิชาเอกบังคับ  33  หนวยกิต 
MC 110 การสื่อสารมวลชนเบื้องตน MCS 1100 การสื่อสารมวลชนเบื้องตน 
MC 111 ทฤษฎีการสื่อสาร MCS 1101 ทฤษฎีการสื่อสาร 
MC 130 หลักการพูดเบื้องตน MCS 1300 หลักการพูดเบื้องตน 
MC 140 การกระจายเสียงเบื้องตน MCS 1400 การกระจายเสียงเบื้องตน 
MC 210 (MC 311) การประชาสัมพันธเบื้องตน MCS 2100 การประชาสัมพันธเบื้องตน 
MC 216 (MC313) ภาษาเพ่ือการสื่อสารมวลชน MCS 2106 ภาษาเพ่ือการ สื่อสารมวลชน 
MC 218 เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารมวลชน MCS 2108 เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารมวลชน 
MC 220 การหนังสือพิมพเบื้องตน MCS 2200 การหนังสือพิมพเบื้องตน 
MC 221 (MC 420) การรายงานขาว MCS 2201 การรายงานขาว 
MC 310 (MC 410) การสื่อสารเพ่ือมนุษยสัมพันธ MCS 3100 การสื่อสารเพ่ือมนุษยสัมพันธ 
MC 416 (MC 214) การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องตน MCS 4106 การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องตน 
2. วิชาเอกเลือก   30  หนวยกิต 2. วิชาเอกเลือก   30  หนวยกิต 
  ใหนักศึกษาเลือกกระบวนวิชาในหมวดวิชาตางๆท่ีเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาไดทุกกระบวนวิชาท่ีไมซํ้ากับ
วิชาเอกบังคับ 

   ใหนักศึกษาเลือกกระบวนวิชาในหมวดวิชาตางๆท่ีเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาไดทุกกระบวนวิชาท่ีไมซํ้ากับ
วิชาเอกบังคับ 

หมวดวิชาการส่ือสารมวลชนท่ัวไป หมวดวิชาการส่ือสารมวลชนท่ัวไป 
MC 110 การสื่อสารมวลชนเบื้องตน MCS 1100 การสื่อสารมวลชนเบื้องตน 
MC 111 ทฤษฎีการสื่อสาร MCS 1101 ทฤษฎีการสื่อสาร 
MC 210 (MC311) การประชาสัมพันธเบื้องตน MCS 2100 การประชาสัมพันธเบื้องตน 
MC 211 ศิลปะเพ่ือการสื่อสารมวลชน MCS 2101 ศิลปะเพ่ือการสื่อสารมวลชน 
MC 216 (MC313) ภาษาเพ่ือการสื่อสารมวลชน MCS 2106 ภาษาเพ่ือการสื่อสารมวลชน 
MC218 เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารมวลชน MCS 2108 เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารมวลชน 
MC 219 สื่อมวลชนสัมพันธ MCS 2109 สื่อมวลชนสัมพันธ 
MC 262 การสื่อสารในองคกร MCS 2602 การสื่อสารในองคกร 
MC 263 (MC313) สื่อมวลชนเพ่ือการโฆษณา MCS 2603 สื่อมวลชนเพ่ือการโฆษณา 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาส่ือสารมวลชน 
(หลักสูตร พ.ศ. 2551)  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาส่ือสารมวลชน 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

MC 310 (MC410) การสื่อสารเพ่ือมนุษยสัมพันธ MCS 3100 การสื่อสารเพ่ือมนุษยสัมพันธ 
MC 312 สื่อสารมวลชนกับสังคม MCS 3102 สื่อสารมวลชนกับสังคม 

MC 314 การสื่อสารเพ่ือการโนมนาวใจ MCS 3104 การสื่อสารเพ่ือการโนมนาวใจ 
MC 315 หลักการสื่อสารท่ีมีประสิทธิผล MCS 3105 หลักการสื่อสารท่ีมีประสิทธิผล 
MC 361 จริยธรรมการสื่อสารในชีวิตประจําวัน MCS 3601 จริยธรรมการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
MC 363 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ MCS 3603 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
MC 365 การสื่อสารทางอินเตอรเน็ต MCS 3605 การสื่อสารทางอินเตอรเน็ต 
MC 411 นวัตกรรมสื่อ MCS 4101 นวัตกรรมสื่อ 

หมวดวิชาการส่ือสารมวลชนท่ัวไป หมวดวิชาการส่ือสารมวลชนท่ัวไป 
MC 413  การสื่อสารเพ่ือการพัฒนา MCS 4103 การสื่อสารเพ่ือการพัฒนา 
MC 416 (MC214) การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องตน MCS 4106 การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องตน 
MC 451 เว็บไซตการทองเท่ียว MCS 4501 สื่อเว็บการทองเท่ียว 
MC 452 ภาพถายการทองเท่ียว MCS 4502 ภาพถายการทองเท่ียว 
MC 453 สื่อสิ่งพิมพการทองเท่ียว MCS 4503 สื่อสิ่งพิมพการทองเท่ียว 
MC 454 สื่ออิเล็กทรอนิคสการทองเท่ียว MCS 4504 สื่ออิเล็กทรอนิคสการทองเท่ียว 
MC 460 การวางแผนงานและโครงการสื่อสารมวลชน MCS 4600 การวางแผนงานและโครงการส่ือสารมวลชน 

MC 461 (MC213) การสื่อสารและประชามติ MCS 4601 การสื่อสารและประชามติ 
MC 462 การวิพากษสื่อมวลชน MCS 4602 การวิพากษสื่อมวลชน 
MC 463 (MC217) จริยธรรมสื่อสารมวลชน MCS 4603 จริยธรรมสื่อสารมวลชน 
MC 464 (MC415) การสื่อสารสารสนเทศ MCS 4604 การสื่อสารสารสนเทศ 
MC 465 การฝกงานสื่อสารมวลชน MCS 4605 การฝกงานสื่อสารมวลชน 

หมวดวิชาวารสารศาสตร หมวดวิชาวารสารศาสตร 
MC 220 การหนังสือพิมพเบื้องตน MCS 2200 การหนังสือพิมพเบื้องตน 
MC 221 (MC420) การรายงานขาว MCS 2201 การรายงานขาว 
MC 223 ภาพเชิงวารสารศาสตร MCS 2203 ภาพเชิงวารสารศาสตร 
MC 321 การเขียนเชิงวารสารศาสตร MCS 3201 การเขียนเชิงวารสารศาสตร 
MC 323 การเขียนบทความ MCS 3203 การเขียนบทความ 
MC 324 (MC121) การบทบรรณาธิกรณสื่อสิ่งพิมพ MCS 3204 การบทบรรณาธิกรณสื่อสิ่งพิมพ 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาส่ือสารมวลชน 
(หลักสูตร พ.ศ. 2551)  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาส่ือสารมวลชน 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
MC 325 (MC423) การรายงานขาวชั้นสูง MCS 3205 การรายงานขาวชั้นสูง 
MC 326 การเขียนสารคดีเพ่ือสื่อมวลชน MCS 3206 การเขียนสารคดีเพ่ือสื่อมวลชน 
MC 327 เทคโนโลยีการพิมพ MCS 3207 เทคโนโลยีการพิมพ 
MC 328 การเรียบเรียงขอมูลเพ่ือสื่อมวลชน MCS 3208 การเรียบเรียงขอมูลเพ่ือสื่อมวลชน 

หมวดวิชาวารสารศาสตร หมวดวิชาวารสารศาสตร 
MC 329 (MC212) การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน MCS 3209 การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน 
MC 421 (MC122) นิตยสาร MCS 4201 นิตยสาร 
MC 422 การจัดการสื่อสิ่งพิมพ MCS 4202 การจัดการสื่อสิ่งพิมพ 
MC 424 สิ่งพิมพเฉพาะกิจ MCS 4204 สิ่งพิมพเฉพาะกิจ 
MC 425 การฝกงานดานวารสารศาสตร MCS 4205 การฝกงานดานวารสารศาสตร 
MC 427 เทคนิคการตกแตงภาพถาย MCS 4207 เทคนิคการตกแตงภาพถาย 

หมวดวิชาวาทนิเทศ หมวดวิชาวาทนิเทศ 
MC 130 หลักการพูดเบื้องตน MCS 1300 หลักการพูดเบื้องตน 
MC 234 การพูดเพ่ือการสมาคม MCS 2304 การพูดเพ่ือการสมาคม 
MC 235 (MC 115) การสื่อสารเพ่ือการแสดง MCS 2305 การสื่อสารเพ่ือการแสดง 
MC 330 การพูดเพ่ือการเปนผูนํา MCS 3300 การพูดเพ่ือการเปนผูนํา 
MC 331 วาทศิลปเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ MCS 3301 วาทศิลปเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
MC 334 การพูดตามนัยเนื้อหา MCS 3304 การพูดตามนัยเนื้อหา 
MC 335 การพูดในงานสื่อมวลชน MCS 3305 การพูดในงานสื่อมวลชน 
MC 336 (MC337) วาทนิเทศเพ่ือการขาย MCS 3306 วาทนิเทศเพ่ือการขาย 
MC 338 (MC 131) ศิลปะและจิตวิทยาการสื่อสาร MCS 3308 ศิลปะและจิตวิทยาการสื่อสาร 
MC 339 (MC314) วาทนิเทศเพ่ือการโนมนาวใจ MCS 3309 วาทนิเทศเพ่ือการโนมนาวใจ 
MC 432 วาทนิพนธ MCS 4302 วาทนิพนธ 
MC 434 วาทนิเทศในกิจการขาวสารสาธารณะ MCS 4304 วาทนิเทศในกิจการขาวสารสาธารณะ 

หมวดวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน หมวดวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
MC 140 การกระจายเสียงเบื้องตน MCS 1400 การกระจายเสียงเบื้องตน 
MC 241 ขาววิทยุกระจายเสียง MCS 2401 ขาววิทยุกระจายเสียง 
MC 242 ขาววิทยุโทรทัศน MCS 2402  ขาววิทยุโทรทัศน 
MC 243 (MC 141) ดนตรีและเสียงประกอบ MCS 2403 ดนตรีและเสียงประกอบ 
MC 340 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง MCS 3400 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง 

MC 341 การเขียนบทวิทยุโทรทัศน MCS 3401 การเขียนบทวิทยุโทรทัศน 
MC 343 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง MCS 3403 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง 
MC 344 การจัดรายการวิทยุโทรทัศน MCS 3404 การจัดรายการวิทยุโทรทัศน 
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MC 440 เทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง       
และวิทยุโทรทัศน 

MCS 4400 เทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน 

MC 441 การแสดงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน 

MCS 4401 การแสดงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน 

MC 442 การจัดการงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน 

MCS 4402 การจัดการงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน 

MC 443 วิทยุชุมชน MCS 4403 วิทยุชุมชน 
MC 444 การจัดรายการวิทยุภาคพลเมือง MCS 4404 การจัดรายการวิทยภุาคพลเมือง  
MC 445 รายการวิทยุสําหรับผูฟงเฉพาะกลุม MCS 4405 รายการวิทยุสําหรับผูฟงเฉพาะกลุม 

 

หลักสูตรวิชาโท 
 

หลักสูตรวิชาโท 
สาขาวิชาส่ือสารมวลชน 
(หลักสูตร พ.ศ. 2551)  

หลักสูตรวิชาโท 
สาขาวิชาส่ือสารมวลชน 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
วิชาโทบังคับ  12  หนวยกิต วิชาโทบังคับ  12  หนวยกิต 
MC 111 ทฤษฏีการสื่อสาร MCS 1101 ทฤษฏีการสื่อสาร 
MC 130 หลักการพูดเบื้องตน MCS 1300 หลักการพูดเบื้องตน 
MC 140 การกระจายเสียงเบื้องตน MCS 1400 การกระจายเสียงเบื้องตน 
MC 220 การหนังสือพิมพเบื้องตน MCS 2200 การหนังสือพิมพเบื้องตน 
        วิชาโทเลือก  12  หนวยกิต ใหนักศึกษาเลือก         วิชาโทเลือก  12  หนวยกิต ใหนักศึกษาเลือก 
กระบวนวิชาใดๆ ก็ไดของสาขาวิชาส่ือสารมวลชนท่ี กระบวนวิชาใดๆ ก็ไดของสาขาวิชาส่ือสารมวลชนท่ี 
ไมใชวิชาโทบังคับ จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต ไมใชวิชาโทบังคับ จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
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ภาคผนวก ค 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร                     
สูรายวชิา 

(Curriculum Mapping)



แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum mapping) 

 
    ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง          

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง 

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ   

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

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

AGR 1003 (2)                     

ARA 1001 (2)                     

ARA 1002 (2)                     

ARA  2001                      

ARA  2002                     

ART 1003 (2)                     

**BIO 1003 (3)                     

CHI 1001 (3)                     

CHI 1002 (3)                     

CHI 2001 (3)                     

CMS 1003                     

ECO 1003 (3)                     

ENG1001 (3)                     

ENG 1002 (3)                     



- 92 - 
 

ENG 2001 (3)                     

ENG 2002 (3)                     

ENG 2101 (3)                     

ENG 2102 (3)                     

ENG 2401 (3)                     

FRE 1001 (3)                     

FRE 1002 (3)                     

FRE 2001 (3)                     

FRE 2002 (3)                     

GAS 1001 (2)                     

GAS 2601 (2)                     

GAS 2611 (2)                     

GAS 2701 (2)                     

GAS 2711 (2)                     

GAS 2721 (2)                     

GAS 2801 (2)                     

GAS 2802 (2)                     

GAS 2803 (2)                     
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GAS 3504 (2)                     

GAS 3601 (2)                     

GAS 3801 (2)                     

GAS 4605 (2)                     

GAS 4804 (2)                     

GER 1001                     

GER 1002                     

GER 2001                     

GER 2002                     

GLY 1003                      

GRK 1001                     

GRK 1002                     

GRK 2001                     

GRK 2002                     

HED 1001                     

HIN 1001                     

HIN 1002                     

HIN 2001                     
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HIN 2002                     

HIS 1001                      

HIS 1002                      

HIS 1201                      

INT 1005 (3)                     

**JPN1001 (3)                     

**JPN1002 (3)                     

**JPN2001 (3)                     

**JPN2002 (3)                     

KHM 1001(3)                     

KHM 1002(3)                     

KHM 2001(3)                     

KHM 2002(3)                     

KOR 1001(3)                     

KOR 1002(3)                     

KOR 2001(3)                     

KOR 2002(3)                     

LAO 1001(3)                     
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LAO 1002(3)                     

LAO 2001(3)                     

LAO 2002(3)                     

LAW 1004 (3)                      

LIS 1001                     

MAL 1001 (3)                     

MAL 1002 (3)                     

MAL 2001 (3)                     

MAL 2002 (3)                     

PHI 1003 (3)                     

*PHY 1001 (3)                     

POL 1100 (3)                     

POR 1001 (3)                     

POR 1002 (3)                     

POR 2001 (3)                     

POR 2002 (3)                     

PSY 1001 (3)                     

RUS 1001 (3)                     



- 96 - 
 

RUS 1002 (3)                     

RUS2001 (3)                     

RUS2002 (3)                     

SCI 1003 (3)                     

SOC 1003 (3)                     

SPN 1001 (3)                     

SPN 1002 (3)                     

SPN 2001 (3)                     

STA 1003 (3)                     

THA 1001 (3)                     

THA 1002 (3)                     

VNM 1001 (3)                      

VNM 1002 (3)                     

VNM 2001 (3)                     

VNM 2002 (3)                     
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum mapping) 

 
                     ความรับผดิชอบหลกั  

  
 ความรับผดิชอบรอง        

 รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง 

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ   

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

MCS 1100 (3)                     

MCS 1101 (3)                     

MCS 1300 (3)                     

MCS 1400 (3)                     

MCS 2100 (3)                     

MCS 2101 (3)                     

MCS 2106 (3)                     

MCS 2108 (3)                     

MCS 2109 (3)                     

MCS 2200 (3)                     

MCS 2201 (3)                     

MCS 2203 (3)                     

MCS 2304 (3)                     

MCS 2305 (3)                     
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum mapping) 

        ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง           

  รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง 

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์ 

                  เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

           และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

MCS 2401 (3)                      

MCS 2403 (3)                      

MCS 2602 (3)                     

MCS 2603 (3)                     

MCS 3100 (3)                     

MCS 3102 (3)                     

MCS 3104 (3)                     

MCS 3105 (3)                     

MCS 3203 (3)                     

MCS 3204 (3)                     

MCS 3205 (3)                     

MCS 3206 (3)                     

MCS 3208 (3)                     

MCS 3209 (3)                     
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum mapping) 

        ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง           

  รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง 

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์ 

                  เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

           และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

MCS 3300 (3)                     

MCS 3301 (3)                     

MCS 3304 (3)                     

MCS 3305 (3)                      

MCS 3306 (3)                     

MCS 3308 (3)                     

MCS 3403 (3)                     

MCS 3404 (3)                     

MCS 3605 (3)                     

MCS 4103 (3)                      

MCS 4201 (3)                     

MCS 4202 (3)                     

MCS 4204 (3)                     

MCS 4304 (3)                     

MCS 4400 (3)                     
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum mapping) 

            ความรับผดิชอบหลกั          ความรับผดิชอบรอง           

 

รายวชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง 

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

MCS 4401 (3)                     

MCS 4402 (3)                     

MCS 4403 (3)                     

MCS 4501 (3)                     

MCS 4601 (3)                      

MCS 4602 (3)                     

MCS 4603 (3)                     

 
 



 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
คณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 
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คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 
(ผศ./รศ./ศ) 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปที ่

สําเร็จ 

1. นางวันดี  ชวดนุช ผศ. นศ.ม.  
ค.บ. (เกียรตินิยม)      

ส่ือสารมวลชน 
การศึกษานอกโรงเรียน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2537 
2534 

2. นางณฐมน  ศรีแกนจันทร ผศ. ว.ม.  
ว.บ.       

ส่ือสารมวลชน 
โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไทย 
ไทย 

2532 
2524 

3. 
นายพรศักด์ิ ธนพัฒนพงศ 

อ. นศ.ม. 
ศศ.บ. 

นิเทศศาสตรพัฒนาการ 
รัฐศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไทย 
ไทย 

2541 
2528 

4. 
นางพูนทรัพย วัจนสุนทร  

ผศ. นศ.ม. 
กศ.น. 

นิเทศศาสตรพัฒนาการ  
มัธยมเอกภาษาไทย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
วิทยากลัยการศึกษา  

ไทย 
ไทย  

2530 
2511 

 
5. 

นางสาวศศิพรรณ บิลมาโนช   

 
 

อ. 

Ph.D. 
นศ.ม. 
ศศ.บ. 

International 
Communcation 
การส่ือสารมวลชน 
การส่ือสารมวลชน 

Macquarie University 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง    

ออสเตร      
   เลีย 

ไทย 
ไทย 

2549 
 

2538 
2543 

 
หมายเหตุ  ลําดับท่ี 1 – 3  ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
             ลําดับท่ี  4 -5   ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
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ภาคผนวก  จ 
ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน 

ของอาจารยประจําหลักสูตร 
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1. ช่ือ – สกุล                            นางวันดี  ชวดนุช  
คุณวุฒิ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

นศ.ม. การสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย 2534 
ค.บ. (เกียรตินิยม) การศึกษานอกระบบ

โรงเรียน 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย 2527 

 
ตําแหนงทางวิชาการ 

 ผูชวยศาสตราจารย   
    

ผลงานทางวิชาการ 

หนังสือ/ตํารา/เอกสารวิชาการ 
 

6วันดี ชวดนุช.1 (2549). 1การพูดในอาชีพส่ือมวลชน 1. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
  

บทความ 
 วันดี ชวดนุช. (2549). สื่อมวลชนกับความสัมพันธทางการเมือง. ใน 1วารสารรามคําแหง ฉบับ

มนุษยศาสตร. 26,  (1 มกราคม – มิถุนายน), กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, หนา 80-96. 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปจจุบัน   9  ชั่วโมง/สัปดาห 
      ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 9  ชั่วโมง/สัปดาห 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



- 109 - 
 

2. ช่ือ – สกุล                              นางสุภาณี  นิตยเสมอ 
คุณวุฒิ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ว.ม. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไทย 2535 
ค.บ. โสตทัศนศึกษา (เกียรติ

นิยม) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไทย 2522 

 
ตําแหนงทางวิชาการ 
 ผูชวยศาสตราจารย   
    

ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ/ตํารา/เอกสารวิชาการ 
 

6สุภาณี นิตยเสมอ 1 (2551). 1การเขียนบทวิทยุโทรทัศน1. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง.  
 

6สุภาณี นิตยเสมอ1 (2549). 1ภาพเชิงวารสารศาสตร1. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
 

6สุภาณี นิตยเสมอ1 (2543). 1การหนังสือพิมพเบ้ืองตน1. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
  

ภาระงานสอนในหลักสูตรปจจุบัน   9  ชั่วโมง/สัปดาห 
      ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 9  ชั่วโมง/สัปดาห 
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3. ช่ือ – สกุล                            นางณฐมน  ศรีแกนจันทร  
คุณวุฒิ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ว.ม. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไทย 2532 
ว.บ. โสตทัศนศึกษา (เกียรติ

นิยม) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไทย 2524 

 
ตําแหนงทางวิชาการ 
 ผูชวยศาสตราจารย   
 

 

   

ผลงานทางวิชาการ 

- หนังสือ/ตํารา/เอกสารวิชาการ 
 ธัชมน ศรีแกนจันทร.1 (2546). ส่ือสารมวลชนเพ่ือการโฆษณา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย

รามคําแหง  
 

งานวิจัย 
 กนกรัตน ยศไกรและคณะ , การศึกษากับการสรางจิตสํานึก : กรณีคลองแสนแสบ, สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย, พ.ศ. ๒๕๔๖. (วิจัยรวม) 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปจจุบัน   9  ชั่วโมง/สัปดาห 
       ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 9  ชั่วโมง/สัปดาห 
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4. ช่ือ – สกุล                            นายนายสมพิศา  ณ นคร 

คุณวุฒิ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 
อ.ม. ปรัชญา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย 2521 
นศ.บ. 

(เกียรตินิยม) 
สื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย 2513 

 
 
ตําแหนงทางวิชาการ 
 ผูชวยศาสตราจารย 
    

ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ/ตํารา/เอกสารวิชาการ 
 สมพิศา  ณ  นคร. 2543. ปรัชญาอเมริกัน. (พิมพครั้งท่ี 2). กรงุเทพฯ. สํานักพิมพมหาวิทยาลยัรามคําแหง. 
  
 

          ภาระงานสอนในหลักสูตรปจจุบัน   9  ชั่วโมง/สัปดาห 
      ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง  9  ชั่วโมง/สัปดาห 
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5. ช่ือ – สกุล                            นายจเลิศ  เจษฎาวัลย 
คุณวุฒิ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ ปท่ีสําเร็จการศึกษา 
นศ.ม. สื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย 2546 
ศษ.บ. โสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไทย 2523  

 

ตําแหนงทางวิชาการ 
  อาจารย 
    

ผลงานทางวิชาการ 
- หนังสือ/ตํารา/เอกสารวิชาการ 

          ภาระงานสอนในหลักสูตรปจจุบัน   9  ชั่วโมง/สัปดาห 
      ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 9  ชั่วโมง/สัปดาห 
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ภาคผนวก  ฉ 
ขอบังคับมหาวิทยาลัย 

ฉบับปพ.ศ. 2551 ,ฉบับปพ.ศ. 2552 และ 
ฉบับปพ.ศ. 2555 
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7ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
7วาดวยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

7พ.ศ. 2551 
 
7                 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) (2) มาตรา 50 และมาตรา 51 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยจึงวางขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 
7                 ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2551” 
7                 ขอ 2. ขอบังคับใหใชบังคับ ตั้งแตภาค 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป 
7                 ขอ 3. ใหยกเลิก 
                           3.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2544 
                           3.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2)   
พ.ศ. 2549 
                           3.3 ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับท่ี 3)    
พ.ศ. 2549 
7                 ขอ 4. ในขอบังคับนี้ เวนแตจะมีขอความแสดงใหเห็นเปนอยางอ่ืน 
                           “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
                           “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง” 
7                ขอ 5. ผูมีสิทธิเขาศึกษา คุณวุฒิและคุณสมบัติ 
                           5.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
หรือเทียบเทา หรือ 
                           5.2 เปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงและเงินเดือน ตั้งแตระดับ 2 หรือเทียบเทาข้ึนไปและ
เปนผูสําเร็จ การศึกษาภาคบังคับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษาตอนตน) หรือเทียบเทา หรือ 
                           5.3 เปนหรือเคยเปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจางของรัฐซ่ึงได
ปฏิบัติงานมาแลว รวมกันไมนอยกวา 5 ป และเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (มัธยมศึกษาตอนตน) หรือเทียบเทา หรือ 
                         5.4 เปนหรือเคยเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิก
สภาตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือกรรมการสุขาภิบาล หรือกํานัน ผูใหญบาน และเปน
ผูสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษาตอนตน) หรือเทียบเทา หรือ 
                           5.5 เปนผูซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหรับเขาศึกษาได” 
7                ขอ 6. คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษาผูสมัครเขาเปนนักศึกษาตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
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                           6.1 ไมเปนผูมีโรคติดตอรายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญท่ีจะเปนอุปสรรค
ตอการศึกษา 
                           6.2 เปนผูมีความประพฤติเรียบรอยและไมบกพรองในศีลธรรมอันดี 
                           6.3 ไมเคยถูกไลออกจากสถาบันใดๆ เนื่องจากกระทําความผิดหรือมีความประพฤติ
เสื่อมเสีย 
                           6.4 ไมเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
                           6.5 มีคุณสมบัติอยางอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวเฉพาะคณะ 
7                ขอ 7. การสมัครเขาเปนนักศึกษา 
                           7.1 ผูมีสิทธิเขาศึกษาคุณวุฒิและคุณสมบัติ ตามขอ 5 และขอ 6 ใหสมัครเขาเปน
นักศึกษาไดเพียงคณะหรือสาขาวิชาเดียวเทานั้น จะสมัครเขาเปนนักศึกษาในคณะหรือสาขาวิชาอ่ืนในขณะท่ี
ยังมีสถานภาพเปนนักศึกษาอยูอีกไมได 
                           7.2 มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเขาเปนนักศึกษาปละครั้งหรือหลายครั้งหรือตลอดท้ังปก็
ได ท้ังนี้ใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
                           7.3 ใหผูสมัครเขาเปนนักศึกษาซ้ือใบสมัครและระเบียบการไดตามวัน เวลา สถานท่ี
และวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
                           7.4 ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาตองสงเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ใหแก สํานักบริการ
ทางวิชาการและทดสอบประเมินผลตามวันและเวลาท่ีกําหนดไว หากมิไดสมัครตามท่ีไดกําหนดไวนั้น ใหถือวา
สละสิทธิ์การใชใบสมัคร 
                                 7.4.1 กรณีสมัครดวยตนเอง 
                                    (1) ใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาซ่ึงไดกรอกขอความครบถวน
สมบูรณ จํานวน 1 ฉบับ 
                                    (2) หนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒิตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด พรอมดวยสําเนา 
จํานวน 2 ฉบับ  ในกรณีท่ีใช คุณวุฒิตาม ขอ 5.2 หรือขอ 5.3 และขอ 5.4 ตองมีหนังสือรับรองจาก
ผูบังคับบัญชาโดยตรง ตําแหนงหัวหนากองหรือเทียบเทาข้ึนไป หรือหนังสือรับรองจากหนวยงานท่ีเคย
ปฏิบัติงานมากอน และลงนามโดย ผูมีอํานาจออกหนังสือรับรองนั้น พรอมดวยสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
                                    (3) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
                                    (4) ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม จํานวน 1 ฉบับ 
                                    (5) รูปถายสีหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตากันแดด ถายมาแลวไมเกิน   
6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป 
                                    (6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 3 ฉบับ 
                                    (7) เอกสารอยางอ่ืน เชน หนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือคํา
นําหนาชื่อ การสมรส การรับบุตรบุญธรรม พรอมดวยสําเนาอยางละ จํานวน 2 ฉบับ 
                                 7.4.2 กรณีสมัครทางไปรษณีย 
                                    (1) ใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา สําหรับสมัครทางไปรษณีย ซ่ึงได
กรอกขอความครบถวนสมบูรณ จํานวน 1 ฉบับ 
                                    (2) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒิตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน        
2 ฉบับ ในกรณีท่ีใชคุณวุฒิตามขอ 5.2 หรือ 5.3 และขอ 5.4 ตองมีหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาโดยตรง 
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ตําแหนงหัวหนากองหรือเทียบเทาข้ึนไป หรือหนังสือรับรองจากหนวยงานท่ีเคยปฏิบัติงานมากอน และลงนาม
โดยผูมีอํานาจออกหนังสือรับรองนั้น พรอมดวยสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
                                    (3) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
                                    (4) ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม จํานวน 1 ฉบับ 
                                    (5) รูปถายสีหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตากันแดด ถายมาแลว 
7ไมเกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป และขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป 
                                    (6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
                                    (7) สําเนาเอกสารอยางอ่ืน เชน หนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล 
หรือคํานําหนาชื่อ การสมรส การรับบุตรบุญธรรม อยางละ จํานวน 1 ฉบับ สําเนาเอกสารตามขอ 7.4.2    
(2) (3) (6) และ (7) ใหผูสมัคร ลงนามรับรองในสําเนาเอกสารวาไดถายจากตนฉบับจริง 
                           7.5 การรับผูใดเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาความประพฤติและ 
7ความเหมาะสมในสาขาวิชาท่ีสมัคร โดยวิธีสัมภาษณหรือวิธีอ่ืนใดตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ซ่ึงจะประกาศให
ทราบเปนคราวๆ ไป 
                           7.6 ใหคณบดี หรือตัวแทนคณบดี หรือเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
เปนผูอนุมัติ ใหรับเขาเปนนักศึกษาหากเห็นวาไมสมควรรับผูสมัครรายใดเขาเปนนักศึกษา ใหรายงาน
ความเห็นตออธิการบดี อธิการบดีอาจสั่งใหรับหรือไมรับผูสมัครรายนั้นเขาเปนนักศึกษาก็ได ในกรณีท่ี
อธิการบดีสั่งไมรับ ใหเสนอเหตุผล ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 
                           7.7 ผูสมัครจะตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนถูกตองตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยให
ตรงกับความ เปนจริงทุกประการ หากไมเปนความจริงเพียงขอใดขอหนึ่ง หรือหลักฐานใดท่ีใชสมัครไมถูกตอง
ตามขอบังคับ ใหมหาวิทยาลัยถอนสถานภาพการเปนนักศึกษาทันที โดยมหาวิทยาลัยไมคืนเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา และคาบํารุง ท่ีไดชําระไวแลวท้ังสิ้นรวมท้ังผลการสอบท่ีผานมาถือเปนโมฆะ 
7                ขอ 8. การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  มหาวิทยาลัยรับโอนนิสิตนักศึกษา 
จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได ตามหลักเกณฑและวิธีการตอไปนี้ 
                           8.1 ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามขอ 5 และขอ 6 และตองดําเนินการตามวิธีการท่ี
กําหนดไวตามขอ 7 และขอ 12 แหงขอบังคับนี้โดยอนุโลม 
                           8.2 การเทียบวิชาและการโอนหนวยกิต การเทียบวิชาและการโอนหนวยกิตใหเปนไป
ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการประจําคณะ ท่ีรับเขาศึกษากําหนด ท้ังนี้จะตองเปนวิชาท่ีสอบไดกอนภาค
การศึกษาท่ีสมัคร 
                           8.3 ระยะเวลาศึกษาและกระบวนวิชาท่ีตองศึกษาในมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม ขอ 14 
ท้ังนี้ ตองลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 1 ปการศึกษาและตองศึกษากระบวนวิชาตามท่ี
คณะกรรมการ ประจําคณะท่ีรับเขาศึกษากําหนด ใหไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
7                ขอ 9. ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาท่ีมีสิทธิเทียบโอนหนวยกิต นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในขอ 8  
ขอ 10 และขอ 14 
7                         มหาวิทยาลัยอาจใหสิทธิเทียบโอนหนวยกิตกรณีอ่ืนๆ ก็ไดโดยใหเปนตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด ซ่ึงจะประกาศใหทราบเปนคราวๆ ไป 
7                ขอ 10. การรับสมัครผูไดรับปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
7                         ผูไดรับปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร ซ่ึงมหาวิทยาลัยรับรอง อาจสมัครเขา
เปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพ่ือศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งได การพิจารณารับสมัครผูมี
คุณวุฒิ ดังกลาว ใหนําความในขอ 5 ขอ 6 และขอ 7 มาใชบังคับโดยอนุโลม สําหรับผูเคยเปนนักศึกษาจาก
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มหาวิทยาลัยท่ีสมัคร กลับเขาเปนนักศึกษาใหม และขอใชสิทธิเทียบโอน ตามวรรคแรก หรือตามขอ 9 หรือ
ขอ 14 หาวิทยาลัยใหสิทธิเทียบโอนหนวยกิตสะสมเดิมในกระบวนวิชาท่ีโอนได โดยคงอักษรระดับ คะแนน
ตามผลสอบไลท่ีนักศึกษาสอบไดกอน การขอใชสิทธิเทียบโอนการเทียบวิชาและรับโอนหนวยกิตสําหรับ
นักศึกษาซ่ึงเขาศึกษาตามวรรคแรกใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการประจําคณะท่ีรับเขาศึกษา
กําหนด 
7                ขอ 11. การชําระคาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียนคาบํารุงมหาวิทยาลัยและการข้ึน
ทะเบียนเปนนักศึกษา  
                           11.1 ผูไดรับอนุมัติเขาเปนนักศึกษาตามขอ 7.6 แลว ตองไปชําระเงินคาธรรมเนียม
แรกเขาเปนนักศึกษา คาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา คาบัตรประจําตัวนักศึกษา คาสมาชิกหนังสือพิมพขาว
รามคําแหง คาลงทะเบียนเรียน เปนรายหนวยกิต คาบํารุงมหาวิทยาลัย และคาเทียบโอนหนวยกิต สําหรับ
นักศึกษาประเภทเทียบโอนหนวยกิต ตามวัน 
7เวลา สถานท่ีและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับผูสมัครทางไปรษณีย การดําเนินการตามวรรคแรกให
เปนไปตามท่ี มหาวิทยาลัยกําหนด 
                           11.2 ถาผูไดรับอนุมัติเขาเปนนักศึกษาตามขอ 7.6 ไมลงทะเบียนเรียนใหเสร็จสิ้นตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด ถือวาไมมีสถานภาพนักศึกษา ยกเวนมหาวิทยาลัยกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
                           11.3 เม่ือสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
และรับลงทะเบียน เรียนแลวมหาวิทยาลัยจะออกบัตรประจําตัวนักศึกษาตามแบบและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 
7                ขอ 12. รหัสประจําตัวนักศึกษา 
7                          รหัสประจําตัวนักศึกษา (Student code) ของนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2541 เปน
ตนไป ประกอบตัวเลข 10 ตัวดังนี้ BEFAXXXXXC หลัก BE คือ เลข พ.ศ......FA คือ เลข 01, 02, 03........99 
เปนเลขประจําคณะ X คือ เลข 0, 1, 2, 3,........9 แสดงถึง ลําดับท่ีเขาศึกษาในแตละป และ C คือเลขท่ีใช
ตรวจสอบเลขท้ัง 9 ตัว ขางหนา (check digit) เม่ือนักศึกษา ยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ใหคงรหัส
ประจําตัวไวอยางเดิมและใหเพ่ิมเลขอีกกลุมหนึ่ง มี 4 ตัว ดังนี้ FAMJ หลัก FA คือ เลขประจําคณะท่ียายเขา 
และหลัก MJ คือ เลขประจําสาขาวิชาท่ียายเขา เลขประจําคณะและเลขประจํา สาขาวิชา ใหเปนไปตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  
7                ขอ 13. การลงทะเบียนเรียน 
                           13.1 นักศึกษาแตละคนมีอาจารยท่ีปรึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือคณะแตงตั้งอาจารย
ท่ีปรึกษานั้น มหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งและมอบหมายอาจารยหรือบุคคลอ่ืนใหทําหนาท่ีแนะนําปรึกษาการ
เรียน ตักเตือน และดูแล ความประพฤตินักศึกษาก็ได 
                           13.2 มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา ในการ
ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองใชเอกสารตางๆ สําหรับลงทะเบียนเรียนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด สวน วัน 
เวลา และสถานท่ี ใหเปน ไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
                           13.3 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนโดยปรึกษาและขอรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี
ปรึกษากอนหรือไมก็ได เวนแต นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ซ่ึงสมัครเขาเปนนักศึกษาดวยตนเองตองปรึกษา และไดรับ
ความเห็นชอบ จากอาจารยท่ีปรึกษาหรือผูท่ีมหาวิทยาลัย มอบหมายกอน จึงจะลงทะเบียนเรียนในชั้นปท่ี 1 
ภาค 1 ได 
                           13.4 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไดภาคละไมเกิน 24 หนวยกิต 
สวนในภาค ฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 12 หนวยกิต ในกรณีท่ีนักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนเกินกวา
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ท่ีกําหนดไวในวรรค แรกคณบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากคณบดี อาจอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 30 
หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 18 หนวยกิตในภาคฤดูรอน การอนุมัตินี้ใหลงนาม อนุมัติในแบบ
คํารองหรือเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัย กําหนด 
                           13.5 กระบวนวิชาใดมีนักศึกษาลงทะเบียนในภาคหนึ่งๆ ไมถึง 10 คน มหาวิทยาลัย 
อาจประกาศงด สอนกระบวนวิชานั้นก็ได 
7                ขอ 14. ระยะเวลาศึกษา 
7                       ระยะเวลาศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรี กําหนดไมใหเกิน 8 ปการศึกษา การนับระยะเวลา 8 ป
การศึกษา ไดคํานวณเปนภาคการศึกษา โดยใหถือวา 1 ปการศึกษามี 2 ภาคการศึกษาปกติหากมีภาคฤดูรอน
ตอเนื่องจากภาค การศึกษาสุดทายของปการศึกษาท่ี 8 ก็ใหนับรวมดวย ผูใดเปนนักศึกษาครบ 8 ปการศึกษา 
7แลว แตผลของการศึกษา ยังไมเพียงพอท่ีจะไดรับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาตรี สถานภาพนักศึกษาของผูนั้น
เปนอันสิ้นสุดลง แตอาจสมัคร กลับเขาเปนนักศึกษาใหมในคณะใดก็ได มหาวิทยาลัยอาจเทียบหนวยกิตสะสม
ใหแกนักศึกษาท่ีสมัครกลับเขาเปน นักศึกษาใหมตามวรรคสามได ตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะท่ีรับเขา
ศึกษาเห็นสมควรโดยผูสมัครจะตองชําระคาเทียบโอน หนวยกิต ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และไมเปนการให 
นักศึกษาใชสิทธิซํ้าซอนกับการเทียบวิชา และรับโอนหนวยกิตตามขอ 10 วรรคสอง 
7                ขอ 15. ระบบการศึกษา 
                           15.1 มหาวิทยาลัยดําเนินการศึกษาแบบทวิภาค (Semester system) โดยแบงเวลา
ศึกษาใน ปการศึกษา หนึ่งออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค 1 (First semester) และภาค 2 
(Second semester) และภาคฤดูรอน (Summer session) ภาค 1 และภาค 2 ใชเวลาภาคละ 18 สัปดาห 
(เรียนในชั้น 16 สัปดาห กับสอบไล 2 สัปดาห) และภาคฤดูรอน เวลา 8 สัปดาห (เรียนในชั้น 7 สัปดาห กับ
สอบไล 1 สัปดาห) 
                           15.2 มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาดวยระบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary 
system) คณะใดหรือภาควิชาใด มีหนาท่ีเก่ียวกับสาขาวิชาใด ก็จะอํานวยการศึกษาและวิจัยในสาขาวิชานั้นๆ 
แกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ คณะหรือภาควิชาตางๆ จะไมเปดสอนกระบวนวิชาซํ้ากัน 
                           15.3 สาขาวิชาตางๆ ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย แบงการสอนออกเปนกระบวนวิชา 
(Course) กระบวนวิชาหนึ่งๆ กําหนดเนื้อเรื่องมากนอยเปนจํานวนหนวยกิต (Semester credit) และทําการ
สอนกระบวนวิชาหนึ่งๆ เสร็จสิ้นในเวลา 1 ภาคการศึกษา 
                           15.4 หนวยกิต หมายถึง เลขจํานวนท่ีใชแสดงปริมาณการศึกษาท่ีนักศึกษาไดรับจาก
มหาวิทยาลัย แตละกระบวนวิชา จะมีจํานวนหนวยกิตกําหนดไว 
                           15.5 จํานวนหนวยกิตมีวิธีคิดดังนี้ 
                                   15.5.1 กระบวนวิชาท่ีใชเวลาบรรยายปกติสัปดาหละ 1 ชั่วโมง ตลอด 1 ภาค
การศึกษา กําหนดใหมีคา 1 หนวยกิต 
                                   15.5.2 กระบวนวิชาท่ีใชเวลาปฏิบัติทดลอง การอภิปราย การฝก ฯลฯ โดยปกติ
ใชเวลา 2 ชั่วโมง หรือ 3 ชั่วโมง ตอ 1 สัปดาห ตลอด 1 ภาคการศึกษา มีคาเปน 1 หรือ 2 หรือ 3 หนวยกิต 
ท้ังนี้ข้ึนอยูกับลักษณะของวิชานั้นๆ และตามท่ีแตละคณะกําหนด 
                           15.6 กระบวนวิชาหนึ่งๆ จะประกอบดวยอักษรยอของสาขาวิชา เลขประจํากระบวน
วิชาจํานวนหนวยกิต ชื่อเต็มของกระบวนวิชา เนื้อเรื่องท่ีจะสอนในกระบวนวิชานั้น และพ้ืนฐานของนักศึกษา
ท่ีควรจะเรียนกระบวนวิชานั้นได 
7การกําหนดใหตองเรียนวิชาพ้ืนฐานกระบวนวิชาใดมากอน ใหเปนอํานาจของคณบดี 
                           15.7 อักษรยอของสาขาวิชาใหใชตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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                          15.8 เลขประจํากระบวนวิชาประกอบดวยเลข 3 ตัว มีความหมายดังนี้ 
                                   15.8.1 เลขตัวแรก (หลักรอย) แสดงถึงชั้นของกระบวนวิชาดังนี้ 
7                                      เลข “1” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปท่ี 1 (Freshman course) 
7                                      เลข “2” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปท่ี 2 (Sophomore course) 
7                                      เลข “3” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปท่ี 3 (Junior course) 
7                                      เลข “4” และ “5” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปท่ี 4 (Senior course) 
                                   15.8.2 เลขตัวกลาง (หลักสิบ) และเลขตัวทาย (หลักหนวย) แสดงลําดับใน
สาขาวิชาและอาจกําหนด เลขบางตัวใหมีความหมายเฉพาะก็ได เชน กระบวนวิชาท่ีตองเรียนสองภาค
ตอเนื่องกัน (Two-semester course) ใหลงทายดวยเลข “1” และเลข “2” สวนกระบวนวิชาท่ีไมสอน
ตอเนื่องกัน ใหลงทายดวย 3,4,5,..... เปนตน  15.8.3 โดยปกติจะไมเขียนเลขประจําตัวกระบวนวิชาเปนเลข
เรียงกัน เชน 100, 101, 102, 103, 104, 105, ..... เรื่อย ๆ ไป เพราะจะทําใหไมสะดวกแกการเพ่ิมเติม
กระบวนวิชาใหมๆ ในภายหนาดังนั้นจึงเขียนตัวเลขประจํากระบวนวิชา ใหเวนเปนชวงๆ เพ่ือจะไดใชเลขท่ี
วางเปนเลขประจํากระบวนวิชาท่ีเพ่ิมข้ึนใหม 
                           15.9 ในกรณีท่ียกเลิกการสอนในกระบวนวิชาใดๆ ใหคงพิมพกระบวนวิชานั้นไวใน
หลักสูตรเปนระยะเวลาไมนอยกวา 8 ปการศึกษา แตใหบอกไวในวงเล็บวา ยกเลิกการสอนกระบวนวิชานี้ 
ตั้งแตเม่ือไร 
                           15.10 ในกรณีท่ีเพ่ิมสอนกระบวนวิชาใหม ใหกําหนดเลขประจํากระบวนวิชาใหมท่ียัง
ไมเคยนํามาใช ถามีความจําเปนอาจกําหนดใหใชเลขเกาท่ีไดเลิกใชมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 8 ปการศึกษา
ก็ได และใหบอกไวในวงเล็บวา เปดสอนครั้งแรกเม่ือไร 
                           15.11 กระบวนวิชาใดท่ีมีลักษณะเทียบเทากัน ตองบงไวในแตละกระบวนวิชาดวย 
เพราะกระบวนวิชาดังกลาวจะนับ เปนหนวยกิตสะสมไดเพียงกระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหนึ่งเทานั้น 
                           15.12 การกําหนดสถานภาพนักศึกษาใหกําหนดดังนี้ 
                                15.12.1   นักศึกษาท่ีมีหนวยกิตสะสมไมเกิน 35 หนวยกิต เปนนักศึกษาชั้นปท่ี 1 
(Freshman) 
                                15.12.2   นักศึกษาท่ีมีหนวยกิตสะสมระหวาง 36-70 หนวยกิต เปนนักศึกษา   
ชั้นปท่ี 2 (Sophomore) 
                                15.12.3   นักศึกษาท่ีมีหนวยกิตสะสมระหวาง 71-105 หนวยกิต เปนนักศึกษา   
ชั้นปท่ี 3 (Junior) 
    15.12.4   นักศึกษาท่ีมีหนวยกิตสะสมเกิน 105 หนวยกิต เปนนักศึกษาชั้นปท่ี 4    
(Senior) 
7                ขอ 16. การวัดและประเมินผลการศึกษา 
                           16.1 มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการวัดผลสําหรับกระบวนวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนไวไม
นอยกวา 1 ครั้ง  การวัดผลอาจทําในระหวางภาคการศึกษาก็ได เม่ือสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ จะมีการสอบไล
ในแตละกระบวนวิชา แตบางกระบวนวิชาอาจไมมีสอบไลตอน ปลายภาคการศึกษาก็ได ซ่ึงมหาวิทยาลัย
จะแจงใหทราบไวในประกาศกระบวนวิชาท่ีเปดสอนเม่ือไดประเมินผลกระบวนวิชาใดเปนครั้งสุดทาย แลวถือ
วาการเรียนกระบวนวิชานั้นสิ้นสุดลง 
                           16.2 กรณีท่ีไมผานการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดใหมีการสอบซอม
หนึ่งครั้ง ตอภาคเรียนปกติโดยผูมีคุณสมบัติคือเปนนักศึกษาท่ีสอบตกในภาคปกติ หรือภาคฤดูรอน   การใช
สิทธิใหเปนไปตาม เง่ือนไขดังนี้ 
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                           16.2.1 กระบวนวิชาท่ีสอบตกในภาค1 ของภาคปกตินักศึกษาท่ีจะใชสิทธิสอบซอมตอง
ดําเนินการ ลงทะเบียนและสอบซอมในภาค 2 ของปการศึกษาเดียวกันนั้น   สวนกระบวนวิชาท่ีสอบตกใน
ภาค 2 ของภาคปกติ หรือภาคฤดูรอน นักศึกษาท่ีจะใชสิทธิ์ สอบซอมตองดําเนินการลงทะเบียนและสอบซอม
ในภาค 1 ของปการศึกษา ถัดไปเทานั้น เม่ือนักศึกษาไดใชสิทธิสอบซอมไปแลวถือวาสิทธิในการสอบซอม
สิ้นสุดลง 
                           16.2.2 การลงทะเบียนสอบซอมดําเนินการตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด       
และตองไมลงทะเบียน สอบซอมกระบวนวิชาท่ีมีการสอบซํ้าซอนในวันเวลาเดียวกัน เวนแตไดแจงขอจบ
การศึกษาของภาคนั้น 
                           16.2.3 การวัดผลสอบซอมนั้นผลการสอบไดใหรายงานผลในภาคท่ีมีสิทธิสอบละ
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนสอบซอมไวแลว มหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ 
                           16.3 การพิจารณากําหนดการประเมินผลของแตละกระบวนวิชามหาวิทยาลัยใชระบบ
การใหอักษรระดับคะแนน (Letter grade) 
                           16.4 อักษรระดับคะแนน ไดแก G, P และ F ซ่ึงกําหนดข้ึนไปเปนลําดับแสดงคุณภาพ
การเรียน ของนักศึกษาในแตละกระบวนวิชา เรียงลําดับตั้งแตคุณภาพสูงสุด (G) ถึงคุณภาพต่ําสุด (F) ดังนี้ 
7                                   อักษรระดับคะแนน G (Good) = ดี, มีแตมระดับคะแนน = 4 
7                                   อักษรระดับคะแนน P (Pass) = ได, มีแตมระดับคะแนน = 2.25 
7                                   อักษรระดับคะแนน F (Failure) = ตก, ไมมีแตมระดับคะแนน 
                           16.5 กระบวนวิชาท่ีนักศึกษาไดอักษรระดับคะแนน G และ P เทานั้น จึงจะนับหนวยกิ
ตของกระบวน วิชานั้นเปนหนวยกิตสะสม 
                           16.6 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้งใหนับเปน
หนวยกิตสะสมไดเพียงครั้งเดียว โดยใหนับหนวยกิตท่ีมีคาระดับคะแนนมากท่ีสุด หากกระบวนวิชานั้นมีคา
ระดับคะแนนท่ีเทากัน ใหนับคาระดับคะแนนครั้งสุดทายเปนหนวยกิตสะสม 
                           16.7 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดท่ีระบุวาเปนกระบวนวิชาท่ี
เทียบเทากัน แมจะไมมีการเปลี่ยน หลักสูตรใหมก็ตาม ใหนับกระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหนึ่งเทานั้นเปน
หนวยกิตเพ่ือใหครบหลักสูตร 
                           16.8 ในกรณีท่ีนักศึกษาขาดสอบและไมไดแจงเหตุผลลวงหนาไวเปนลายลักษณอักษร
กอนการสอบไลในกระบวนวิชาใด นักศึกษาผูนั้นจะไดอักษรระดับคะแนน F ในกระบวนวิชานั้น 
                           16.9 ใบรับรองผลการศึกษาสําหรับนักศึกษาสําเร็จการศึกษา จะแสดงเฉพาะกระบวน
วิชาท่ีนักศึกษา สอบไดตลอดหลักสูตรเทานั้น สําหรับใบรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาซ่ึงยังศึกษาไมครบ
หลักสูตรจะแสดงผลสอบ ไดและสอบตกตลอดระยะเวลาท่ีอยูในระหวางการศึกษา 
                           16.10 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) (G.P.A.) 
ใหคํานวณดังนี้ 

 

                                      G คือ จํานวนหนวยกิตสะสมท่ีนักศึกษาสอบไดอักษรระดับคะแนน G 
                                      P คือ จํานวนหนวยกิตสะสมท่ีนักศึกษาสอบไดอักษรระดับคะแนน P 
7                                      ใหมหาวิทยาลัยจัดทําตารางสําเร็จรูปแสดงผลของการคํานวณแตมระดับ
คะแนนเฉลี่ย สะสมไว 
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7ขอ 17. การบอกเลิกกระบวนวิชา 
                           17.1 นักศึกษาท่ีไดลงทะเบียนไปแลวจะบอกเพ่ิม หรือบอกเลิก หรือบอกเปลี่ยนแปลง
ใดๆ อีกไมได ยกเวนในกรณีท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาท่ีมหาวิทยาลัยประกาศงดสอนใน
ภาคการศึกษานั้น ใหขอ คาหนวยกิตคืนหรือขอเปลี่ยนไปลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาอ่ืนแทน ซ่ึงอาจตอง
เสียเงินเพ่ิมหรือขอเงินคืนถาหนวยกิต ไมเทากัน 
                           17.2 การบอกเลิกกระบวนวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียนซํ้าไว เพราะยังไมรูผลการสอบของ
ภาคกอน และเพ่ิงรูผลวาสอบไดจะบอกเลิกไดตลอดภาคการศึกษานั้นๆ โดยไดรับเงินคาหนวยกิตคืนดวย 
                           17.3 นักศึกษาผูใดขาดสอบ หรือไมสงงานท่ีอาจารยผูสอนกําหนดในกระบวนวิชาใดท่ี
ไดลงทะเบียนเรียนไวแลว นักศึกษาผูนั้นจะไดอักษรระดับคะแนน F ในกระบวนวิชานั้น 
                           17.4 นักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตรและแจงจบในภาคใดแลวจะไมสามารถลงทะเบียน
เรียนในภาคถัด ไปได เวนแตยังไมทราบผลสอบของภาคท่ีครบหลักสูตรนั้น ท้ังนี้เม่ือสภามหาวิทยาลัยได
อนุมัติใหสําเร็จการศึกษา ในภาคใดแลวใหถือวาการลงทะเบียนเรียนในภาคถัดไปนั้นเปนโมฆะ และใหยกเลิก
การลงทะเบียนเรียนนั้น สวนคา ธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียนและคาบํารุงมหาวิทยาลัยใหเปนไป 
ตามขอ19 
7                ขอ 18. การยายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา 
                           18.1 นักศึกษาท่ีประสงคจะยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ใหดําเนินการขอยายโดยยื่น
คําขอตามแบบ พิมพของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑวิธีการและสถานท่ีตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
                           18.2 นักศึกษาท่ีประสงคจะยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ตองเคยลงทะเบียนเรียน
มาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการ ศึกษาปกต ิ
                           18.3 การยายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา จะตองยื่นคําขอยายกอนเรียนจบครบ
หลักสูตร 
7                ขอ 19. การขอคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียน และคาบํารุงมหาวิทยาลัย
คาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียน และคาบํารุงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะไมคืนใหแกนักศึกษา 
เวนแต 
                           19.1 มหาวิทยาลัยประกาศงดสอนกระบวนวิชาใด นักศึกษาท่ีไดลงทะเบียนเรียนวิชา
นั้นไวมีสิทธิ ขอคืนเงินลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นเปนรายหนวยกิตเต็มจํานวน 
                           19.2 นักศึกษาผูใดไดลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดซํ้าไว เพราะยังไมรูผลการสอบ
ของภาคกอน ตอมารูผลสอบได นักศึกษาผูนั้นมีสิทธิขอคืนเงินคาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นเปนราย
หนวยกิตเต็มจํานวนได 
                           19.3 นักศึกษาผูใดไดลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดซํ้าไว เพราะยังไมรูผลการสอบ
ของภาคกอน ตอมารูผลวาสอบไดครบตามหลักสูตร นักศึกษาผูนั้นมีสิทธิขอคืนเงินคาลงทะเบียนเรียน
กระบวนวิชานั้นเปนราย หนวยกิตเต็มจํานวน คาบริการลงทะเบียน ไมตรงตามวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและ
คาบํารุงมหาวิทยาลัยไดการขอ คืนเงินตามขอ 19.1, 19.2 หรือ ขอ 19.3 แลวแตกรณี ตองดําเนินการภายใน
ภาคการศึกษาท่ีไดชําระเงินนั้นไว 
7                ขอ 20. การเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาตรี 
                           20.1 นักศึกษาจะตองเรียนกระบวนวิชาตางๆ ใหครบตามหลักสูตรและเง่ือนไขท่ี
กําหนดไวในแตละ สาขาวิชา มีหนวยกิต สะสมไมนอยกวา 140 หนวยกิต จึงจะไดรับการเสนอชื่อใหไดรับ
ปริญญาตรีในสาขาวิชานั้นได ในการขอรับปริญญานี้นักศึกษาจะตองยื่นคําขอรับปริญญาตามวิธีการท่ี
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มหาวิทยาลัยกําหนดท่ีสํานักบริการทางวิชาการ และทดสอบประเมินผล ภายในภาคเรียนสุดทายท่ีจบ
การศึกษา สําหรับนักศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษา อ่ืนตาม 
7ขอ 8 และผูท่ีไดรับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ซ่ึงมหาวิทยาลัยรามคําแหงรับรอง และเขาเปน
นักศึกษาตามขอ 10 ตองศึกษาใหไดหนวยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามท่ีระบุไวใน ขอ 8.4 หรือ
ตามเกณฑท่ีคณะกรรมการประจําคณะท่ีรับเขาศึกษากําหนด จึงจะไดรับการเสนอชื่อเพ่ือขอรับปริญญาตรี 
                           20.2 เม่ือสิ้นภาคการศึกษาแตละภาค ใหคณะเสนอชื่อนักศึกษาท่ีเรียนจบหลักสูตร 
และมีความประพฤติ  ิดีสมควรไดรับปริญญาตรี เพ่ือขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
                           20.3 นักศึกษาท่ีเรียนจบหลักสูตรชั้นปริญญาตรีภายในกําหนดเวลาตามหลักสูตรและมี
ความประพฤติดี และมีหนวยกิตสะสมของกระบวนวิชาท่ีสอบไดอักษรระดับคะแนน G ตามจํานวนท่ีกําหนด
ไว จะไดรับการเสนอชื่อ ใหไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยม ดังนี้ 
                                     20.3.1 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งตองมีหนวยกิตสะสมของกระบวน
วิชาท่ีสอบไดอักษร ระดับคะแนน G จํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตสะสมท้ังหมด 
                                     20.3.2 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองตองมีหนวยกิตสะสมของกระบวนวิชา
ท่ีสอบไดอักษร ระดับคะแนน G จํานวนไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตสะสมท้ังหมด แตไมถึงสามใน
สี่ ท้ังนี้ ตองไมเคยลง ทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดและสอบไดกระบวนวิชานั้นมากกวาหนึ่งครั้ง หรือ
ลงทะเบียนเรียนและสอบไดกระบวน วิชาตามหลักสูตรใหมท่ีใชแทนกระบวนวิชาตามหลักสูตรเกาซ่ึงเคยสอบ
ไดแลว สําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตามขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 และขอ 14 จะไมไดรับการเสนอชื่อใหไดรับ 
ปริญญาตรีเกียรตินิยม ยกเวน สําหรับผูสมัครท่ีมีหนวยกิตสะสม เพราะเคยสมัครเขาศึกษาเปนรายกระบวน
วิชามากอนตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาเปน รายกระบวนวิชาโดยไมไดรับปริญญา 
พ.ศ. 2537 ขอ 8 วรรค 2 หรือระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการศึกษา เปนรายกระบวนวิชาเพ่ือ 
7เตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ขอ 8 วรรค 2 ซ่ึงมหาวิทยาลัยรับรองและรับเขาเปน นักศึกษาตอนื่
อง ตามขอ 5 ตองศึกษาใหไดหนวยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยเปนจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไว ในหลัก 
7สูตร และอาจพิจารณาเสนอชื่อใหไดรับปริญญาเกียรตินิยม ตามขอ 20 โดยอนุโลม 
                           20.4 นักศึกษาผูใดมีหนี้สินคางชําระตอมหาวิทยาลัย จะตองชําระหนี้สินใหหมดสิ้น
เสียกอน จึงจะไดรับการเสนอชื่อใหไดรับปริญญา 
7                ขอ 21. การอนุมัติใหปริญญา 
                           21.1 ตามปกติสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติใหปริญญาปการศึกษาละ 3 ครั้ง  
คือ เม่ือสิ้นภาคหนึ่ง ภาคสอง และภาคฤดูรอน 
                           21.2 มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีพิธีประสาทปริญญาปละหนึ่งครั้ง ซ่ึงจะประกาศใหทราบ
เปนคราวๆ ไป 
                           21.3 ใหชําระคาธรรมเนียมข้ึนทะเบียนปริญญากอนวันพิธีประสาทปริญญา 1 เดือน 
มิฉะนั้น จะไมไดรับอนุญาตใหเขาพิธีประสาทปริญญา 
7                ขอ 22. การใหอนุปริญญานักศึกษาอาจยื่นคํารองขอรับอนุปริญญาได เม่ือไดเรียนครบหลักสูตร
และเง่ือนไขวาดวยอนุปริญญาท่ีกําหนดไวในแตละสาขาวิชา โดยตองมีหนวยกิตสะสมไมต่ํากวา 108 หนวยกิต 
7                ขอ 23. การใหเหรียญรางวัลแกผูเรียนดี 
                           23.1 เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรเปนเหรียญทอง ซ่ึงมีรูปรางลักษณะและ
ขนาดตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
                           23.2 มหาวิทยาลัยจะใหเหรียญรางวัลเรียนดีแกนักศึกษาท่ีไดรับปริญญาตรี ซ่ึงได
หนวยกิตสะสมของอักษรระดับคะแนน G ไมนอยกวารอยละ 90 ของหนวยกิตสะสมท้ังหมด 
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7               ขอ 24. ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีพิเศษใหอธิการบดีมีอํานาจสั่งและ
ปฏิบัติการตามท่ีเห็นสมควร 
 

7                                                            ประกาศ ณ วันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 
 
 
                                                                        (นายประจวบ ไชยสาสน)  
7                                                                    นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 124 - 
 

 
 

7ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
7วาดวยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

7(ฉบับท่ี 2) 
7พ.ศ. 2552 

  
7โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาชั้น

ปริญญาตรี 
7อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) และ (2) แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงออกขอบังคับไว 
ดังตอไปนี้ 

7ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552” 

7ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตภาค 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป 
7ขอ 3 ใหยกเลิกขอความใน 3.2 ของขอ 3 และขอ 6 และความใน 13.4 ของขอ 13 และขอ 

14 และความใน 20.1 ของขอ 20 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 
2551 และใหใชความดังตอไปนี้แทน 

7 “3.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2548” 

7 “ขอ 6 คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 
7  ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
7  6.1 ไมเปนผูมีโรคติดตอรายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญท่ีจะ

เปนอุปสรรคตอการศึกษา 
7  6.2 เปนผูมีความประพฤติเรียบรอยและไมบกพรองในศีลธรรมอันดี 
7  6.3 ไมเคยถูกไลออกจากสถาบันใดๆ เนื่องจากกระทําความผิด หรือมี

ความประพฤติเสื่อมเสีย 
7  6.4 มีคุณสมบัติอยางอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด” 
7 “13.4 การลงทะเบียนเรียนใหลงทะเบียนไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 

หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติ สวนในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต 
7ในกรณีท่ีนักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนเกินกวาท่ีกําหนดไวในวรรคแรก คณบดี หรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายจากคณบดีอาจอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 24 หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 
12 หนวยกิต ในภาคฤดูรอน 

7สําหรับผูท่ีจะสําเร็จการศึกษาใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 30 หนวยกิต ในภาคการศึกษา
ปกติ และไมเกิน 18 หนวยกิต ในภาคฤดูรอน การอนุมัติใหลงนามอนุมัติในแบบคํารองหรือเอกสารท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด” 
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“ขอ 14 ระยะเวลาศึกษา ระยะเวลาศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรี กําหนดไมเกิน 8 ปการศึกษา
สําหรับหลักสูตร 4 ป ไมเกิน 10 ปการศึกษาสําหรับหลักสูตร 5 ป และไมเกิน 12 ปการศึกษาสําหรับ
หลักสูตร 6 ป 

7 การนับระยะเวลา 8 ปการศึกษา 10 ปการศึกษา และ 12 ปการศึกษา ไดคํานวณ
เปนภาคการศึกษา โดยถือวา 1 ปการศึกษา มี 2 ภาคการศึกษาปกติ หากมีภาคฤดูรอนตอเนื่องจากภาค
การศึกษาสุดทายของปการศึกษานั้นๆ ก็ใหนับรวมดวย 

7 ผูใดเปนนักศึกษาครบ 8 ปการศึกษา 10 ปการศึกษา และ 12 ปการศึกษาแลว แต
ผลของการศึกษายังไมเพียงพอท่ีจะไดรับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาตรี สถานภาพนักศึกษาของผูนั้นเปนอัน
สิ้นสุดลง แตอาจสมัครกลับเขาเปนนักศึกษาใหมในคณะใดก็ได 

7 มหาวิทยาลัยอาจเทียบหนวยกิตสะสมใหแกนักศึกษาท่ีสมัครกลับเขาเปนนักศึกษา
ใหมตามวรรคสามได ตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะท่ีรับเขาศึกษาเห็นสมควร โดยผูสมัครจะตองชําระคา
เทียบโอนหนวยกิตตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และไมเปนการใหนักศึกษาใชสิทธิ์ซํ้าซอนกับการเทียบวิชาและ
รับโอนหนวยกิตตามขอ 10 วรรคสอง” 

 “20.1 นักศึกษาจะตองเรียนกระบวนวิชาตางๆ ใหครบตามหลักสูตรและเง่ือนไขท่ี
กําหนดไวในแตละสาขาวิชา มีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 140 หนวยกิตจึงจะไดรับการเสนอชื่อใหไดรับ
ปริญญาตรีในสาขาวิชานั้นๆ ได  สําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนไป จะตองเรียน
กระบวนวิชาตางๆ ใหครบตามหลักสูตร และเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในแตละสาขาวิชา มีจํานวนหนวยกิตสะสมไม
นอยกวา 120 หนวยกิต ของหลักสูตร 4 ป ไมนอยกวา 150 หนวยกิต ของหลักสูตร 5 ป และไมนอยกวา 
180 หนวยกิต ของหลักสูตร 6 ป จึงจะไดรับการเสนอชื่อใหไดรับ7ปริญญาตรีในสาขาวิชานั้นไดเชนกัน 

7 สําหรับนักศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนตามขอ 8 และผูท่ีไดรับปริญญา 
อนุปริญญา ประกาศนียบัตร ซ่ึงมหาวิทยาลัยรามคําแหงรับรอง และเขาเปนนักศึกษาตามขอ 10 ตองศึกษาให
ไดหนวยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงตามเกณฑท่ีคณะกรรมการประจําคณะท่ีรับเขาศึกษากําหนดจึง
จะไดรับการเสนอชื่อเพ่ือขอรับปริญญาตรี 

7 การขอรับปริญญา นักศึกษาตองยื่นคําขอสําเร็จการศึกษาครบหลักสูตรท่ีคณะท่ี
สังกัด และมายื่นคําขอรับปริญญาตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท่ีสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบ
ประเมินผลภายในภาคเรียนสุดทายท่ีสําเร็จการศึกษา” 

7ขอ 4 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ 
7  ประกาศ ณ วันท่ี     26     พฤษภาคม     พ.ศ.     2552 

 
 

7ลงนาม      7  
 

                                                             (นายประจวบ ไชยสาสน) 
7                                                        นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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