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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
Bachelor of Communication Arts Program in Communication Management
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 0204
ภาษาไทย
: หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program
in Communication Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การจัดการการสื่อสาร)
นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร)
Bachelor of Communication Arts
(Communication Management)
B.Com.Arts (Communication Management)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
127 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
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5.2 ประเภทของหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (การจัดการการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรจาก นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
6.2 คณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559
6.3 คณะกรรมการบริหารประจาคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559
6.4 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559
6.5 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 113 (14/2559) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559
6.6 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 7 มีนาคม 2560
6.7 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2560
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง สามารถทาธุรกิจ
ส่วนตัว องค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสาธารณกุศล โดยสามารถทางานในตาแหน่งที่เกี่ยวกับ
การสื่อสาร ดังต่อไปนี้
1. นักวางแผนการใช้สื่อ ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์
2. นักประชาสัมพันธ์
3. นักสื่อสารการตลาด
4. ผูป้ ระกอบการบริษัทรับออกแบบการสื่อสารครบวงจร
5. นักโฆษณา
6. ที่ปรึกษาการสร้างตราสินค้า
7. นักออกแบบการสื่อสาร
8. อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขบัตรประจาตัว
ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ประชาชน
วิชาการ
1
นายณัฐวุฒิ สมยาโรน
16599001xxxxx
อาจารย์
นศ.ม. การจัดการการสื่อสาร
นศ.บ. การประชาสัมพันธ์
2 นายทศพล คุ้มสุพรรณ
36599006xxxxx
อาจารย์
วส.ม. การสื่อสารมวลชน
นศ.บ. การประชาสัมพันธ์
3 นางนวพร เกษสุวรรณ
36599007xxxxx
อาจารย์
ศศ.ม. นิเทศศาสตร์
นศ.บ. การประชาสัมพันธ์
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
4 นางสาวรุจนิ ันท์ เอื้อพิทักษ์สกุล
35699000xxxxx
อาจารย์
นศ.ม. การประชาสัมพันธ์
นศ.บ. การประชาสัมพันธ์
5 นางสาววิราพร โชติปัญญา
15299001xxxxx
อาจารย์
นศ.ม. การจัดการการสื่อสารแบบ
บูรณาการ
วส.บ. การประชาสัมพันธ์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2557
2551
2552
2546
2548
2545

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551
2547
2555

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2551

ปี
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10 สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สภาพการแข่งขันทางธุรกิจในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร (The age of Information) ในขณะนี้ทวี
ความรุนแรงและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ตามการรับรู้ของมนุษย์มีช่องทางในการเลือกรับข้อมูลข่าวสารได้
หลากหลายช่องทาง จากการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีการสื่อสารทาให้การสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ
โดยเฉพาะทางด้านการสร้างการรับรู้เพื่อให้ตรงกั บ ความต้องการของตราสินค้าหรือองค์ก ร ท าให้ ต้อง
ปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อให้เข้าถึงเป้าหมายได้มากที่สุด พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของผูค้ นต่างก็ปรับเปลี่ยน
ไปตามรสนิยมและอารมณ์ในขณะนั้นๆ ไม่ได้ถูกกาหนดขึ้นมาจากความต้องการพื้นฐานเพื่อการดารงชีวิต
เช่นในอดีต ความต้องการข้อมูลข่าวสารของคนในยุคปัจจุบันจึงเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้าน
อารมณ์และความรูส้ ึกมากกว่าโดยผ่านเครื่องมือการสื่อสารหลากหลายขึน้
ท าให้ ปั จจุบั นเกิ ด การล้น ทะลัก ของข้อมู ลข่าวสาร (Information overflow) ส่ งผลต่อการ
สื่อสารทุกแวดวงอาชีพที่ต้องมี การวางแผนการสื่อสาร การออกแบบสื่อ หรือแม้แต่การสร้างผลิตภัณฑ์
ต่างๆ อย่างรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วนให้สามารถตอบสนองความต้องการของคนในยุคข้อมูลข่าวสารนีไ้ ด้
ครบทุกกลุ่ม กระบวนการคิด และสร้างสรรค์ดังกล่าวจึงถือว่าเป็นจุด เริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุ ค
สังคมสร้างสรรค์ (The age of Creative Society) ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นแรงกระตุ้นกลุ่มคนที่ท างานด้านการ
สื่อสารให้เกิดกระบวนการวางแผน สร้างสาร เชิงสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มงานทางด้านการ
สื่อสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้ทันต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคและเทคโนโลยีที่มมี ากขึ้น
เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่ การรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่ผู้ผ่านการศึกษาจะต้องมีทักษะ
ดังต่อไปนี้ (1) ทักษะการแก้ไขปัญหา (2) ทักษะการคิดวิเคราะห์ (3) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (4) ทักษะการ
บริหารจัด การบุ ค คล (5) ทัก ษะการท างานร่วมกั บ ผู้อื่น (6) ทัก ษะการมี วุฒิ ภาวะทางอารมณ์ (EQ) (7)
ทักษะการตัดสินใจ (8) ทักษะการเจรจาต่อรอง (9) การมีใจรักบริการ และ (10)ความยืดหยุ่นทางความคิด
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
เทคโนโลยีการสื่อสารได้เริ่มเข้ามาแทรกซึมประสานเข้ากับ วิถีชีวิตของคนในปัจจุบันได้
อย่างแนบแน่น จนกลายเป็นอวัยวะชิ้นหนึ่งของผู้คนในปัจจุบันและยังจะเป็นอย่างนีต้ ่อไปเมื่อเทคโนโลยีการ
สื่อสารจะเข้ามาสร้างความสะดวกสบายให้กับการดาเนินชีวิตทั้งการรับเงินจ่ายเงิน การเลือกซื้อสินค้าและ
บริการ การแสวงหาข้อมูลในการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง “คน” จะถูกกาหนดพฤติกรรม
จากเครื่องมือทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ สภาพทางสังคมถูกปรับเปลี่ยนไปสู่การดาเนินชีวิตโดย

6
พึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ทาให้วัฒนธรรม รูปแบบความเชื่อปรับเปลี่ยนไปจากเดิมทั้งการดาเนิน
ชีวติ ประจาวันและการทางาน
เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารมีอิทธิพลต่อการดารงชีพ ยิ่งขึ้นตลอดเวลาทาให้นักการสื่อสาร
จาเป็นต้องออกแบบการสื่อสารเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและเป้าประสงค์ขององค์กรต่างๆ ให้เกิดการ
ตอบรับในทิศทางที่ดีตลอดเวลา รูปแบบการสื่ อสารในปัจจุบันจึงไม่ถูกจากัดอยู่เพียงการนาเสนอข่าวสาร
โดยสื่อมวลชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ์โดยบริษัทเอเจนซี่ หรือแม้แต่การจัดเหตุการณ์พิเศษต่างๆ ที่
ถูกสนับสนุนโดยสินค้าหรือ องค์กรต่างๆ เช่นในอดีตที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันคนทุกคนสามารถเป็นผู้ส่งสารไป
ยังผู้คนจานวนมากได้ด้วยตนเองจากการอัพโหลดภาพและเสียงลงใน youtube หรือขายสินค้าต่างๆ ได้
อย่างง่ายดายทาง facebook, instagram, LINE สิ่งเหล่านี้คือความท้าทายที่นักการสื่อสารจะต้องปรับตัวให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มคี วามเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
การสื่อสารในปัจจุบันจึงต้องมีการวิเคราะห์ถึงสภาพสังคม วัฒนธรรม สภาพตลาด เพื่อ
นามาผนวกเข้าไปสู่การออกแบบการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค การจัดการ
การสื่ อ สารจึ งเป็ น ส่ว นสนั บ สนุน และออกแบบการสื่ อ สารเพื่ อ สร้างคุ ณ ค่ าให้ แก่ องค์ ก ร คนในองค์ ก ร
ตราสินค้า และผลิตภัณฑ์ ด้วยการวางแผนและออกแบบการสื่อสารด้วยสารและช่องทางที่เหมาะสมเพื่อให้
ดาเนินไปควบคู่กันทาให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตงั้ ไว้
12 ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒ นาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารถูกปรับปรุงขึ้น
โดยต่อยอดจากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ให้มีการตอบรับกับพลวัตของ
สังคมและวัฒ นธรรมที่มีพื้นฐานจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างรวดเร็ว ท าให้ มี
อิทธิพลโดยตรงต่อการบริโภคข้อมูลข่าวสารของคนในยุคแห่งการอาศัยพึ่งพาเทคโนโลยี นักการสื่อสาร
จาเป็นต้องสร้างกระบวนการคิด พัฒนาเครื่องมือทางการสื่อสาร ออกแบบวางแผนการสื่อสารอย่างแยบ
ยลเพื่อให้การสื่อสารบรรลุเป้าหมายตามที่มงุ่ หวัง โดยยึดหลักดังต่อไปนี้
12.1.1 พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ด้ า นการสื่ อ สารให้ ร องรั บ กั บ รู ป แบบการสื่ อ สารที่
หลากหลาย
12.1.2 สร้างกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความเข้าใจมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันได้บน
พื้ น ฐานของความแตกต่ า งทางวั ฒ นธรรม ความคิ ด ความเชื่ อ มี ค วามคิ ด
ยืดหยุ่น
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12.1.3 บัณฑิตต้องทาการสื่อสารอยู่บนพืน้ ฐานทางจริยธรรมอย่างสร้างสรรค์
12.1.4 บัณฑิตต้องออกแบบกระบวนการสื่อสารเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
อย่างยั่งยืน
12.1.5 บั ณ ฑิ ต ต้ อ งมี ค วามสามารถในการเรี ย นรู้ ส ภาพแวดล้ อ ม เท่ า ทั น ความ
เปลี่ยนแปลง และมีความเข้าใจในสถานการณ์ของท้องถิ่นและโลก ได้อย่างดี
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 บูรณาการพั น ธกิจด้านการผลิตบัณ ฑิ ต การเรีย นการสอน การวิจัย และการ
บริก ารวิชาการที่ ต อบสนองไม่ เพี ย งแต่ ระดั บ สั งคมโดยรวมเท่ านั้ น แต่ จ ะให้
ความส าคั ญ กั บ ความต้องการของพื้ นที่ให้เป็นเป้ าหมายส าคัญ ของการผลิ ต
บั ณ ฑิ ต การสร้ า งองค์ ค วามรู้ แ ละการพั ฒ นาหลั ก สู ต รของสาขาวิ ช า โดย
สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
12.2.2 เชื่อมโยงความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยของคณาจารย์ในสาขาวิชาไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาชุมชนและสังคมได้ พร้อมกับสามารถนาความรู้นั้นสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนิสติ ด้วย
12.2.3 ผลิตบัณ ฑิตให้มีความสามารถในการเรีย นรู้การเปลี่ยนแปลง มีทักษะในการ
อยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นอย่างเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของผูค้ นในสังคม
13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
002201
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
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002202

สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environment Management
004101
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
004201
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146273
ภาษาอังกฤษเพื่องานด้านนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
English for Communication Arts
13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะนิตศิ าสตร์
100005
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3(2-2-5)
Laws and Ethics for Mass Communication
13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์
122130
ธุรกิจเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Business
126100
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
127110
ความรูท้ ั่วไปทางการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่
3(3-0-6)
Introduction to Mass Communication and New Media
127133
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานด้านนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Information Technology for Communication Arts
127324
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
128120
หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
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13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้หลักสูตร/สาขาวิชาอืน่
125111
หลักนิเทศศาสตร์
Principles of Communication Arts
125121
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
Language for Communication
125212
จิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร
Psychology for Communication

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

13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิท ยาลั ย พะเยา ได้ ก าหนดนโยบายให้ จัด การเรีย นการสอนหมวดวิชาศึ ก ษาทั่ วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญ ญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี/
ผูอ้ านวยการ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่ กาหนด
นโยบายและพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็ นประธาน รองคณบดี/รองผู้อานวยการ เป็ นกรรมการ ท าหน้าที่ พัฒ นากระบวนการเรีย นการสอน
กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไป ในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.3.2 หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพและหมวดวิชาเฉพาะด้าน
1) คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
โดยมี หัวหน้าสาขาเป็นประธานกรรมการและอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นเลขานุการและกรรมการทาหน้าที่ที่
เกี่ ย วข้ อ งคื อ บริ ห ารและวางแผนหลั ก สู ต รด้ านวิ ช าการรวมทั้ งนิ เทศ ก ากั บ ติ ด ตาม การด าเนิ น งาน
หลักสูตร
2) กาหนดให้คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกาหนดอาจารย์ผู้สอนและหัวข้อที่สอนและ
ประเมินผลร่วมกัน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
สร้างกระบวนการสื่อสารอย่างชาญฉลาด เพื่อจรรโลงสังคมให้เกือ้ กูลกันอย่างยั่งยืน
1.2 ความสาคัญ
ระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาสภาพการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งจากมนุษย์และ
เทคโนโลยีที่มีนวัตกรรมมาตอบสนองความสะดวกสบายเพื่อให้ก ารดาเนินชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่นและ
รวดเร็ว ตลอดจนการสื่อสารได้ถูกนามาเป็นเครื่องมือในแข่งขันทางธุรกิจในการครองใจผู้บริโภคโดยผ่าน
เทคโนโลยีก ารสื่อสารต่างๆ ด้วยการวางแผนอย่างแยบยลอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้องค์ก ร สินค้า หรือ
บริการมีการสร้างภาพลั กษณ์ที่ดีซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ทาให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อ การใช้บริการ ที่เกิดจาก
องค์กรของตนอย่างยั่งยืนได้อย่างสบายใจและมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นองค์กรทางธุรกิจและองค์กรของรัฐ
ต่างก็ไม่สามารถดาเนินการเพื่อแสวงหากาไรและมุ่งแต่ในเรื่องการบริการเพียงอย่างเดียวได้ องค์กรต้อง
ตั้งอยู่ในกระแสความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้ได้อย่างมั่นคง ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรทั้งของรัฐ และธุรกิจจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณ ภาพชีวิต ที่ดีและสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้ยั่งยืนถือเป็นการตอบแทนสังคมในการอยู่ร่วมกันระหว่างการดาเนินธุรกิจ การบริการ
ประชาชนหรือ ผู้บ ริโภค การออกแบบการสื่อสารอย่างเป็นระบบโดยมีก ารจัดการการสื่อสารที่ดี จึงเป็น
คาตอบขององค์กรและบุคคลที่ตอ้ งการเครื่องมือเพื่อสร้างการดารงอยู่รว่ มกันอย่างยั่งยืน
การจัดการการสื่อสารเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่มีความสาคัญ ต่อการสร้างการรับรู้เพื่อนาไปสู่
ทัศนคติที่ดีให้แก่บุคคลหรือองค์กรได้รับการยอมรับ เป็นเครื่องมือในการต่อยอดไปสู่การดาเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยเน้นการประสานความร่วมมือ สร้างความเข้าใจ ความเชื่อถือและศรัทธา ซึ่งต้องใช้วิธีการ
อย่างหลากหลายเพื่อให้เข้าถึ งกลุ่มเป้าหมายอย่างถู กต้องจนกระทั่งบรรลุผลตามที่องค์ก รได้ตั้งไว้ เมื่อ
ภาพลักษณ์หรือข้อมูล ข่าวสารของบุคคลและองค์กรถูกยอมรับจากสังคมเป็นอย่างดีย่อมเป็นเครื่องชีว้ ัดว่า
การดาเนินงานตามพันธกิจต่างๆ ขององค์กร น่าจะประสบความสาเร็จได้ในระดับหนึ่ง แต่ทั้งนี้ ในฐานะที่
การสื่อสารเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทาให้คนเกิดทัศนคติที่ดีต่อบุคคลหรือองค์กรนั้น ๆ ดังนั้น การทางานด้าน
การจั ด การการสื่ อ สารมี ก รอบการท างานอยู่ 4 ประการหลั ก คื อ 1. การสร้ างการรั บ รู้ 2. การแก้ ไ ข
สถานการณ์ ต่างๆ ด้ว ยการสื่อสาร 3. การปรับปรุงการสื่อสารให้ มีป ระสิท ธิภาพสูงสุด 4. การยึดโยง
ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายกับสินค้า บริการ หรือองค์กร นักการสื่อสารจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดมั่นใน
หลั ก จริย ธรรมและจรรยาบรรณ เพื่ อเป็น กรอบให้ ก ารท างานไม่ นาไปสู่ ก ารละเมิดหรือบิ ดเบือนข้อมู ล
ข่าวสารจากถูกให้เป็นผิดหรือจากผิดให้เป็นถูก
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 ผลิตบั ณ ฑิ ตให้ มีค วามเข้าใจในกระบวนการจัดการการสื่ อสารในทุก ระดับ ตลอดจน
เครื่องมือที่จะนามาใช้อย่างเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์
1.3.2 ผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะรู้กว้าง รู้ลึก รู้รอบ รู้จักคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อบูรณาการปัจจั ยทาง
ธุรกิจและการสื่อสารไปสู่การวางแผนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
1.3.3 ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ รู้จั ก การแสวงหาความรู้อ ย่ างมี ขั้ น ตอนด้ ว ยเครื่ อ งมื อ หลากหลายรู ป
แบบอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ และสามารถนาผลการเรียนรูน้ ั้นไปต่อยอดในการดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.3.4 ผลิตบัณฑิตที่เป็นนักการสื่อสารอย่างมีจริยธรรม เคารพกฎหมายและกฎระเบียบของ
สังคมในการประกอบอาชีพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
สื่อสาร ให้มีมาตรฐานไม่ต่ากว่าที่
สกอ.กาหนด
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
พัฒนาการเรียนการสอนให้นสิ ิตเกิด
การเรียนรูท้ ี่สอดคล้องกับ
ประสบการณ์จริง

กลยุทธ์
ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. เอกสารที่เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร

ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของผู้ประกอบการ
1. สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ทางานวิจัย
และ/หรืองานบริการวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภายนอก
และชุมชนท้องถิน่
2. จัดวิทยากรบรรยายพิเศษเพื่อ
เสริมสร้างมุมมองทางวิชาชีพ
3. ส่งเสริมให้นิสิตได้ฝกึ
ประสบการณ์จริง

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจใน
การใช้บัณฑิตของสถานประกอบการ
1. ปริมาณงานวิจัยและงานบริการวิชาการ
ของอาจารย์ในหลักสูตร
2. เอกสารโครงสร้างรายวิชา (Course
Syllabus)
3. แผนการส่งนิสิตเข้าฝึกงานก่อนสาเร็จ
การศึกษา
4. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระหว่างปี
การศึกษา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึก ษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 นิสติ มีผลการเรียนต่าในรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.3.2 การปรับตัวของนิสิตและการเรียนรูใ้ นมหาวิทยาลัย
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดนิสิตตามข้อ 2.3
2.4.1 ปรับความรู้พ้ืนฐานวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปี
ที่ 1
2.4.2 จัดปฐมนิเทศสาหรับนิสิตแรกเข้า เพื่อแนะนาเกี่ยวกับการปรับตัวและดาเนินชีวติ อย่าง
เหมาะสมในระบบการเรียนระดับมหาวิทยาลัย
2.4.3 จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นสิ ิต เพื่อให้คาปรึกษา แนะนา และช่วยเหลือดูแลตาม
ความเหมาะสม
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2560 2561 2562 2563 2564
ชั้นปีที่ 1

120

ชั้นปีที่ 2

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

480

480

ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม

120

240

360

คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

120

2.6 งบประมาณตามแผน
ประมาณการงบประมาณ

หมวดรายจ่าย

2560

2561

2562

2563

2564

1.1 หมวดเงินเดือน

780,418

827,243

876,877

929,490

985,259

1.2 หมวดค่าจ้างประจา

-

-

-

-

-

2.1 หมวดค่าตอบแทน

25,729

27,273

28,910

30,644

32,483

2.2 หมวดค่าใช้สอย

120,840

128,090

135,776

143,922

152,558

2.3 หมวดค่าวัสดุ

91,838

97,349

103,190

109,381

115,944

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค 26,376

27,959

29,636

31,414

33,299

78,811

83,540

88,552

93,865

99,497

50,314

53,333

56,533

59,925

63,520

1,174,326

1,244,786

1,319,473

1,398,641

1,482,560

1.งบบุคลากร

2.งบดาเนินการ

3.งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
4.งบเงินอุดหนุน
รวม
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.

หลักสูตร นศ.บ.
(การประชาสัมพันธ์)
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2555

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต

30

หลักสูตร นศ.บ.
(การจัดการการ
สื่อสาร)
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
2.2.3 วิชาสหกิจศึกษา
การฝึกงานและ
การศึกษาอิสระ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต

91
21

91
24

ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต

58
6
6

46
15
6

ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

6
127

6
127
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3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
จานวน
001101
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
003202
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
004101
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
004201
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
100005
125111

กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
Laws and Ethics for Mass Communication
หลักนิเทศศาสตร์
Principles to Communication Arts

30
30

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

จานวน 91 หน่วยกิต
จานวน 24 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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125121
125212
127110
127133
127324
146273

ภาษาเพื่อการสื่อสาร
Language for Communication
จิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร
Psychology for Communication
ความรูท้ ั่วไปทางการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่
Introduction to Mass Communication and New Media
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานด้านนิเทศศาสตร์
Information Technology for Communication Arts
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
ภาษาอังกฤษเพื่องานด้านนิเทศศาสตร์
English for Communication Arts
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ

122130
125122
125211
125221
125222
125223
125311

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

จานวน 67 หน่วยกิต
จานวน 46 หน่วยกิต

ธุรกิจเบือ้ งต้น
Introduction to Business
หลักการประชาสัมพันธ์
Principles of Public Relations
การผลิตสื่อภาพและเสียงเพื่อการสื่อสาร
Production of Audio-Visual Media for Communication
การออกแบบกราฟิกและมัลติมเี ดียเพื่อการสื่อสาร
Graphic Design and Multimedia Design for Communication
วาทนิเทศ
Speech Communication
หลักการโฆษณา
Principles of Advertising
การเขียนเชิงนิเทศศาสตร์อย่างสร้างสรรค์
Creative Writing for Communication Arts

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-6-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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125312

การจัดการการสื่อสารการตลาด
Marketing Communication Management
125321
เทคนิคการจัดการการสื่อสาร
Communication Management Technique
125322
การบริหารภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ และชื่อเสียง
Image Identity and Reputation Management
125411
การวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
Strategic Communication Plan
125412
การบริหารประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
Issue and Crisis Communication Management
125413
สัมมนา
Seminar
125414
การรณรงค์การจัดการการสื่อสาร
Communication Campaign Management
126100
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics
128120
หลักการตลาด
Principles of Marketing
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาทั้งกลุ่มจากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
2.2.2 วิชาเลือกกลุ่มการประชาสัมพันธ์
125531
125532
125533
125541
125542

การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
Persuasive Communication
การสื่อสารองค์การ
Corporate Communication
กลยุทธ์การสร้างเนื้อหาและสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
Media and Content Strategy for Public Relations
เทคนิคการนาเสนองานประชาสัมพันธ์
Presentation Technique for Public Relations
การประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ
Integrated Public Relations

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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125631
125632
125633
125641
125642

125731
125732
125733
125741
125742

2.2.3 วิชาเลือกกลุ่มการสื่อสารการตลาด
เครือข่ายการสื่อสารและสื่อสังคม
Communication Network and Social Media
พฤติกรรมผู้บริโภคและผูร้ ับสาร
Consumer and Audience Behavior
การสื่อสารสุขภาพ
Health Communication
การสื่อสารและบริหารตราสินค้า
Brand Communication and Management
การออกแบบประสบการณ์และกิจกรรมพิเศษ
Experience and Special Event Design
2.2.4 วิชาเลือกกลุ่มการบริหารการสื่อสาร
ภูมทิ ัศน์ทางการสื่อสาร
Communication Landscape
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
Intercultural Communication
การจัดการมวลชนสัมพันธ์
Mass Relationship Management
การบริหารโครงการสื่อสาร
Communication Project Management
การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
Communication for Social Change

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

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

2.2.5 วิชาสหกิจศึกษา การฝึกงานและการศึกษาอิสระ จานวน 6 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
125421
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
125422
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
125423
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน 6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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4) แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น

001102
004101
125111
127110
127133

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
หลักนิเทศศาสตร์
Principles of Communication Arts
ความรูท้ ั่วไปทางการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่
Introduction to Mass Communication and New Media
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานด้านนิเทศศาสตร์
Information Technology for Communication Arts
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
15 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย

001101
001103
003202
125121
125122
122130

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
Language for Communication
หลักการประชาสัมพันธ์
Principles of Public Relations
ธุรกิจเบือ้ งต้น
Introduction to Business
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
001204
002202
003201
125211
125212
128120

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
การผลิตสื่อภาพและเสียงเพื่อการสื่อสาร
Production of Audio-Visual Media for Communication
จิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร
Psychology for Communication
หลักการตลาด
Principles of Marketing
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-6-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

3(2-2-5)
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004201
002201
125221

125222
125223
146273

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
การออกแบบกราฟิกและมัลติมเี ดียเพื่อการสื่อสาร
Graphic Design and Multimedia Design for
Communication
วาทนิเทศ
Speech Communication
หลักการโฆษณา
Principles of Advertising
ภาษาอังกฤษเพื่องานด้านนิเทศศาสตร์
English for Communication Arts
รวม

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

3(2-2-5)
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100005
125311
125312
127324
126100

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
Laws and Ethics for Mass Communication
การเขียนเชิงนิเทศศาสตร์อย่างสร้างสรรค์
Creative Writing for Communication Arts
การจัดการการสื่อสารการตลาด
Marketing Communication Management
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
Introduction to Economics
รวม

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-2-5)

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

15 หน่วยกิต
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125321
125322
125xxx
125xxx
125xxx
xxxxxx

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาปลาย
เทคนิคการจัดการการสื่อสาร
Communication Management Technique
การบริหารภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ และชื่อเสียง
Image Identity and Reputation Management
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต
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125411
125412
125413
125414
125xxx
125xxx
xxxxxx

ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
การวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
Strategic Communication Plan
การบริหารประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
Issue and Crisis Communication Management
สัมมนา
Seminar
การรณรงค์การจัดการการสื่อสาร
Communication Campaign Management
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
19 หน่วยกิต

3(2-2-6)
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาปลาย
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
125421 การฝึกงาน
Professional Training
125422 สหกิจศึกษา
Co-operative Education
125423 การศึกษาอิสระ
Independent Study
รวม

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
001101

การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคา วลี การแต่งประโยค สานวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความ
สาคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะการใช้
ภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language
usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including
thinking expression through the use of appropriate Thai
001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
คาศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการ
ปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การ
เลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking,
reading and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with
someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning,
conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone
001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ทัก ษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขีย น คาศัพท์และไวยกรณ์ ในการสื่อสารตาม
สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การ
โทรศัพ ท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภ าษาอังกฤษในสนามบิ น ประกาศของสนามบิน การ
สื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การ
สนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
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Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and
English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context
including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling,
communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration,
communication in bad situations and party
001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
ค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข่ า วสารและสื่ อ ในชี วิ ต ประจ าวั น หลั ก การใช้
ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและ
ถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและ
อาชีพ
English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening,
speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and sharing,
data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for further
study and future careers
002201

พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา สานึกสาธารณะ ความ
กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude,
citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, adaptation
to social and cultural changing
002202

สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
มนุ ษ ย์ กั บ สั ง คม สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม การจั ด การอคติ แ ละความรุ น แรงในสั ง คมพหุ
วัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา

30
Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural
society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s regional,
Phayao and University of Phayao dimensions
003201

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
ความรู้ พื้ น ฐานเทคโนโลยี ฮาร์ ด แวร์ ซอฟต์ แ วร์ และระบบเครื อ ข่ า ย นวั ต กรรมของ
เศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์
เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in the
digital economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application
for multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication
through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation
003202

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ
การวิ เ คราะห์ แ ละวางแผนการรั บ ประทานอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพในชี วิ ต ประจ าวั น
ความสัมพันธ์ระหว่ างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกาลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง
เพศสั มพันธ์ อุบัติเหตุท างจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้าใน
ชีวติ ประจาวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors,
analysis and planning of healthy consumption, dialy-health product, relation between emotion and
health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning with
accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and environmental saving
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004101

ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิง
บวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์
Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others,
goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency
economy,thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control and
management
004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
ความส าคั ญ ของบุค ลิก ภาพ การเสริมสร้างบุค ลิก ภาพ การพั ฒ นาบุคลิ ก ภาพทางกาย
วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่ มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Important of personality, personality development, personality development of physical,
verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University of
Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context
100005

กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3(2-2-5)
Laws and Ethics for Mass Communication
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศต่างๆ เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน สิทธิและเสรีภาพใน
การเสนอข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วจิ ารณ์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม การละเมิดที่
ท าให้ ผู้ อื่ น เสี ย หายเสี ย ชื่ อ เสี ย ง กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมของนั ก สื่ อ สารมวลชน การควบคุ ม
สื่อสารมวลชน และกฎหมายเกี่ ยวกั บ สิ่งพิ มพ์ ในประเทศไทยและกฎหมายเกี่ย วคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Laws, regulations and notifications related to mass media, rights and freedom of
information reporting, expression of opinion, critical, responsibility and social, defamation of reputation,
laws related to ethics of journalists, control, law on publication in Thailand, law on the National
Telecommunications Commission, code of conduct of communication profession and related laws

32
122130

ธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Business
ความหมายและความสาคัญของธุรกิจ รูปแบบขององค์ก ารธุรกิจ แนวความคิดของการ
บริหารธุรกิจ ลักษณะพืน้ ฐานและประเภทของธุรกิจ กิจกรรมสาคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจด้านการผลิต
การตลาด การเงิน การบัญชี และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวทางการประกอบธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของนักธุรกิจ
Meaning and importance of business, forms of business organization, concept of
business administration, basic characteristics of different types of business activities, terms of
production, marketing, finance, accounting and human resource management, small business
guideline, international business, sufficiency economy, ethics and social responsibility of businessman
125111

หลักนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Principles to Communication Arts
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
ในสังคม การวิเคราะห์กระบวนการสื่อสารระดับต่างๆ ในเชิงพฤติกรรมการสื่อสารทั้ง การสื่อสารภายใน
บุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสารองค์กร บทบาทและอิทธิพลของการสื่อสารที่มีต่อการ
พัฒนาสังคม
Meaning, importance, composition, concept and theory of communication in society,
analyzing process of communication at various levels in communicative behavior as intrapersonal
communication, interpersonal communication and corporate communication, role and influence of
communication on social development
125121

ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Language for Communication
ความสัมพันธ์ของภาษาและการสื่อสาร หลักเกณฑ์และทักษะการใช้ภาษาทั้งด้านการพูด
การอ่าน การเขียนและการฟั ง เพื่องานด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสารประเภทต่างๆ การจับใจความ
ส าคั ญ การวิเคราะห์ การสรุป การถ่ ายทอดความรู้ ความคิ ด การเรีย บเรีย งได้ อ ย่ างเหมาะสม และ
สร้างสรรค์
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Relation between language and communication, criteria and speaking, reading,
writing, and listening skills for communication arts and others types of communication, identifying
main idea, analyzing, summarizing, sharing knowledge and idea and composing creatively and
properly
125122

หลักการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Principles of Public Relations
ความหมาย ความสาคัญ วิวัฒนาการการประชาสัมพันธ์ ประชามติ หลักการและขั้ นตอน
การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายและเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ของ
หน่ ว ยงานของภาครั ฐ เอกชน และองค์ ก รที่ ไม่ แ สวงหาผลก าไร คุ ณ สมบั ติ แ ละจรรยาบรรณของนั ก
ประชาสัมพันธ์
Meaning, significance, evolution of public relations, public opinion, principles and public
relations process, communication target and instruments used in public relations,
public relations of government, business, and non-profit organizations, qualifications and ethics of
public relations officer
125211

การผลิตสื่อภาพและเสียงเพื่อการสื่อสาร
3(0-6-4)
Production of Audio-Visual Media for Communication
ทฤษฎีการถ่ายภาพ การทางานของกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์เสริม การจัดองค์ประกอบ
ของภาพ การถ่ายภาพประเภทต่างๆ กระบวนการและขั้นตอนการผลิตสื่อด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อ
ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อ
สังคมออนไลน์ และสื่อใหม่
Theories of photography, operation of cameras and its equipments, photographic
composition, types of photography, process and media production by using appropriate technology to
communicate with target audiences effectively, radio broadcasting production, television production,
social media and new media
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จิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Psychology for Communication
ความหมาย ความส าคัญ ของจิตวิท ยาเพื่อการสื่อสาร ทฤษฎีท างจิตวิทยา จิตวิท ยากั บ
พฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ เงื่อนไขทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอการสื่อสาร การประยุกต์ใช้จิตวิทยา
เพื่อการสื่อสารในบริบทต่าง ๆ
Meaning, significance of psychology for communication, psychological theories,
psychology with behavior of human communication, psychological conditions influenced the
communication, the application of psychology towards communication in various aspects
125221

การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียเพือ่ การสื่อสาร
3(1-4-4)
Graphic Design and Multimedia Design for Communication
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ การผลิตสื่อกราฟิกและมัลติมีเดียสาหรับสื่อสารกับ
กลุ่ ม เป้ า หมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในการผลิ ต สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ การสร้ า ง
งานมัลติมีเดียเบือ้ งต้น
Introduction to graphic and multimedia design production to communicate with target
audiences effectively, using program to produce printing and multimedia
125222

วาทนิเทศ
3(2-2-5)
Speech Communication
ความหมาย วิวัฒนาการ หลักการและทฤษฎี รูปแบบต่างๆ ของการพูด ปัจจัยที่ทาให้การ
พูดสัมฤทธิ์ผล การเตรียมการพูดและบุคลิกภาพของผู้พูด
Meaning, evolution, principle and theory, patterns of speech, factors for making a
successful speech, speech preparation and the personality of the speaker
125223

หลักการโฆษณา
3(2-2-5)
Principles of Advertising
แนวความคิด ความหมาย วิวัฒนาการของการโฆษณา การสร้างสรรค์งานโฆษณา การ
ผลิตชิ้นงานโฆษณาผ่ านสื่อ ต่าง ๆ การวางแผนซื้ อสื่อโฆษณา โครงสร้าง หน้าที่และบริก ารของบริษั ท
ตัวแทนโฆษณา วิธีการวัดและประเมินผลการโฆษณา อิทธิพลของโฆษณาที่มีต่อผู้บริโภค สังคม ตลาด
และสื่อมวลชน กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณา
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Concept, meaning, evolution of advertisement, creative advertisement design,
advertisement production towards media planning, media buying, structure, function, and service of
advertising agency, advertisement measurement and evaluation, the effectiveness of advertisement
on the consumer, society, marketing, and mass media, law and ethics related to advertisement
125311

การเขียนเชิงนิเทศศาสตร์อย่างสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Writing for Communication Arts
หลักการเขียนที่ถูกต้อง การสื่อความหมายตรงตามวัตถุประสงค์ การออกแบบ การสร้าง
เนื้อหางานด้านนิเทศศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับกระบวนการสื่อสารในแต่ละองค์ประกอบ ผู้ส่ง
สาร สื่อ ผูร้ ับสาร การฝึกเขียนในลักษณะต่างๆ
Principle writing for conveying a purposive meaning, creativity design in message and
content for communication arts in correspond to communication process, sender, media, receiver,
different writing skills
125312

การจัดการการสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Communication Management
ความหมาย แนวคิด การสื่อสารการตลาด การใช้ก ารสื่ อสารการตลาดเชิงบู รณาการ
พัฒนาการทางการสื่อสารการตลาด องค์ประกอบด้านการสื่อสารการตลาด รูปแบบ วิธีการ การมีส่วน
ร่วมทางการสื่อสารการตลาด การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสื่อสารการตลาด การบริหารและวางแผนงาน
ด้านสื่อสารการตลาด การวิจัยและประเมินผลงานด้านสื่อสารการตลาด
Meaning, concept of integrated marketing communication, the application of integrated
marketing communication, evolution of marketing communication, marketing communication
components, form and mean of social marketing communication process, participation in marketing
communication activity, management and planning for marketing communication, research and
evaluation of marketing communication
125321

เทคนิคการจัดการการสื่อสาร
3(2-2-5)
Communication Management Technique
รูปแบบองค์กร เทคนิคการบริหารองค์กรทางการสื่อสาร การวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน
ทางธุรกิจ การวางแผนงานการบริหารองค์กรและการสื่อสาร การวิเคราะห์ต้นทุนการใช้สื่อเพื่อการสื่อสาร
การวิเคราะห์ผลตอบกลับ และการปรับปรุงแผนการบริหารองค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
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Pattern of organization, management technique of communication organization,
business competition analysis, organization and communication planning, media cost analysis for
communication, feedback analysis and improvement of organization management plan to achieve
objectives
125322

การบริหารภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ และชื่อเสียง
3(2-2-5)
Image Identity and Reputation Management
แนวคิดและทฤษฎีการสร้างและบริหารภาพลักษณ์ อัตลักษณ์รวมถึงชื่อเสียงขององค์กร
กลยุทธ์การสร้างและการวิเคราะห์แนวทาง ปัจจัยแวดล้อมต่า งๆ ที่มีส่วนสาคัญ ในการก าหนดและการ
สร้างภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ ชื่อเสียงที่ดใี ห้แก่องค์กร
Image, identity, reputation building and management concepts amd theories, strategy
and analysis of guidelines and situational factors affecting image, identity and reputation creation in
organization
125411

การวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
3(2-2-5)
Strategic Communication Plan
ความหมาย ธรรมชาติของแผน กระบวนการ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคและ
รูปแบบตลาด การวางแผนและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์สาหรับองค์การและธุรกิจ การกาหนดกลยุทธ์ กลวิธี
และกิจกรรมการสื่อสาร การพั ฒ นาความคิดสร้างสรรค์ การจัดการด้านการใช้สื่อและการพัฒ นาสาร
สาหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและการประเมินผลการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
Meaning, nature of plan, process, analysis of consumer needs and marketing, planning
and strategic communication for business and organizational management, strategy, tactics and
communication activities, development of creative thinking, media management and message
development for different target groups, client relationship and evaluation for strategic communication
125412

การบริหารประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ

3 (2-2-5)

Issue and Crisis Communication Management
ความหมาย ความสาคั ญ ตัวอย่างเหตุการณ์ ภาวะวิก ฤติ การจาแนกลักษณะของภาวะ
วิกฤติ การบริหารประเด็น การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการการสื่อสาร กลยุทธ์การจัดการสื่อสาร
และการบริหารสื่อมวลชนในภาวะวิกฤติ
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Meaning, importance, example of crisis events, verifying crisis situations, issue
management, risk management, communication management, communication strategic management
and mass media relations management in crisis situation
125413

สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย
และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านการสื่อสาร
Searching, collecting data, analyzing, report writing, presenting, discussing and
answering question in communication matter
125414

การรณรงค์การจัดการการสื่อสาร

3(2-2-5)

Communication Campaign Management
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรณรงค์ กลยุทธ์ กระบวนการ ขั้นตอนการดาเนินงาน การ
ควบคุมงาน การประเมินผล และจริยธรรมในการจัดการการสื่อสารในโครงการรณรงค์ การประยุกต์ใช้
สถานการณ์จากสภาพสังคม ท้องถิ่น องค์การต่างๆ เพื่อจัดทาโครงการรณรงค์
Concepts and theories related to communication campaign management, strategies,
process, operation, control, evaluation and ethics for communication campaign management,
application of social situation, locality and various organizations in campaign project
125421

การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการการ
สื่อสารในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน
Learning, gaining experience, improving working skill in communication management
as an apprentice in private or government sectors
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สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการการ
สื่อสารในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving working skill in communication
management as an apprentice in private or government sectors
125423

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอและ
อภิปรายในหัวข้อทางด้านการจัดการการสื่อสาร
Studying, collecting data, researching, analyzing, report writing, presenting and
discussing in communication management
125531

การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
3(2-2-5)
Persuasive Communication
ความหมาย ลักษณะ ทฤษฎีความสาคัญ ขั้นตอนและวิธีการในการสื่อสารเพื่อการ โน้ม
น้าวใจ องค์ประกอบสาคัญทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่มีผลต่อการโน้มน้าวใจ อิทธิพลของผู้ส่งสารและ
ผูร้ ับสาร อิทธิพลของกลุ่ม
Meaning, nature , theory, significance, steps and method of persuasive
communication, the influence of psychological and sociological elements in communication persuasion,
the effectiveness of sender and receiver, a power of group
125532

การสื่อสารองค์การ
3(2-2-5)
Corporate Communication
ความหมาย ความส าคั ญ ของการสื่ อ สารองค์ ก าร สิ่ ง แวดล้ อ มและปั จ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
แนวคิด ทฤษฎีในการวิเคราะห์สาเหตุและผลของการสื่อสาร การแก้ไขปัญหาทางการสื่อสารขององค์การ
เทคนิคและทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ มนุษยสัมพันธ์และจริยธรรมทางการสื่อสารขององค์การ
Meaning, significance of corporate communication, environmental and related factors,
concepts and theories in analyzing causes and effects of communication, problem-solving of corporate
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communication, communication techniques and skills in various forms, human relations and ethics in
corporate communication
125533

กลยุทธ์การสร้างเนื้อหาและสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Media and Content Strategy for Public Relations
กลยุ ท ธ์ เทคนิ ค และวิ ธี ก ารในสร้ า งเนื้ อ หาการประชาสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ แ ละ
มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์สารและผู้ รับสาร การเลือกใช้สารและสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ที่เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ทางการประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน
Strategy, technique and method to create creatively and effectively public relations
content; message and audience analysis and message and media using for public relations in response
to different public relations objectives
125541

เทคนิคการนาเสนองานประชาสัมพันธ์

3(2-2-5)

Presentation Technique for Public Relations
เทคนิ ค และวิ ธี ก ารในการน าเสนองานประชาสั ม พั น ธ์ การเตรี ย มตั ว และจิ ต วิ ท ยา
การนาเสนองาน การใช้เครื่องมือประกอบการนาเสนอให้มีประสิทธิภาพ
Technique and method of delivering public relations, psychological and preparation in
presentation, the use of tools effectively in presentation
125542

การประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Public Relations
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานลูกค้าสัมพันธ์
สื่อมวลชนสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ การจัดเหตุการณ์พิเศษ การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ การบริหาร
ภาพลักษณ์ขององค์กร การสื่อสารและการบริหารแบรนด์ บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม การ
วิเคราะห์เปรียบเทียบถึงบทบาทการประชาสัมพันธ์ขององค์กรประเภทต่างๆ จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของนักประชาสัมพันธ์
Proactive public relations strategy, customer relationship management and customer
support, media relations, community relations, special events, crisis public relations, corporate image
and brand management, good governance and corporate social responsibility, a critical comparison of
organizations public relations, code and ethics public relations
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125631

เครือข่ายการสื่อสารและสื่อสังคม
3(2-2-5)
Communication Network and Social Media
แนวคิ ด หลั ก การ ความส าคั ญ ความหมาย องค์ ป ระกอบ รู ป แบบของสื่ อ สั ง คมและ
เครือข่ายการสื่อสาร สื่อสังคมและเครือข่ายการสื่อสารในชีวิตจริงและใช้สื่อเป็นตัวกลาง ลัก ษณะการ
สื่อสารผ่านเครือข่าย อิท ธิ พ ลที่มีต่ อพฤติก รรมผู้บ ริโภค ผลกระทบที่ มีต่อ สินค้าและบริก าร วิธีก ารใช้
ประโยชน์เครือข่ายการสื่อสารในการทาการสื่อสารการตลาด
Concept, meaning, importance, roles, forms of social media and communication
networking, social media and communication network in online and daily life, effectiveness of
communication networks, support marketing communication tasks , impact of communication network
in marketing communication practices
125632

พฤติกรรมผู้บริโภคและผู้รับสาร
3(2-2-5)
Consumer and Audience Behavior
หลั ก การ กลยุ ท ธ์ รูป แบบ ลัก ษณะทางการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตสินค้ าและบริก ารกั บ
ผู้บ ริโภค การวิเคราะห์ พ ฤติก รรมผู้บ ริโภคในการตัด สิน ใจซื้ อ กระบวนการสื่อ สารต่ อการบริโภคและ
พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ อิทธิพลของวัฒนธรรม สั งคมกลุ่ม ครอบครัว ต่อ
การตัดสินใจ รูปแบบของสื่อกับการดาเนินชีวติ ของผู้บริโภค สิทธิและการคุ้มครองสิทธิของผูบ้ ริโภค
Principles, tactics, forms of communication between producers of goods or services and
their targeted consumers as well as consumer rights, analyzing consumer behaviors in their decision
process, the impact of communication messages and factors influencing consumers, the process of
decision making, the influence of culture, society and family, forms of media targeting consumers’
ways of life, consumer right, consumer protection
125633

การสื่อสารสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Communication
ความหมาย ความสาคัญ ของสุขภาพที่ดี การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย วิธีการสื่อสารเพื่อ
การพัฒนาสุขภาพและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแบบองค์รวม การรณรงค์ส่งเสริมเพื่อการรักษาสุขภาพ การ
รู้เท่าทันข้อมูลด้านอาหารและยา ข้อจากัด กฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสุขภาพ
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Meaning and importance of healthy person, target analysis, communication for
wellness, campaign to promote one's health, foods and drugs information literacy, limitation, rule, act
in health communication
125641

การสื่อสารและบริหารตราสินค้า
3(2-2-5)
Brand Communication and Management
การแปลงนโยบายทางการตลาด กลยุ ท ธ์ ก ารตลาด การก าหนดแนวทางการสร้ า ง
ภาพลักษณ์ ตัวตน บุคลิก ชื่อเสียง และความจงรักภักดีที่มีต่อสินค้าและบริการ การออกแบบการสื่อสาร
แบรนด์ผ่านเครื่องมือ จุดพบปะแบรนด์ การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกจ้าง การทากิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
Implementation of marketing policy, marketing, strategy to identify guideline for
creating image, identity, personality, popularlity, brand loyalty, brand communication through tools,
brand meeting, employee interaction, social responsibility activities, new product development
125642

การออกแบบประสบการณ์และกิจกรรมพิเศษ
3(2-2-5)
Experience and Special Event Design
การออกแบบการสื่ อสารกั บ ลัก ษณะทางจิตวิท ยาของผู้ บ ริโภค การออกแบบกิ จกรรม
ส่งเสริมการตลาด การจัดการพื้นที่จัดจาหน่าย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง
สินค้าและผู้บริโภค การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การวางแผนงาน การเลือกสถานที่ การบริหารต้นทุน การ
ออกแบบบรรยากาศ การควบคุมกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน การประเมินผลการจัดกิจกรรมพิเศษ
Communication designed with consumer psychology, marketing promotion activity
design, organizing sales promotion activities, product packaging design, creating participation among
product and consumer, target consumer analysis, event planning, cost-effective management,
designing event atmosphere, event management, event evaluation, and regulations related to
organizing event, create, plan, budget, implement, and evaluate events
125731

ภูมิทัศน์ทางการสื่อสาร
3(2-2-5)
Communication Landscape
พฤติกรรม การเลือกใช้สื่อ รูปแบบ วิธีการ การสื่อสารในสภาพปัจจุบันของกลุ่มคนต่าง ๆ
ผลกระทบต่อระดับปัจเจกบุคคลและสังคม กระบวนการทาหน้าที่ของสื่อ สถานการณ์ที่มีผลต่อการบริหาร
การสื่อสาร แนวโน้มของเทคโนโลยีทางการสื่อสาร การวิเคราะห์ภาพรวมทางการสื่อสาร
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Behavior, media selection, format and procedure of communication, crowds
communication in current situation, individual and social impact, media function process, situation affect
communication management, trend of communication technology, analysis of overall communication
125732

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Intercultural Communication
ทฤษฎี ก ารสื่ อ สารระหว่ า งวั ฒ นธรรม การปรั บ ตั ว ท่ า มกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม การพัฒนาการเป็นนักสื่อสารสากล อิทธิพลของสื่อมวลชน สื่อสมัยใหม่ และกระแสโลกาภิวัตน์
ต่อการกลืนกลายทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์
Theories of intercultural communication, adaptation among various cultures,
development of international communication, influence of mass media, new media and globalization on
culture and identity assimilation
125733

การจัดการมวลชนสัมพันธ์
3(2-2-5)
Mass Relationship Management
รูป แบบการรวมกลุ่มของมวลชน วัตถุป ระสงค์ของการรวมกลุ่ม ลัก ษณะความสัมพันธ์
ระหว่างบุค คลและระหว่างกลุ่ม หลั ก การมีส่ วนร่วม กิจกรรมกลุ่ ม การสื่อสารแบ บมีส่วนร่วม วิธีก าร
สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ ความร่วมมือ การแก้ไขความเข้าใจผิด การสร้างความเข้มแข็งให้กับ กลุ่มและ
องค์กร การสร้างทัศนคติและค่านิยมร่วม
Mass grouping format, objective of aggregation, relations characteristic among persons
and groups, principles of participation, group activities, participatory communication, communication
procedure to create awareness, cooperation, adjust communication break down, strength creation for
groups and organization, attitude and shared values creation
125741

การบริหารโครงการสื่อสาร
3(2-2-5)
Communication Project Management
การวิเคราะห์แผน ประเภทและลักษณะของโครงการสื่อสาร หลักการกาหนดวัตถุประสงค์
ของโครงการสื่อสาร การสร้างข้อกาหนดผลสาเร็จของงานและตัวชี้วัด การวิเคราะห์ระยะเวลา การกาหนด
ผู้รับ ผิด ชอบ การจัด การก าลั งคน การจัด การงบประมาณ เทคนิคการควบคุมและตรวจสอบงาน การ
บริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ การประเมินและสรุปผลโครงการ
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Plan analysis, type and characteristic of communication project, principles to define
objective of communication project, terms of reference : TOR, period of time analysis, appointment,
responsible determination, human and budget management, control and check technique, risk
management, worthiness analysis, evaluation and conclusion of communication project
125742

การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
3(2-2-5)
Communication for Social Change
ความหมาย แนวคิด กระบวนการสื่อสาร นวัตกรรมและการยอมรับ การติดต่อสื่อสาร
เพื่อการพัฒนา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาบริบททางสังคมในพื้นที่ การวางแผนการสื่อสารเพื่อ
การเปลี่ย นแปลงให้สังคม การใช้สื่อระหว่างบุคคลและสื่อมวลชนเพื่อพัฒนาชุมชน การสื่อสารระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ผูน้ าความคิดเห็น กับประชาชน
Meaning, concept, communication processes, innovation and adaptation, communication
to development, sufficient economy concept, social context analysis, communication planning to
improve social well-being, media using through contacting people and mass media to develop
community, communication between the government, change agent, opinion leader, and people
126100

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
ความหมายและความสาคัญ ของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การกาหนดราคา
โดยอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง
เงินเฟ้อ เงินฝืด และการค้าระหว่างประเทศ
Definition, importance of economics, economic systems, demand and supply,
demand and supply etasticity, price determination and market equilibrium, basic consumer behavior
theory, production and production cost, national income, money and banking, monetary and fiscal
policies, inflation and deflation, international trade
127110

ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่
3(3-0-6)
Introduction to Mass Communication and New Media
ทฤษฎีและแนวคิดที่สาคัญ ของสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่ พัฒนาการของสื่อมวลชน
ประเภทกลุ่มสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ สื่อกระจายเสีย ง และสื่อใหม่ของไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่ม
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ประเทศอาเซี ย น คุ ณ ลั ก ษณะและประเภทของสื่ อ ใหม่ ผลกระทบของสื่ อ มวลชนและสื่ อ ใหม่ ที่ มี ต่ อ
กระบวนการสื่อสารของมนุษ ย์และวิชาชีพ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ ความรับ ผิดชอบและผลกระทบของ
สื่อมวลชนและสื่อใหม่ที่มตี ่อบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
Core theories, concepts, history, and evolution of mass communication and new
media; printed, movie, broadcasting and new media of Thai and International especially Asian
countries, attributions, impact and influence such media on human communication process and mass
media impact of mass media and new media on personal, economics and society, the roles,
responsibility and impact of mass media and new media
127133

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานด้านนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Information Technology for Communication Arts
ความหมาย ความสาคัญและองค์ประกอบของเทคโนโลยี ประเภท ลักษณะ แหล่งและการ
ใช้สารสนเทศ การผลิต การจัดเก็บ การประมวลผล และการประยุ กต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบ ค้นและ
เผยแพร่สารสนเทศไปยังกลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือประเมินผลกระทบจากการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการแก้ปัญหาด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มตี ่อบุคคลและสังคม
Definition, importance and elements of information technology, category, characteristic,
source and usability of information, creating, storage, processing, and applied technology for
information retrieval and dissemination to the target audience, tools for impact assessment of retrieval
and dissemination through information technology, problem solving process with the use of information
technology, effect of information technology on people and society
127324

ระเบียบวิธีวจิ ัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ความหมาย ประเภทของการวิจัย ทางนิ เทศศาสตร์ การพั ฒ นาโจทย์ ก ารวิจัย ด้ านการ
สื่อสาร การแสวงหาข้อมูลทางด้านการวิจัย การออกแบบการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร ประเภท
ของเครื่องมือในการวิจัย การพัฒนาข้อเสนอการวิจัย และแนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ รวมทั้งจรรยาบรรณและจริยธรรมในการทาวิจัยด้านการสื่อสาร
Meaning, type of communication research, communication research question
development, seeking information, research design, communication research methodology, sorts of
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reseach tools, research proposal development, concept of analysis both quantity and quality data,
including communication research ethic
128120

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกั บการตลาด ความหมายและหน้าที่ทางการตลาด ปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อระบบการตลาด การบริหารการตลาดเบื้องต้น การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย
พฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยตลาด การใช้เครื่องมือทางการตลาดในการดาเนินธุรกิจ
Fundamental knowledge of marketing, meaning and roles of marketing, factors
affecting market system, fundamental marketing management, market segmentation, selecting target
markets, consumer behavior, market research, usability of marketing tool in business
146273

ภาษาอังกฤษเพื่องานด้านนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
English for Communication Arts
ทักษะภาษาอังกฤษด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียนในเนือ้ หาและบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ และประเด็นร่วมสมัยอื่นๆ คาศัพท์เทคนิคเฉพาะทางการสร้างสรรค์ และผลิต
ผลงานในรูปแบบสื่อต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ
Intensive practices of English listening, speaking, reading and writing skills on
content related to contemporary issues in mass media, a list of useful technical terms and production
of various forms of media in English language
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก
125
2. เลขในลาดับที่ 4
1
2
3
4
5
6
7
3. เลขในลาดับที่ 5

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

1
2
3
4
4. เลขในลาดับที่ 6

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
ระดับชั้นปีของการศึกษาหรือกลุ่มวิชาเลือก
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
รายวิชาเลือกกลุ่มการประชาสัมพันธ์
รายวิชาเลือกกลุ่มการสื่อสารการตลาด
รายวิชาเลือกกลุ่มการบริหารการสื่อสาร
ภาคการศึกษาที่ทาการศึกษา
หรือชั้นปีที่ทาการศึกษาในหมวดวิชาเลือก
เปิดให้นิสติ ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1
เปิดให้นิสติ ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2
เป็นวิชาเลือกที่เปิดให้ศกึ ษาในชั้นปีที่ 3
เป็นวิชาเลือกที่เปิดให้ศกึ ษาในชั้นปีที่ 4
อนุกรมของรายวิชา

47
3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
เลขบัตรประจาตัว
ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ
ประชาชน
ทางวิชาการ
1* นายณัฐวุฒิ สมยาโรน
16599001xxxxx
อาจารย์
นศ.ม.
นศ.บ.
2* นายทศพล คุ้มสุพรรณ
36599006xxxxx
อาจารย์
วส.ม.
นศ.บ.
3* นางนวพร เกษสุวรรณ
36599007xxxxx
อาจารย์
ศศ.ม.
นศ.บ.
4*

นางสาวรุจนิ ันท์ เอื้อพิทักษ์สกุล

35699000xxxxx

อาจารย์

5*

นางสาววิราพร โชติปัญญา

15299001xxxxx

อาจารย์

นศ.ม.
นศ.บ.
นศ.ม.
วส.บ.

สาขาวิชา
การจัดการการสื่อสาร
การประชาสัมพันธ์
การสื่อสารมวลชน
การประชาสัมพันธ์
นิเทศศาสตร์
การประชาสัมพันธ์
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
การประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์
การจัดการการสื่อสาร
แบบบูรณาการ
การประชาสัมพันธ์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2557
2551
2552
2546
2548
2545

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551
2547
2555

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2551

ปี

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การฝึก งานในสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์
ให้แก่นิสิต โดยเป็นการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือ การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยที่ผู้ใช้
บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ก่อนเข้าสู่อาชีพ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นิสิตต้อ งมีคุ ณ ธรรม จริย ธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพในการใช้ค วามรู้และ
ทักษะทางวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างระมัดระวัง โดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การทางานของตนต่อองค์ก าร การให้ประสบการณ์ภาคสนามโดยการจัดแผนการเรียนแบบมีการฝึกงาน
และสหกิจศึกษา คาดหวังให้นสิ ิตมีมาตรฐานการเรียนรู้ ต่อไปนี้
1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สถาบันและสังคม
3) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวติ อย่างสร้างสรรค์ในสังคม
4.1.2 ด้านความรู้
นิสิตต้องสามารถบูรณาการความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางวิชาชีพและ
ด้านอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กันเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้ใหม่โดย
เรีย นรู้จากประสบการณ์ ท างาน การให้ป ระสบการณ์ ภาคสนามโดยการจัดการศึก ษาแบบการฝึก งาน
และสหกิจศึกษา จึงคาดหวังให้นสิ ิตมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ ต่อไปนี้
1) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้าน
การจัดการธุรกิจ โดยสามารถบูรณาการและนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
2) มีความรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรกิจและอื่น ๆ โดยใช้วิธีก าร
เรียนรู้จากประสบการณ์
4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
นิสิตต้องสามารถพั ฒนาสติปัญ ญาของตนเองโดยการเรียนรู้จากการทางาน การ
แก้ไขปัญหา การแสวงหาข้อมูล ตลอดจนทักษะการใช้ความเข้าใจ ดุลยพินิจในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติหน้าที่การงานได้ การให้ประสบการณ์ภาคสนามโดยการจัดการศึกษาแบบการฝึกงานและสหกิจ
ศึกษา จึงคาดหวังให้นสิ ิตมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ ต่อไปนี้
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1) สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่าง ๆ ในการระบุและวิเคราะห์
ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง
2) สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการธุรกิจและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะ
ทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ตา่ ง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
3) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นิสิตต้องมีพัฒ นาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ และพัฒนา
ความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างกัน ทางานได้อย่างมี
ประสิท ธิภาพ การให้ประสบการณ์ภาคสนามโดยการจัดการศึกษาแบบการฝึกงานและสหกิจศึกษา จึง
คาดหวังให้นสิ ิตมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ ต่อไปนี้
1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถปรับตัวให้เข้ากับผูอ้ ื่นได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3) สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.5 ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
นิสิตต้องพัฒ นาทัก ษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารให้เข้าใจ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสมในการท างานที่ ได้รับ มอบหมาย การให้ป ระสบการณ์ ภาคสนามโดยการจัด
การศึกษาแบบการฝึกงานและสหกิจศึกษา จึงคาดหวังให้นสิ ิตมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ ต่อไปนี้
1) มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงประมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการ
แปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้
รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมายและการสื่อสารสารสนเทศ
4.1.6 ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
นิสติ ต้องมีการพัฒนาทักษะด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้
เกิดการยอมรับในสถานประกอบการ และรู้จักการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับกาละเทศะ การให้

50
ประสบการณ์ภาคสนามโดยการจัดการศึกษาแบบการฝึกงานและสหกิจศึกษา จึงคาดหวังให้นิสติ มี
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ต่อไปนี้
1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการศึกษาอิสระ
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาหัวข้อการศึกษาอิสระทางการจัดการการสื่อสาร จานวน 6 หน่วยกิต เป็นการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อที่ นิสิตสนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีที่นามาประยุกต์ในการทาการศึกษา
อิสระ มีขอบเขตของการศึกษาอิสระที่สามารถทาเสร็จได้ พร้อมทั้งนาเสนอผลงานและจัดทารายงานตาม
รูปแบบที่ถูกต้องภายในเวลาที่หลักสูตรกาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาการศึกษาอิสระ
5.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นิสิต ต้อ งมีคุ ณ ธรรม จริย ธรรม และจรรยาบรรณในการท าวิจั ย มี ความรู้ ความ
เข้าใจ และทัศนคติที่ดตี ่อการทาวิจัย พร้อมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ัย และสามารถบริหารเวลาได้
5.2.2 ด้านความรู้
นิสิตต้องสามารถบูรณาการความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ในด้านการจัดการการ
สื่อสารและด้านอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อใช้ในการทาวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีองค์ความรู้
ใหม่เกิดขึน้
5.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
นิสติ สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่าง ๆ ในการระบุและวิเคราะห์
ปัญหาได้ด้วยตนเอง สามารถประยุกต์ความรู้ด้านการจัดการการสื่อสารและด้านอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กันเพื่อ
สรุปผลการวิจัย ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
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5.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นิสติ สามารถดาเนินการวิจัยตามแผนที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดกี ับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และสามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
5.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
นิ สิ ต ต้ อ งมี ทั ก ษะการใช้ วิ ธี วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ประมาณในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล แปล
ความหมาย สรุปผล และเสนอแนะแนวทางจากผลการวิจัย พร้อมทั้งสามารถนาเสนอผลการวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการนาเสนอที่
เหมาะสม
5.3
5.4
5.5

ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต

การเตรียมการ
5.5.1 นิสิตเลือกหัวข้อที่สนใจศึกษาและขอคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละชั้นปี
พร้อมทั้งทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5.5.2 นิ สิ ต ต้ อ งน าเสนอโครงร่ างการศึ ก ษาอิ ส ระต่ อ คณาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช า โดย
จะต้องมีอาจารย์เกินกึ่งหนึ่งให้ความเห็นชอบ นิสติ จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระได้
5.5.3 แต่งตัง้ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ
5.5.4 นิสิตนัดหมายขอเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พร้อมทั้ง
บันทึกความก้าวหน้าและรายงานความก้าวหน้าโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ลงนามด้วยทุกครั้ง
5.5.5 จัดให้มกี ารนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาการศึกษาอิสระ
ด้านการจัดการธุรกิจ
5.6.2 ผูส้ อนและผูเ้ รียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน
5.6.3 อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าในการทาวิจัย
5.6.4 คณะกรรมการประเมินการนาเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และประเมิน
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. ทั กษ ะด้ า นการบ ริ ห ารการสื่ อ สาร
มี ค วามสามารถในการคิ ด เชิ ง กลยุ ท ธ์
คิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด สร้ า งสรรค์ สามารถ
ประเมิ น สถานการณ์ ท างการสื่ อ สาร
ได้อย่างแม่นยา วางแผนแก้ไขปัญ หาและ
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2. ทั ก ษะด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพและภาวะผู้ น า
มี ม นุ ษ ยสั ม พั นธ์ มี ทั ก ษ ะการสื่ อ สาร
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี ค วามอดทนและมี
ความฉั บ ไวในการปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความ
ซื่อตรง

1.
2.
3.
4.
5.

3. ทั ก ษ ะด้ าน เท ค โน โล ยี ส ารส น เท ศ 1.
มีความสามารถในการเลือกใช้สื่อเพื่อการ
เผยแพร่ ส ารสนเทศที่ ต้ อ งการสื่ อ สารได้ 2.
อย่างเหมาะสม
3.

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
จัดการเรียนการสอนแบบมีสว่ นร่วม
ใช้เทคนิคการเขียนแผนผังความคิด
ใช้การอภิปรายจากคาถามและกรณีศกึ ษา
ใช้วธิ ีแสดงบทบาทสมมติและสร้างสถานการณ์
จาลอง
ใช้เทคนิค Peer Coaching
ใช้วธิ ีการสอนให้เกิดการคิดเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
สิ่งต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบอื่น
ฝึกให้ผเู้ รียนได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ
ฝึกให้ผเู้ รียนได้ประเมินสถานการณ์ โดยการตัง้
คาถามและคิดหาคาตอบจากสถานการณ์นั้น
จัดให้มกี ารทางานเป็นกลุ่ม
สร้างกฎ กติกา มารยาทในการเข้าชั้นเรียนและ
การทากิจกรรมต่าง ๆ
ใช้เทคนิคการเรียนรู้จากกิจกรรมโครงการ
ใช้การอภิปรายจากคาถามและกรณีศกึ ษา
ใช้วธิ ีการแสดงบทบาทสมมติและสถานการณ์
จาลอง
กาหนดให้มีการเรียนรายวิชาการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปในการออกแบบสื่อ
มีการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
ให้เหมาะสมกับสารและกลุ่มเป้าหมาย
จัดให้มกี ารนาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้
สื่อที่เหมาะสม
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คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
4. ทั ก ษ ะด้ าน ก ารเรี ย น รู้ ด้ วย ต น เอ ง 1. มอบหมายงานให้นสิ ิตค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง
มีความใฝ่รู้และมีจินตนาการ
2. ใช้เทคนิคการเรียนรู้จากกิจกรรมโครงการ
3. สร้างสถานการณ์ให้เกิดการแข่งขัน และ
เปรียบเทียบผลงานระหว่างนิสิตทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน
4. การนานิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนิสติ สถาบัน
อื่น และศึกษาดูงานในองค์กรชัน้ นา
ระดับประเทศ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
ต่อตนเองและสังคมมาใช้ในการดาเนินชีวติ
2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี คุณค่าของตนเองและผู้อ่นื เคารพกฎระเบียบ วินัย
ตรงต่อ เวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีจติ อาสา สานักสาธารณะ ไม่อคติ
เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
คณะกาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์การ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย โด
เน้นให้
1) การเข้าเรียนให้ตรงเวลา
2) การแต่งกายเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) นิ สิ ต ต้ อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการท างานกลุ่ ม โดยรู้ห น้ าที่ ก ารเป็ น ผู้ น าและ
การเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
4) นิสิตต้องมีความซื่อสัตย์โดยไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกงานของ
ผูอ้ ื่น
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2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมิ น จากการตรงเวลาของนิ สิ ต ในการเข้ า ชั้ น เรี ย น การส่ ง งานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสติ ในการเข้าร่วมกิจกรรม
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4) ประเมินการกระทาทุจริตในการสอบ
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ ศึกษา
2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรูใ้ นแนวกว้างของ
วิชาสาขาที่ศึกษา รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจ เพื่อเล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
3) มีความรูใ้ นการวิจัย สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรู้
ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งได้แก่
1) การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ
2) มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและทารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม
3) อภิ ป รายเป็ น กลุ่ ม โดยที่ ผู้ ส อนตั้ ง ค าถามตามระบบการสอนยึ ด ผู้ เรี ย นเป็ น
ศูนย์กลาง
นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานในองค์กร
ชั้นนาหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจน
ฝึกการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ในด้านต่าง ๆ คือ
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นิสติ จัดทา
4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชัน้ เรียน
5) ประเมินจากผลการฝึกงาน
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์
การรูเ้ ท่าทันสื่อ มีไหวพริบคิดอย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได้สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์ สรุปประเด็น และวิพากษ์ปัญหา
ต่างๆ ได้ รวมทั้งสามารถประยุกต์และบูรณาการความรูท้ ักษะและ
การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล บูรณาการความรู้
และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4) ใช้ป ระสบการณ์ ท างภาคปฏิ บั ติ ม าหาแนวทางใหม่ ในการแก้ปั ญ หาได้ อย่ าง
เหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การเรี ย นการสอนต้ อ งฝึ ก กระบวนการคิ ด อย่ า งสร้ า งสรรค์ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม เข้ า
ศึก ษา โดยเริ่มจากปัญ หาที่ง่ายและเพิ่มระดับ ความยากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ต้อง
จัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา
2) จั ด ก ารส อ น แบ บ ยึ ด ผู้ เรี ย น เป็ น ศู น ย์ ก ล าง ด้ วย ก ารแก้ ปั ญ ห าจ าก
สถานการณ์จาลอง
3) ให้มีการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เพื่ อเป็นการเรีย นวิธีก ารแก้ปัญ หา
ในสถานการณ์จริง
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมายให้ทา
2) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชัน้ เรียน
3) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2) สามารถนาความรู้ ทักษะในศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถชีน้ าการพัฒนา
สังคม พร้อมทั้งวางตัว แสดงความคิดเห็น แสดงจุดยืน ตามบทบาท หน้าที่และ
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ความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม
3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ าม ตระหนักรู้บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของ
ตนเองและผูอ้ ื่นสามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นได้เหมาะสม ทางานเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและ
สามารถบริหารจัดการการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
5) มีทักษะในการดาเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทั กษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นสิ ิตเรียนรูแ้ บบร่วมมือ
2) ฝึกการทางานกันเป็นกลุ่ม
3) สอนโดยใช้กรณีศึกษา
การมอบหมายกิจกรรมให้กับ นิสิตจะท าการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจในวัฒนธรรมองค์การในระหว่าง
การดาเนินกิจกรรม
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) ป ระเมิ น จากผล งาน ของก ลุ่ ม แล ะผล งาน ของผู้ เ รี ย น ในก ลุ่ มที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
2) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน
3) สั ง เกตพฤติ ก รรมในการเรี ย น และพฤติ ก รรมที่ แ สดงออกในการร่ ว ม
กิจกรรมต่าง ๆ
4) ใช้ผลการประเมินจากการฝึกงาน
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ด้ า นทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพและ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
2) สามารถนาทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาแก้ไขปัญหาได้โดยใช้สารสนเทศ
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ทางคณิตศาสตร์หรือนาสถิตมิ าประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3) มีทัก ษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกั บ กลุ่ม คนหลากหลายได้อ ย่างมีป ระสิท ธิ
ภาพ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นรายวิ ช าต่ า ง ๆ ให้ นิ สิ ต ได้ เรี ย นรู้ ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ใ น
หลากหลายสถานการณ์ รวมทั้งศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ด้วยตนเอง
2.5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ป ระเมิ น จาก เท ค นิ ค ก ารน าเส นอ โด ยใช้ เ ท ค โน โล ยี ส ารสน เท ศ ห รื อ
คณิตศาสตร์และสถิติ
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบ าย การอภิปราย กรณี ศึก ษาต่าง ๆ ที่
มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้สุนทรียภาพ
1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษาศิลปะและ
วัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้สุนทรียภาพ
1) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
2) สอดแทรกความมีสุนทรียภาพในการเรียนการสอน
3) การยกตัวอย่างเรื่องสุนทรียภาพในการสื่อสารในระหว่างทาการสอน
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สุนทรียภาพ
1) สังเกตจากผลงานในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อ
2) ประเมินผลจากรสนิยม และผลงานด้านการผลิตสื่อของนิสิต
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
3) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
4) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
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2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเนื้อหาและการปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
รายวิชาต่าง ๆ
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกทั้งในและนอกห้องเรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
001102 ภาษาอังกฤษ
เตรียมพร้อม
001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ ลก
กว้าง
001204 ภาษาอังกฤษ
ก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา
002202 สังคมพหุ

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

(1)

(2)

(3) (4)

(1)

(2) (3) (1)







































5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
6.
ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสาร และ
สุขภาพ
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)




 























































































(3) (4)

ความรับผิดชอบรอง
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(2)
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

(1)

(3) (4)

(1)

(2) (3) (1)

(2)





  







 





 







 







  



















3. ทักษะทางปัญญา


















 











(3) (4)
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วัฒนธรรม
003201 การสื่อสารในสังคม
ดิจิทัล
003202 การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
004101 ศิลปะในการดาเนิน 
ชีวติ
004201 บุคลิกภาพและการ
แสดงออกในสังคม
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
100005 กฎหมายและ
จริยธรรมสื่อมวลชน
125111 หลักนิเทศศาสตร์

125121 ภาษาเพื่อการ


(2)

2. ความรู้

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
6.
ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสาร และ
สุขภาพ
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

(1)
สื่อสาร
125212 จิตวิทยาเพื่อการ
สื่อสาร
127110 ความรู้ทั่วไปทางการ
สื่อสารมวลชนและสื่อใหม่
127133 เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่องานด้าน
นิเทศศาสตร์
127324 ระเบียบวิจัย
146273 ภาษาอังกฤษเพื่อ
งานด้านนิเทศศาสตร์
กลุ่มวิชาเอก
122130 ธุรกิจเบือ้ งต้น



(3) (4)

(1)

(2) (3) (1)

(2)






































3. ทักษะทางปัญญา























































(3) (4)
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125122 หลักการ
ประชาสัมพันธ์

(2)

2. ความรู้

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
6.
ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสาร และ
สุขภาพ
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

(1)

(3) (4)

3. ทักษะทางปัญญา

(1)

(2) (3) (1)

(2)

(3) (4)
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125211 การผลิตสื่อภาพและ
เสียงเพื่อการสื่อสาร
125221 การออกแบบ
กราฟิกและมัลติมเี ดียเพื่อ
การสื่อสาร
125222 วาทนิเทศ
125223 หลักการโฆษณา
125311 การเขียนเชิงนิเทศ
ศาสตร์อย่างสร้างสรรค์
125312 การจัดการการ
สื่อสารการตลาด
125321 เทคนิคการจัดการ
สื่อสาร
125322 การบริหาร
ภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ และ

(2)

2. ความรู้

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
6.
ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสาร และ
สุขภาพ
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

(1)
ชื่อเสียง
125411 การวางแผนการ
สื่อสารเชิงกลยุทธ์
125412 การบริหารประเด็น
และการสื่อสารในภาวะ
วิกฤติ
125413 สัมมนา
125414 การรณรงค์การ
จัดการสื่อสาร
126100 เศรษฐศาสตร์
เบือ้ งต้น
125120 หลักการตลาด
กลุ่มวิชาเอกเลือก
125531 การสื่อสารเพื่อการ
โน้มน้าวใจ

(2)

2. ความรู้

(3) (4)



















3. ทักษะทางปัญญา

(1)

(2) (3) (1)























































(3) (4)







(2)

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
6.
ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสาร และ
สุขภาพ
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)
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(3) (4)

(1)

(2) (3) (1)

(2)

(3) (4)

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
6.
ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสาร และ
สุขภาพ
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)



















 















 





1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

(1)











3. ทักษะทางปัญญา
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125532 การสื่อสารองค์การ 
125533 กลยุทธ์การสร้าง
เนื้อหาและสื่อเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์
125541 เทคนิคการนาเสนอ
งานประชาสัมพันธ์
125542 การประชาสัมพันธ์

เชิงบูรณาการ
125631 เครือข่ายการ
สื่อสารและสื่อสังคม
125632 พฤติกรรมผู้บริโภค
และผู้รับสาร
125633 การสื่อสารสุขภาพ
125641 การสื่อสารและ
บริหารตราสินค้า

(2)

2. ความรู้
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(3) (4)

(1)

(2) (3) (1)

(2)

(3) (4)































1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

(1)

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา
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125642 การออกแบบ
ประสบการณ์และกิจกรรม
พิเศษ
125731 ภูมิทัศน์ทางการ
สื่อสาร
125732 การสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม
125733 การจัดการมวลชน
สัมพันธ์
125741 การบริหารโครงการ
สื่อสาร
125742 การสื่อสารเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
125421 การฝึกงาน
125422 สหกิจศึกษา
125423 การศึกษาอิสระ

(2)

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
6.
ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสาร และ
สุขภาพ
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)

66
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน
การวัด ผลและการสาเร็จการศึก ษาเป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิท ยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึก ษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่ งของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทา
ความเข้ าใจตรงกั นทั้ งสถาบั น และน าไปด าเนิ น การจนบรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ซึ่ งผู้ ป ระเมิ น ภายนอกจะต้ อ ง
สามารถตรวจสอบได้ การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
การทวนสอบในระดับ หลักสู ต รโดยสาขาวิชาการจัดการการสื่อสารจัดให้มีก ารประชุมพิจารณาผลการ
เรียนรู้จากผลการศึกษาและพฤติกรรมในการเรียนของนิสิตทุกชั้นปีจากอาจารย์ผู้สอนทุกชั้นปี พร้อมกับ
รายงานผลทุกปีการศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษาการกาหนดกลวิธีการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้ ข องนิ สิ ต เน้ น การท าวิจั ย สั ม ฤทธิ์ ผ ลของการประกอบอาชี พ ของบั ณ ฑิ ต
ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตร
แบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัย
อาจจะทาดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวะการได้งานทาของบัณ ฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็ น ต่ อ ความรู้ ความสามารถ ความมั่ น ใจของบั ณ ฑิ ต ในการ
ประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม
เพื่ อประเมิน ความพึ งพอใจในบั ณ ฑิ ตที่ จบการศึ ก ษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น
(3) การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาส
ในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึน้ ในสถานศึกษานั้น ๆ
(5) การประเมินจากบั ณ ฑิ ต ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรีย นรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่ก าหนดในหลัก สูตรที่เกี่ยวเนื่องกับ การประกอบอาชีพ ของบัณ ฑิ ต
รวมทั้งเปิดโอกาศให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึน้ ด้วย
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(6) ความเห็น จากผู้ท รงคุ ณ วุฒิ ภายนอกที่ มาประเมิ นหลัก สู ตรหรือเป็น อาจารย์พิ เศษ
ต่อความพร้อมพร้อมของนิสิตในการเรียนและสมบัติอื่ น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนา
องค์ความรู้ของนิสิต ผลงานของนิสิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ ,
(ข) จานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ , (ค) จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทา
ประโยชน์ตอ่ สังคม
3.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์ ก ารส าเร็จ การศึ ก ษาเป็ น ไปตามข้อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย พะเยา ว่าด้ วย การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตร และ
การจัดทาประมวลรายวิชา รวมทั้ง ความรูค้ วามเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย
1.2 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่
ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์ในการสอนและการวัด
และการประเมินผลในรายวิชา
2.1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิ ช าชี พ ในองค์ ก รต่ า งๆ การประชุ ม ทางวิ ช าการและการน าเสนอผลงานวิ ช าการทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั้งการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ ผลิตผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและทางด้านนิเทศ
ศาสตร์
2.2.2 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.3 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ
2.2.4 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
บริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
2.2.5 เปิ ด โอกาสให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนได้ สั่ งซื้ อ ต าราเรีย นใหม่ ๆ เพื่ อ พั ฒ นาการเรีย นการสอน
รวมทั้งอุปกรณ์ตา่ งๆ ในห้องปฏิบัติการ
2.2.6 จัด ให้มี ก ารศึก ษาดู งานต่ างมหาวิท ยาลัย และองค์ ก รวิชาชีพ ต่ างๆ ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีก ารแต่ งตั้งคณะกรรมการรับ ผิ ดชอบหลั ก สู ตร โดยมีห น้ าที่ ก ากั บ การด าเนิน งานเปิ ด และปิ ด
หลัก สูตร และดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึก ษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาที่กาหนดในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินหลักสูตร บริหารและวางแผนหลักสูตรด้านวิชาการ
รวมทั้งกากับ ติดตามการดาเนินงานหลักสูตร ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน ประสานความ
ร่วมมือจากบุคคล หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรี ยนรู้ ติดตามผลการเรียนของนิสิต
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร ทั้ง รายบุคคลและระดับ ชั้นปี ตรวจสอบ
ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของอาจารย์ และการบริหารหลักสูตร รายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการบริหารหลักสูตร
2. บัณฑิต
2.1 จัดสารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตร
2.2 ประมาณการความต้องการแรงงานประจาปีจากภาวะการได้งานทาของบัณฑิต และรายงาน
ผลการสารวจความต้องการแรงงานของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2.3 มีแผนการจัดการสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใช้เป็น ข้อมูล
ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิ ิต
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ป รึก ษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญ หาในการ
เรีย นสามารถปรึก ษากั บ อาจารย์ที่ป รึก ษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุก คนจะต้องท าหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) เพื่อให้นิสิตเข้า
ปรึกษาได้
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3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณี ที่นิสิตมีค วามสงสัย เกี่ ย วกับ ผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคาร้องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละวิชาได้ ทั้งนี้เป็นไป
ตามเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปใน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลและให้ค วามเห็ นชอบการประเมินผลทุก รายวิชา เก็ บ รวบรวมข้อมูลเพื่ อเตรียมไว้
สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และ
บัณฑิตมีผลการเรียนรู้อย่างน้อยตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาการจัดการสื่อสารกาหนด
4.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ
คณาจารย์ผู้รับ ผิดชอบรายวิชานาเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษเพื่อพิจารณาคุณ สมบัติและ
ความเหมาะสมต่อคณาจารย์ผู้ส อนร่วม คณาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการหลักสูตรและ
นาเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เพื่อพิจารณาอนุมัติตาม
ขั้นตอน โดยอาจารย์พิเศษจะต้องเป็นผู้มปี ระสบการณ์ตรง หรือมีวุฒกิ ารศึกษาอย่างต่าปริญญาโท
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
5.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยอาจารย์ สามารถให้ก้าวทันหรือเป็นผู้นาในการสร้าง
องค์ความรูใ้ หม่ ทางด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชน
5.1.2 ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยคณะกรรมการ
บริ ห ารหลั ก สู ต ร ร่ ว มกั น พิ จ ารณ าในการจั ด หลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) สาขานิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชน
5.1.3 มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน
และภายนอกอย่างน้อย 4 ปีตอ่ 1 ครั้ง
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5.2 การเรียนการสอน
5.2.1 จัดแนวทางการเรียนการสอนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเน้นการฝึกจาก
ประสบการณ์จริง และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมในแต่ละวิชาเพื่อกระตุน้ ให้นสิ ิตได้
ศึกษาค้นคว้า องค์ความรูท้ ี่ทันสมัยได้ด้วยตนเอง
5.2.2 จัด ให้มีระบบสนับสนุนการเรียนรู้ และหรือเครื่องมือเพื่อกระตุ้นให้นิสิตเกิดการ
เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
5.2.3 จัดทาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ นิสิต อาจารย์ ห้อ งปฏิบัติการทางวิชาชีพ งานวิจัย
งบประมาณ และผลงานทางวิชาการทุกภาคการศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินของคณะกรรมการ
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.3.1 จัดให้มีการวัดผลการเรียนของนิสิตทุกรายวิชา โดยสามารถใช้วิธีการวัดผลต่างๆ
ได้แก่ การทดสอบวัดความรู้ การทดสอบการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ
5.3.2 สังเกตพฤติกรรมของนิสติ ในเวลาเรียน และในการมอบหมายงานต่างๆ
5.3.3 จัดทาแบบประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาโดยผู้เรียนเป็นผู้ประเมินตนเอง
5.3.4 ผลการประเมินจากสถานประกอบการหรือผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องในรายวิชาที่ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติงาน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
การด าเนิ น การตามหลั ก สู ต รจะใช้ อ าคารที่ มี อ ยู่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย และค่ าใช้จ่ า ยเกี่ ย วกั บ
บุคลากรจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ส่วนงบลงทุนก็จะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเช่นกัน สาหรับ
หมวดค่าใช้สอยและเงินอุดหนุนจะขอรับการสนับสนุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
จานวนทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารสนเทศและสื่อการศึกษาของ มหาวิทยาลัยมี
ดังต่อไปนี้
1. หนังสือภาษาไทย

89,849

เล่ม

2. หนังสือภาษาต่างประเทศ

29,177

เล่ม

3. วารสารภาษาไทย

104

รายชื่อ

4. วารสารภาษาต่างประเทศ

25

รายชื่อ

5. ฐานข้อมูลออนไลน์

22

ฐาน

6. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับการสืบค้นสารสนเทศ

50

เครื่อง
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6.3 การจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง
เพื่อบริก ารให้อาจารย์และนิสิตได้ ค้นคว้าและใช้ป ระกอบการเรีย นการสอน ในการประสานการจัดซื้ อ
หนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่
จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญ มาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ สาหรับให้หอสมุดกลางจัดซือ้ หนังสือด้วย
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งจะประสานงานจัดซือ้ จัดหาหนังสือเพื่อ
เข้าหอสมุดกลาง และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตารา นอกจากนีม้ ีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศน
อุปกรณ์ ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความ
ต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ป ระจาหลั กสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่ ว ม ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ ว า ง แ ผ น ติ ด ต า ม
และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ ปริ ญ ญ าตรี
สาขานิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชน
3. รายละเอี ย ดของรายวิ ช าและรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ า มี ) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการเปิ ด สอนในแต่ ล ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช าและ
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เนิ น ก า ร ข อ ง ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วั น หลั ง สิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษาที่ เ ปิ ด สอนให้ ค รบ
ทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ
ม ค อ . 7 ภ า ย ใ น 6 0 วั น ห ลั ง สิ้ น สุ ด ปี
การศึกษา
6. มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนิ สิ ต ตามมาตรฐาน
ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ ก า ห น ด ใ น ม ค อ . 3 แ ล ะ
มคอ.4 (ถ้ ามี) อย่างน้อ ยร้อ ยละ 25 ของรายวิช าที่ เปิ ด
สอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน
กลยุ ท ธ์ ก ารสอน หรื อ การป ระเมิ น ผลการเรี ย นรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ใน
ปีที่ผา่ นมา
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี ) ทุก คน ได้รับ การปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5















































































74
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
9. อาจารย์ ป ระจ าทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาทางวิช าการ
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
10. จานวนบุค ลากรสนับ สนุนการเรีย นการสอน (ถ้ามี)
ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า วิ ช า ก า ร แ ล ะ /ห รื อ วิ ช า ชี พ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดั บ ความพึ งพอใจของนั ก ศึก ษาปี สุ ดท้ าย/บัณ ฑิ ต
ใ ห ม่ ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภ า พ ห ลั ก สู ต ร เฉ ลี่ ย ไ ม่ น้ อ ย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เ ฉ ลี่ ย ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 3.51 จ า ก ค ะ แ น น เ ต็ ม
5.00

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การประชุ ม ร่ ว มกั น ของอาจารย์ ใ นคณะ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และขอ
คาแนะนา ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน เพื่อนาไปวางแผนกลยุทธ์การสอน
สาหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 การสอบถามจากนิ สิ ต ถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย นรู้ จ ากวิ ธี ก ารที่ ใ ช้ โดยใช้
แบบสอบถาม หรือการสนทนากับกลุ่มนิสติ ระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน
1.1.3 การประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม และ
ผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษา โดยมหาวิทยาลัย
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม
งานที่มอบหมายแก่นสิ ิต โดยคณะกรรมการประเมินของคณะ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
2.1 ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า โดยติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาฝึก งานหรือสหกิจ
ศึกษาซึ่งอาจารย์นิเทศสามารถประเมินโดยสอบถามจากนิสิตเป็นรายบุคคลได้ นอกจากนี้อาจจัดประชุม
ก่อนนิสติ จะสาเร็จการศึกษา
2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ โดยสัมภาษณ์จากสถานประกอบการที่นิสิต ไป
ฝึกงานหรือใช้วธิ ีการส่งแบบสอบถามไปยังผูใ้ ช้บัณฑิต
2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา โดยเชิญผูท้ รงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลใน
รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรหรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจ าปี ตามดั ช นี บ่ ง ชี้ ผ ลการด าเนิ น งาน ในข้ อ 7 หมวด 7 โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ที่แต่งตั้งโดยคณบดี
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อมูล จากการประเมินจากนิสิต คณาจารย์ ผู้ว่ าจ้าง ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการหลักสูตรในที่ประชุมระดับ
สาขาวิชา/ภาควิชา/หลักสูตร/คณะ และการวิพากษ์หลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) ปรับปรุง พ.ศ. 2555
และหลักสูตร นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรนศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) ปรับปรุง พ.ศ. 2555
และหลักสูตร นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.

หลักสูตร
นศ.บ.
(การประชาสัมพันธ์)
ปรับปรุง พ.ศ. 2555

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 ศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 ศึกษาทั่วไปเลือก

ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต

30
21
9

หลักสูตร
นศ.บ.
(การจัดการ
การสื่อสาร)
ปรับปรุง พ.ศ. 2560
30
-

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
2.2.3 วิชาสหกิจศึกษา
การฝึกงานและการศึกษา
อิสระ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต

91
21

91
24

ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต

58
6
6

46
15
6

ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

6
127

6
127
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรนศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) ปรับปรุง พ.ศ.2555
และหลักสูตร นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560
1.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หลักสูตร
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) ปรับปรุง พ.ศ. 2555
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
21 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
001103
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental of English
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

หลักสูตร
นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
3(3-0-6)

สาระที่
ปรับปรุง

3(3-0-6)

ปิดรายวิชา

3(3-0-6)
001101

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3 หน่วยกิต
003134
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต บังคับเลือก
1 หน่วยกิต
004150
1(0-2-1)
กอล์ฟ
Golf
004151
1(0-2-1)
เกม
Game
1(0-2-1)
004152
บริหารกาย
Body Conditioning
004153
1(0-2-1)
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
004154
1(0-2-1)
ว่ายน้า
Swimming
004155
1(0-2-1)
ลีลาศ
Ballroom Dance

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา

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

ปิดรายวิชา
ปิดกลุ่มพลานามัย
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หลักสูตร
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) ปรับปรุง พ.ศ. 2555
004156

ตะกร้อ
Takraw
004157
นันทนาการ
Recreation
004158
ซอฟท์บอล
Softball
004159
เทนนิส
Tennis
004160
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
004161
บาสเกตบอล
Basketball
004162
แบดมินตัน
Badminton
004163
ฟุตบอล
Football
004164
วอลเลย์บอล
Volleyball
004165
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self Defense
กลุ่มวิชาบูรณาการ
8 หน่วยกิต
005171
ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
005172
การจัดการการดาเนินชีวติ
Living Management
005173
ทักษะชีวติ
Life Skills

หลักสูตร
นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
ปิดรายวิชา
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
ปิดรายวิชา
1(0-2-1)
1(0-2-1)
กลุ่มวิชาบูรณาการ
3(3-0-6)

18 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา

3(2-2-5)
2(1-2-3
002201
002202
003102
003201
004101

พลเมืองใจอาสา

3(3-2-5)

Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-2-5)
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(3-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม 3(3-2-5)
Health and Environment Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(3-2-5)
Art of Living

เปิดรายวิชา
ใหม่
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หลักสูตร
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) ปรับปรุง พ.ศ. 2555

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
001113
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Science for Study and Research
002122
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
002123
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
002124
ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
3(3-0-6)
Thai Performing Arts
002125
ดุรยิ างควิจักขณ์
3(3-0-6)
Music Appreciation
002126
ศิลปะในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
003132
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
003133
วิถีไทย วิถีทัศน์
3(3-0-6)
Thai Way and Vision
003135
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6)
Politics Economy and Society
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
006141
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Computer Information Science
006142
คณิตศาสตร์สาหรับชีวติ ในยุคสารสนเทศ 3(3-0-6)
Mathematics for Life in the Information Age
006143
ยาและสารเคมีในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life

หลักสูตร
นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(3-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality
ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก

สาระที่
ปรับปรุง
เปิดรายวิชาใหม่

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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หลักสูตร
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) ปรับปรุง พ.ศ. 2555
006144
006145
006245

อาหารและวิถีชวี ติ
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Science in Daily Life

กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

หลักสูตร
นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

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

ปิดรายวิชา

3(3-0-6)

ปิดรายวิชา

2. หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพืน้ ฐานวิชาชีพ
หลักสูตร
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) ปรับปรุง พ.ศ. 2555
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
91 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
21 หน่วยกิต
125100
นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Communication Arts
ความหมาย ความส าคั ญ วิวัฒ นาการ กระบวนการ
องค์ ป ระกอบ รู ป แบบและทฤษฎี พื้ น ฐานด้ า นการ
สื่อสาร แนวคิดและแนวทางการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์
และการสื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ นิ สิ ต มี
ความรู้ค วามเข้าใจ สามารถน ามาประยุก ต์ใช้ ในการ
เรียนนิเทศศาสตร์ขั้นสูงขึน้ ต่อไป
Definition, significance, evolution of communication,
process, composition, pattern of communication and
theory, concept and approach in communication arts,
communicate effectively to provide students with
knowledge and understanding of the topic to be used
in studying higher level communication arts courses
125101
จิตวิทยาการสื่อสาร
3(3-0-6)
Psychology of communication
ความหมาย ความส าคั ญ พฤติ ก รรมการสื่ อ สาร
กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมการสื่อสาร จิตวิทยากับ
พฤติกรรมการสื่อสาร รูป แบบและวิธีก ารสื่อสารตาม
แนวคิดจิตวิทยา การประยุกต์
ใช้จิตวิทยาเพื่อการสื่อสารในบริบทต่างๆ
Meaning, significance, communication behavior, the

หลักสูตร
นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
91 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
24 หน่วยกิต
125111
หลักนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Communication Arts
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสื่อสารในสังคม การวิเคราะห์กระบวนการ
สื่อสารระดับต่างๆ ในเชิงพฤติกรรมการสื่อสารทั้ง การสื่อสาร
ภายในบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสารองค์กร
บทบาทและอิทธิพลของการสื่อสารที่มีต่อการพัฒนาสังคม
Meaning, importance, composition, concept and theory of
communication in society, analyzing process of
communication at various levels in communicative behavior
as intrapersonal communication, interpersonal communication
and corporate communication, role and influence of
communication on social development
125212

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับชื่อ,
รหัสวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับชื่อ,
จิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
รหัสวิชา,
Psychology for Communication
ความหมาย ความสาคัญ ของจิต วิทยาเพื่อการสื่อสาร ทฤษฎี คาอธิบาย
ทางจิ ต วิ ท ยา จิ ต วิ ท ยากั บ พฤติ ก รรมการสื่ อ สารของมนุ ษ ย์ รายวิชา
เงื่อนไขทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอการสื่อสาร การประยุกต์ใช้ และจานวน
ชั่วโมงการ
จิตวิทยาเพื่อการสื่อสารในบริบทต่างๆ
Meaning, significance of psychology for communication, บรรยาย
psychological theories, psychology with behavior of human ปฏิบัติและ
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หลักสูตร
หลักสูตร
สาระที่
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) ปรับปรุง พ.ศ. 2555
นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560
ปรับปรุง
development of communication behavior. Psychology
communication, psychological conditions influenced the การศึกษา
and communication behavior. Patterns and how to
communication, the application of psychology towards ค้นคว้าด้วย
communicate the concept of psychology. The
communication in various aspects
ตัวเอง
application of psychology to communicate in various
contexts
ปรับชื่อ,
127101
ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสารมวลชน
3(2-2-5) 127110 ความรูท้ ั่วไปทางการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่ 3(3-0-6)
รหัสวิชา,
Introduction to Mass Communication
Introduction to Mass Communication and New Media
ท ฤ ษ ฎี แล ะแ นวคิ ด ที่ ส าคั ญ ของสื่ อส ารม วล ชน
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ที่ ส าคั ญ ของสื่ อ สารมวลชนและสื่ อ ใหม่ คาอธิบาย
พั ฒ นาก ารของสื่ อ มวลชนเช่ น หนั ง สือ นิ ต ยสาร
พัฒ นาการของสื่อมวลชนประเภทกลุ่มสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ สื่อ รายวิชา
หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ สื่อกระจายเสียง สื่อใหม่ และ
กระจายเสียง และสื่อใหม่ของไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะ และจานวน
สื่ อ ส นั บ ส นุ น เช่ น ก ารป ระชาสั ม พั น ธ์ โฆ ษ ณ า
กลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น คุ ณ ลั ก ษณะและประเภทของสื่ อ ใหม่ ชั่วโมงการ
อุตสาหกรรม บันทึกเสียงและดนตรี เป็นต้น ตลอดจน
ผลกระทบของสื่อมวลชนและสื่อใหม่ที่มีต่อกระบวนการสื่อสาร บรรยาย
ศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลกระทบ
ของมนุษย์และวิชาชีพ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปฏิบัติและ
ของสื่อมวลชนที่มีต่อบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
และผลกระทบของสื่อมวลชนและสือ่ ใหม่ที่มตี ่อบุคคล เศรษฐกิจ การศึกษา
ค้นคว้าด้วย
Theories, concepts, history and evolution of mass
และสังคม
ตัวเอง
media such as books, magazines newspapers,
Core theories, concepts, history, and evolution of mass media
movies, broadcasting media, new media and
and new media; printed, movie, broadcasting and new
supporting media –public relations, advertising, music
media of Thai and International especially Asian countries,
and recording industry as well, including to study the
attributions, impact and influence such media on human
roles, responsibility and impact of Mass media on
communication process and mass media impact of mass
personal economics and society
media and new media on personal, economics and society,
the roles, responsibility and impact of mass media and new
media
146131

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 3(2-2-5)
English for Communication
การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ การออกเสียงสระ พยัญชนะ
การเน้นเสียงในระดับคาและระดับประโยค การทาความ
เข้าใจบทสนทนา การฟังเพื่อจับคาสาคัญ รายละเอียด
และใจความสาคัญ และพูดโต้ตอบบทสนทนาอย่าง
เหมาะสม
Listening and speaking in English, vowel and
consonant sounds, stress patterns and intonation in
both word and sentence levels, understanding
conversational language in words, details, and gist,
making response to the conversation in proper way

ปิดรายวิชา

96
หลักสูตร
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) ปรับปรุง พ.ศ. 2555

146272

142111

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Reading and Writing for Communication Arts
ทัก ษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิช าชีพ
ทางด้านนิเทศศาสตร์ คาศัพท์ สานวน รูปแบบพื้นฐาน
ในการเขียนข่าว บทโฆษณา บทความด้านนิเทศศาสตร์
การอ่านจับใจความ แปลความ ตีความ และสรุปความ
ข่าว บทความ การเขียนเอกสารข่าวในหัวข้อต่างๆ
Listening and speaking skills in English for
Communication Arts, vocabularies, expressions and
basic patterns used in writing news, advertisements
and articles, reading for comprehension, interpreting,
translating and summarizing news and articles and
writing press release in various topics.
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
Chinese for Communication I
ทักษะพื้นฐาน 4 ทักษะของภาษาจีน พูด ฟัง เขียน อ่าน
การออกเสียงภาษาจีนตามระบบสัทอักษรภาษาจีน หรือ
PINYIN ทั ก ษะการเขี ย นตั ว อั ก ษรจี น อย่ า งถู ก ต้ อ งตาม
ระบบการเขียนอักษรจีนแบบบรรจง ศัพท์พื้นฐานต่าง ๆ
เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ใกล้ ตั ว และค าศั พ ท์ ที่ ใช้ ในชี วิ ต ประจ าวั น
ประมาณ 300 ค า สนทนาขั้ น พื้ น ฐาน ไวยากรณ์ จี น
พืน้ ฐาน
Four basic skills of Chinese including speaking listening
reading and writing, Chinese Pronunciation with
Chinese phonological system (CHINESE PHONETIC
ALPHABET) or PINYIN, Chinese character
systematically writing skills, 3 0 0 of daily-life words
and expressions, basic conversation and Chinese
grammar

หลักสูตร
นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

97
หลักสูตร
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) ปรับปรุง พ.ศ. 2555

142112

143381

143383

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2**
3(2-2-5)
Chinese for Communication II
ค าศั พ ท์ ในชีวิ ต ประจ าวั น ประมาณ 400 ค า การออก
เสี ยงในระดั บ ค าหลายพยางค์ วลี และระดั บ ประโยค
ไวยากรณ์ จีนพื้น ฐานระดับ ประโยค โครงสร้างประโยค
แบบต่าง ๆ ประโยคที่ใช้กริยาช่วย ประโยคภาคแสดงเป็น
กริยาวลี ประโยคภาคแสดงเป็นคุณศัพท์วลี ประโยคภาค
แสดงเป็นนามวลี โครงสร้างประโยคคาถามแบบต่าง ๆ
การใช้คาบอกตาแหน่ง การบอกเวลา วันเดือนปี การใช้
กริ ย าช่ ว ยต่ า ง ๆ หน่ ว ยค าไวยากรณ์ ที่ แ สดงความ
สมบรูณ์ของการกระทา การเขียนอักษรจีน
400 daily-life words and expressions, pronunciation in
level of multi-syllable words, phrases and sentences,
basic grammar of sentence structure, the sentences
with verb complement, the sentences with adjective
complement, the sentence with noun complement, the
structure of interrogative sentences, the use of
prepositions, telling the time and date, use of auxiliary
verbs, the functional words, writing of Chinese
characters
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
Japanese Skills I
อั ก ษ รฮิ ร างานะแล ะค าตาค านะ ก ารออกเสียง
ภาษาญี่ ปุ่น โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้น พื้น ฐาน
ส า ห รั บ ก า ร แ น ะ น า ตั ว แ ล ะ ส น ท น า ทั ก ท า ย ใน
ชีวติ ประจาวัน
Introduction to Japanese characters; Hiragana and
Katakana, pronunciation in Japanese, basic Japanese
structure for self introducing and conversation in daily
life
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2**
3(2-2-5)
Japanese Skills II
โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นพืน้ ฐานในระดับที่สูงขึ้น
ทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้งสี่ด้าน
การฝึกทักษะการฟังและการพูด
Basic Japanese structure at a higher level, 4 skills of

หลักสูตร
นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

98
หลักสูตร
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) ปรับปรุง พ.ศ. 2555
Japanese language emphasizing on listening and
speaking skills
145101

ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1
3(2-2-5)
Elementary French I
ภาษาฝรั่งเศสระดับพื้นฐานเพื่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน
คาศัพท์ วัฒนธรรมฝรั่งเศส การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส
และไวยากรณ์ฝรั่งเศสเบื้องต้น
Elementary French for daily communicative skills,
vocabulary, French culture, French pronunciation, and
elementary French grammar

145102

ภาษาฝรั่งเศสเบือ้ งต้น 2*
3(2-2-5)
Elementary French II
ภาษาฝรั่ ง เศสเพื่ อ การสื่ อ สารในสถานการณ์ ต่ า งๆ
วั ฒ นธรรมฝรั่ ง เศส ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น
ไวยากรณ์ฝรั่งเศส โครงสร้างประโยค
French for communication in various situations, French
culture, listening, speaking, reading and writing skills,
French grammar; sentence structure

146271

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1 3(2-2-5)
English for Business Communication I
เอกสารทางธุรกิจ การเขียนเพื่ อการสื่อสารทางธุ รกิ จ
การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การส่งโทรสาร การเขียน
บันทึกข้อความและจดหมายทางธุรกิ จ การเขียนประวัติ
ย่อส่วนบุคคล การสัมภาษณ์งาน
Business documents; writing for business
communication; e-mailing, faxing, writing
memorandum and business letters; composing
curriculum vitae; giving a job interview

146371

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารทางธุรกิจ 2 3(2-2-5)
English for Business CommunicationII
การแปลเอกสารทางธุ ร กิ จ การสนทนาในเนื้ อ หาเชิ ง
ธุรกิจ การติ ด ต่อธุ รกิจทางโทรศัพท์แ ละการเจรจาท า
การตกลงทางธุรกิจ การเตรียมความพร้อมก่อนสอบเพื่อ
เข้าทางานและ/หรือใช้ในการสมัครงาน
Business document translations; discussion in business

หลักสูตร
นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

99
หลักสูตร
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) ปรับปรุง พ.ศ. 2555
contexts; making business calls; business dealing; test
preparations for job applications

หลักสูตร
นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560

100005

กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน

3(2-2-5)

Law and Ethics for Mass Communication
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ
สื่อสารมวลชน สิทธิและเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร การแสดง
ความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ ความรับผิดชอบต่อหน้าทีแ่ ละ
สังคม การละเมิดที่ทาให้ผู้อื่นเสียหายเสียชื่อเสียง กฎหมายที่

สาระที่
ปรับปรุง

ย้ายมาจาก
หมวดวิชา
เฉพาะมา
อยู่ในกลุ่ม
วิชาพื้นฐาน
วิชาชีพตาม
มคอ.1

เกี่ยวกับจริยธรรมของนักสื่อสารมวลชน การควบคุม
สื่อสารมวลชน และกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยและ
กฎหมายเกี่ยวคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน และกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Laws, regulations and notifications related to mass media,
rights and freedom of information reporting, expression of
opinion, critical, responsibility and social, defamation of
reputation, laws related to ethics of journalists, control, law
on publication in Thailand, law on the National
Telecommunications Commission, code of conduct of
communication profession and related laws
125121

ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Language for Communication
ความสัม พัน ธ์ของภาษาและการสื่อสาร หลัก เกณฑ์และทั กษะ
การใช้ภาษาทั้งด้านการพูด การอ่าน การเขียนและการฟังเพื่อ
งานด้ า นนิ เทศศาสตร์ แ ละการสื่ อ สารประเภทต่ า งๆ การจั บ
ใจความส าคั ญ การวิเคราะห์ การสรุป การถ่ า ยทอดความรู้
ความคิด การเรียบเรียงได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
Relation between language and communication, criteria and

ย้ายมาจาก

speaking, reading, writing, and listening skills for

มคอ.1

communication arts and others types of communication,

ปรับรหัส

identifying main idea, analyzing, summarizing, sharing

วิชาและ

knowledge and idea and composing creatively and properly

คาอธิบาย

หมวดวิชา
เอกบังคับ
มาอยู่ใน
กลุ่มวิชา
พืน้ ฐาน
วิชาชีพตาม

รายวิชา

100
หลักสูตร
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) ปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตร
นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560

127133

127324

146273

สาระที่
ปรับปรุง

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานด้านนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5)
Information Technology for Communication Arts
ความหมาย องค์ประกอบ และความสาคัญของเทคโนโลยี
ประเภท ลักษณะ แหล่ง และการใช้สารสนเทศ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นและเผยแพร่สารสนเทศ เครื่องมือ
ประเมินผลกระทบจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อบุคคล
และสังคม
Definition, elements and importance of technology, category,
characteristic, source and usability of information, applied
technology for information retrieval and dissemination, tools
for impact assessment of retrieval and dissemination through
information technology, effect of information technology on
people and social
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ความหมาย ประเภทของการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ การพัฒนา
โจทย์การวิจัยด้านการสื่อสาร การแสวงหาข้อมูลทางด้านการ
วิจัย การออกแบบการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร
ประเภทของเครื่องมือในการวิจัย การพัฒนาข้อเสนอการวิจัย
และแนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูลทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ
รวมทั้งจรรยาบรรณและจริยธรรมในการทาวิจัยด้านการสื่อสาร
Meaning, type of communication research, communication
research question development, seeking information, research
design, communication research methodology, sorts of
reseach tools, research proposal development, concept of
analysis both quantity and quality data, including
communication research ethic

รายวิชา

ภาษาอังกฤษสาหรับงานด้านนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
English for Communication Arts
ทักษะภาษาอังกฤษด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียนในเนือ้ หาและ
บริบทที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ และประเด็นร่วม
สมัยอื่นๆ คาศัพท์เทคนิคเฉพาะทางการสร้างสรรค์ และผลิต
ผลงานในรูปแบบสื่อต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ

ย้ายมาจาก

ใหม่

ย้ายมาจาก
หมวดวิชา
เอกบังคับ
มาอยู่ใน
กลุ่มวิชา
พืน้ ฐาน
วิชาชีพตาม
มคอ.1
ปรับรหัส
วิชาและ
คาอธิบาย
รายวิชา

หมวดวิชา
เอกบังคับ
มาอยู่ใน
กลุ่มวิชา
พืน้ ฐาน

101
หลักสูตร
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) ปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตร
นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560
Intensive practices of English listening, speaking, reading and
writing skills on content related to contemporary issues in
mass media, a list of useful technical terms and production of
various forms of media in English language

สาระที่
ปรับปรุง
วิชาชีพตาม
มคอ.1

3. หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก
หลักสูตร
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) ปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตร
นศ.บ.
(การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาเอก
61 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
46 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาเอก
64 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
58 หน่วยกิต
100005 กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน
3(2-2-5)
Law and Ethics for Mass Communication
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ
สื่อสารมวลชน สิทธิและเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร
การแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ ความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่และสังคม การละเมิดทีท่ าให้ผู้อื่นเสียหายเสีย
ชื่อเสียง กฎหมายที่เกี่ยวกับจริยธรรมของนัก
สื่อสารมวลชน การควบคุมสื่อสารมวลชน และ
กฎหมายเกี่ยวกับสิง่ พิมพ์ในประเทศไทยและกฎหมาย
เกี่ยวคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Laws, regulations and
notifications related to mass media, rights and
freedom of information reporting, expression of
opinion, critical, responsibility and social, defamation
of reputation, laws related to ethics of journalists,
control, law on publication in Thailand, law on the
National Telecommunications Commission, code of
conduct of communication profession and related
laws
125110
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
3(2-2-5) 125122
Introduction to Public Relations
ความหมาย วิ วั ฒ นาการ ประชามติ หลั ก การและ
ขั้นตอนการด าเนิน งานประชาสั ม พัน ธ์ กลุ่ม เป้าหมาย
และเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์
ของหน่ ว ยงานของภาครั ฐ เอกชนและองค์ ก รที่ ไ ม่
แสวงหาผลก าไร คุ ณ สมบั ติ ข องนั ก ประชาสั ม พั น ธ์

สาระที่
ปรับปรุง

ย้ายไปอยู่
ในหมวด
วิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ
ตาม มคอ.1

หลักการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5) ปรับชื่อ,
รหัสวิชา
Principles of Public Relations
และ
ความหมาย ความส าคั ญ วิ วั ฒ นาการการประชาสั ม พั น ธ์
ประชามติ หลั กการและขั้ น ตอนการดาเนิน งานประชาสัม พัน ธ์ คาอธิบาย
กลุ่ ม เป้ า หมายและเครื่ อ งมื อ ในการประชาสั ม พั น ธ์ การ รายวิชา
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน และองค์กรที่ไม่
แส วงห าผล ก าไร คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะจรรยาบ รรณ ขอ งนั ก

102
หลักสูตร
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) ปรับปรุง พ.ศ. 2555
จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์
Meaning, evolution, public opinion, principles, and
public relations process, the communication target
and instruments used in public relations,
government, business, and non-profit organizations’
public relations, qualifications of public relations
officer, code and ethics of public relations officer
125210

125211

125212

การโฆษณาเบื้องต้น
3(2-2-5) 125223
Introduction to Advertising
แนวความคิด ความหมาย วิวัฒนาการของการโฆษณา
การสร้างสรรค์งานโฆษณา การผลิตชิน้ งานโฆษณาผ่าน
สื่อต่าง ๆ การวางแผนซื้อสื่อโฆษณา โครงสร้าง หน้าที่
และบริ ก ารของบริษั ท ตั วแทนโฆษณา วิธีก ารวัด และ
ประเมิ น ผลการโฆษณา อิ ท ธิ พ ลของโฆษณาที่ มี ต่ อ
ผู้บริโภค สังคม ตลาด และสื่อสารมวลชน กฎหมายและ
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณา
Concept, meaning, evolution of advertisement,
creative advertisement design, advertisement
production towards media planning, media buying
structure, function, and service of advertising agency,
advertisement measurement and evaluation, the
effectiveness of advertisement on the consumer,
society, marketing, and mass media, law and ethics
related to advertisement
วาทนิเทศ
3(2-2-5) 125222
Speech Communication
ความหมาย วิวัฒ นาการ หลั ก การและทฤษฎี รูป แบบ
ต่างๆ ของการพูด ปัจจัยที่ทาให้การพูดสัมฤทธิ์ผล การ
เตรียมการพูดและบุคลิกภาพของผู้พูด
Definition, evolution, principle and theory, patterns of
speech, factors for making a successful speech,
speech preparation and the personality of the speaker
การสื่อสารเพือ่ การโน้มน้าวใจ
3(2-2-5)
Communication for Persuasion
ความหมาย ลักษณะ ทฤษฎีความสาคัญ ขั้นตอนและวิธีการในการ
สื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ องค์ประกอบสาคัญทางจิตวิทยา
และสังคมวิทยาที่มีผลต่อการโน้มน้าวใจ อิทธิพลของผู้

หลักสูตร
นศ.บ.
(การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560
ประชาสัมพันธ์
Meaning, significance, evolution of public relations, public
opinion, principles and public relations process, communication
target and instruments used in public relations, public relations
of government, business, and non-profit organizations,
qualifications and ethics of public relations officer

สาระที่
ปรับปรุง

หลักการโฆษณา
3(2-2-5) ปรับชื่อและ
รหัสวิชา
Principles of Advertising
แนวความคิ ด ความหมาย วิ วัฒ นาการของการโฆษณา การ
สร้า งสรรค์งานโฆษณา การผลิต ชิ้น งานโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ
การวางแผนซื้ อสื่ อ โฆษณา โครงสร้า ง หน้ า ที่ แ ละบริก ารของ
บริษั ท ตั วแทนโฆษณา วิธี ก ารวัด และประเมิ น ผลการโฆษณา
อิ ท ธิ พ ลของโฆษ ณ าที่ มีต่ อ ผู้ บ ริ โ ภ ค สั งค ม ตลาด แล ะ
สื่อสารมวลชน กฎหมายและจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องกับ งาน
โฆษณา
Concept, meaning, evolution of advertisement, creative
advertisement design, advertisement production towards
media planning, media buying structure, function, and service
of advertising agency, advertisement measurement and
evaluation, the effectiveness of advertisement on the
consumer, society, marketing, and mass media, law and
ethics related to advertisement
วาทนิเทศ
3(2-2-5)
Speech Communication
ความหมาย วิวัฒนาการ หลักการและทฤษฎี รูปแบบต่างๆ ของ
การพูด ปัจจัยที่ทาให้การพูดสัมฤทธิผ์ ล การเตรียมการพูดและ
บุคลิกภาพของผู้พูด
Meaning, evolution, principle and theory, patterns of speech,
factors for making a successful speech, speech preparation
and the personality of the speaker

ปรับรหัส
วิชา

ปรับรหัส
วิชาและ
คาอธิบาย
รายวิชา
และปรับ

103
หลักสูตร
นศ.บ.
(การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตร
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) ปรับปรุง พ.ศ. 2555

สาระที่
ปรับปรุง

ส่ ง สารและผู้ รับ สาร อิ ท ธิ พ ลของกลุ่ ม อิ ท ธิ พ ลของ
โครงสร้างของสารและช่องทางการสื่อสาร
Definition , nature , theory, significance, steps and

ออกไปอยู่
ในวิชาเอก
เลือกกลุ่ม
การ
ประชาสัมพั
นธ์

method of persuasive communication, the influence of
psychological

and

sociological

elements

in

communication persuasion, the effectiveness of
sender and receiver, a power of group , the influence
of message structure, and communication channel
125213

การเขียนเพือ่ การประชาสัมพันธ์
3(2-2-5) 125311
Writing for Public Relations
หลักการเขียนที่ถูกต้อง อ่านเข้าใจง่าย สื่อความหมาย
ตรงตามวัตถุประสงค์ กระบวนการออกแบบและสร้าง
สารส าหรับ งานด้ า นประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
กระบวนการสื่อสารแต่ล ะองค์ป ระกอบ คื อ ผู้ส่ง สาร
สื่ อ ผู้ รั บ สาร และฝึ ก การเขี ย นลั ก ษณะต่ า งๆ อย่ า ง
สร้างสรรค์
Principle in writing for readable, convey a purposive

การเขียนเชิงนิเทศศาสตร์อย่างสร้างสรรค์

3(2-2-5)

meaning, message design for public relations in

design in message and content for communication arts in

correspond to communication process including:

correspond to communication process, sender, media,

sender, media, receiver, and to practice a creative

receiver, different writing skills

Creative Writing for Communication Art
หลักการเขียนที่ถูกต้อง การสื่อความหมายตรงตามวัตถุประสงค์
การออกแบบ การสร้างเนือ้ หางานด้านนิเทศศาสตร์อย่าง
สร้างสรรค์ สอดคล้องกับกระบวนการสื่อสารในแต่ละ

ปรับชื่อ,
รหัสวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

องค์ประกอบ ผู้สง่ สาร สื่อ ผู้รับสาร การฝึกเขียนในลักษณะ
ต่างๆ
Principle writing for conveying a purposive meaning, creativity

writing skills
125214

การสื่อสารในองค์การ
Organizational Communication

3(2-2-5)

กระบวนการสื่อสารของบุคลากรในองค์การ วิเคราะห์
สาเหตุและผลของการสื่อสาร โดยเน้นหนักด้าน
พฤติกรรมศาสตร์ พิจารณาแรงจูงใจในการสื่อสาร
พร้อมทั้งมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
Organizational communication process, cause and
effect evaluation in communication particularly on
behaviorism and motivation in communication
included human relations in workplace
125221

ศิลปะและดนตรีเพื่อการสือ่ สาร
Arts and Music for Communication

ปรับชื่อ,
รหัสวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา
และปรับ
ออกไปอยู่
ในวิชา
เลือกกลุ่ม
การประชา
สัมพันธ์

3(2-2-5)
ปิดรายวิชา

104
หลักสูตร
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) ปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตร
นศ.บ.
(การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

แนวคิดพื้นฐานของงานศิลปะและดนตรีในยุคต่างๆ ทั้ง
ไทยและสากล การสื่อความหมายของงานศิลปะด้วย
เส้น สี ตัวอักษร สัญลักษณ์ รูปทรงพืน้ ผิว และการสื่อ
อารมณ์ของดนตรีประเภทต่างๆ
Basic concepts of arts and music through the ages
both Thai and international, the meaning and using of
line , color , font, symbol, and texture, and emotional
expression towards types of music
125222

125310

การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลือ่ นไหว
3(2-2-5) 125211
เพื่อการสือ่ สาร
Still and Motion Pictures for Communication
ป ระ วั ติ ค วา ม เป็ น ม าข อ งก ารถ่ าย ภ าพ นิ่ งแ ล ะ
ภ า พ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ท ฤ ษ ฎี ก า ร ถ่ า ย ภ า พ
การท างานของกล้องถ่ายภาพและอุป กรณ์ เสริม การ
ถ่ายภาพประเภทต่างๆ การใช้อุปกรณ์ในห้องมืด วิธีการ
ถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย ประโยชน์
ของภาพถ่ายต่อการสื่อสาร
History of still images and motion pictures, theory of
photography, the operation of camera and its
equipments, types of photography, using of an
equipment in a dark room, taking pictures,
components’ arrangement in pictures, beneficialness
of pictures in communication
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
แนวคิดเบื้องต้น ความหมาย ความสาคัญ ประเภทและ
ลักษณะโดยทั่วไปของการวิจัย การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
และสังคมศาสตร์ การออกแบบระเบียบวิธีวิจัย ประเภท
ของข้อมูล การสร้างเครื่องมือการวิจยั การประมวลผล
ข้อมูลด้วยสถิตอิ ย่างง่าย ความหมายและขอบข่ายของ
สถิติ มาตรการวัดการนาเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้า
สู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การสุ่มตัวอย่าง การตั้ง
และทดสอบสมมติฐานในการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ การ
วิเคราะห์ข้อมูลเบือ้ งต้น หลักในการเขียนรายงานการ
วิจัย การวิจยั นิเทศศาสตร์ในปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคต

การผลิตสื่อภาพและเสียงเพือ่ การสื่อสาร
3(0-6-4)
Production of Audio-Visual Media for Communication
ทฤษฎีการถ่ายภาพ การทางานของกล้องถ่ายภาพและ
อุปกรณ์เสริม การจัดองค์ประกอบของภาพ การถ่ายภาพ
ประเภทต่างๆ กระบวนการและขั้นตอนการผลิตสื่อด้วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อใหม่
Theories of photography, operation of cameras and its
equipments, photographic composition, types of photography,
process and media production by using appropriate
technology to communicate with target audiences effectively,
radio broadcasting production, television production, social
media and new media

ปรับชื่อ,
รหัสวิชา,
คาอธิบาย
รายวิชา
และจานวน
ชั่วโมงการ
บรรยาย
ปฏิบัติและ
การศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตัวเอง

ย้ายไปอยู่
ในหมวด
วิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ
ปรับรหัส
และชื่อ
รายวิชา

105
หลักสูตร
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) ปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตร
นศ.บ.
(การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

Basic concept, definition, importance, type and nature
of research, communication and social science
research, research methodology, types of data,
instrument development, a basic descriptive statistics,
meaning and scope of statistics, measure of central
tendency, measure of variations, sampling design,
research hypothesis testing in communication, data
analysis and interpretation, research report,
communication and social science research for today
and future
125311

การประเมินผลทางการประชาสัมพันธ์
Evaluation for Public Relations

3(2-2-5)

หลักการ แนวความคิดในการวิจัยและประเมินผล
ทางการประชาสัมพันธ์ การทาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิตเิ พื่อการประชาสัมพันธ์ การสารวจภาพลักษณ์
การสารวจประชามติ การจัดทาโครงการวิจัย การ
วิเคราะห์ผู้ส่งสาร สาร ผู้รับสาร ช่องทางการสื่อสาร
และผลกระทบทางการสื่อสารที่เน้นประโยชน์เพื่องาน
ประชาสัมพันธ์ แบบจาลองต่างๆ ที่ใช้ในการประเมิน
โครงการประชาสัมพันธ์ การประเมินผลงาน
ประชาสัมพันธ์ในด้านงบประมาณ อัตรากาลังคน และ
ทรัพยากรอื่นๆ การเขียนรายงานการวิจัยและโครงการ
ประเมินผลงานประชาสัมพันธ์
Principles, public relations research and evaluation
idea, research methodology and statistics data
analysis for public relations, image survey, poll
survey, research project, sender-message-channelreceiver analysis and communication effects
emphasizing public relations, public relations models
used for evaluating public relations projects, public
relations evaluation on budget, manpower and other
resources, research report writing and public relations
evaluation project

ปิดรายวิชา

106
หลักสูตร
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) ปรับปรุง พ.ศ. 2555

125312

การบริหารงานประชาสัมพันธ์
Public Relations Management

หลักสูตร
นศ.บ.
(การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง
ปิดรายวิชา

3(2-2-5)

กระบวนการบริหารงานประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้าง
และพัฒนาความคิด ทักษะวิสัยทัศน์ในเชิงการบริหาร
การตัดสินใจ การแก้ปัญหา และกลยุทธ์ในการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
Process of public relations management, creating and
developing the idea, skill and vision in management,
decision making , problem solving, and pro-active
public relations strategy
125320

125321

การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
3(1-6-5)
125221
เพื่อการประชาสัมพันธ์
Multimedia Production for Public Relations
ก ระบ วน ก ารแ ล ะขั้ น ต อ น ก ารผ ลิ ต สื่ อเพื่ อ ก า ร
ประชาสั ม พั น ธ์ การใช้ เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมเพื่ อ
ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเขียนตัวอักษร การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป การผลิต
สื่อสิ่งพิมพ์ และการสร้างสื่อมัลติมีเดียเบือ้ งต้น
Process and media productions in public relations,
using of appropriated technology for communicating
with target audience effectively, the calligraphy,
using of software packages in printing and to
compose a basic multimedia
การผลิตสื่อกระจายเสียงเพื่อ
3(1-6-5)
การประชาสัมพันธ์
Broadcasting Production for Public Relations
กระบวนการและขั้นตอนการผลิตสื่อเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อ
ติดต่อสื่อสารกับกลุม่ เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้แก่ การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์และสื่อใหม่
Process and step in broadcasting production for public
relations by using appropriate technology for
communicating with target audiences effectively such
as radio, television production, social media and new

การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
3(1-4-4)
เพื่อการสือ่ สาร
Graphic Design and Multimedia Design for
Communication
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการออกแบบ การผลิตสื่อกราฟิกและ
มัลติมีเดียสาหรับสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การสร้าง
งานมัลติมีเดียเบือ้ งต้น
Introduction to graphic and multimedia design production to
communicate with target audiences effectively, using program
to produce printing and multimedia

ปรับชื่อ,
รหัสวิชา,
คาอธิบาย
รายวิชา
และจานวน
ชั่วโมงการ
บรรยาย
ปฏิบัติและ
การศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตัวเอง

ปิดรายวิชา

107
หลักสูตร
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) ปรับปรุง พ.ศ. 2555

125410

125411

125412

media
การประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Intigrated Public Relations
หลักการประชาสัมพันธ์ขนั้ สูง การบริหารความสัมพันธ์
กับลูกค้าและงานลูกค้าสัมพันธ์ สื่อมวลชนสัมพันธ์
ชุมชนสัมพันธ์ การจัดเหตุการณ์พเิ ศษ
การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ การบริหารภาพลักษณ์
ขององค์กร การสื่อสารและการบริหารแบรนด์
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม วิเคราะห์เชิง
เปรียบเทียบถึงบทบาทการประชาสัมพันธ์ขององค์กร
ประเภทต่างๆ มนุษย-สัมพันธ์กับงานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์
Advanced public relations principles; customer
relationship management and customer support,
media relations, community relations, special events,
crisis public relations, corporate image and brand
management, good governance and corporate social
responsibility, a critical comparison of organizations
public relations, human relations and public relations,
code and ethics public relations
สัมมนา
1(0-3-2) 125413
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียน
รายงาน การน าเสนอ การอภิ ป ราย และการตอบข้ อ
ซักถามในประเด็นทางด้านการประชาสัมพันธ์
Searching, collecting data, analyzing, report writing,
presenting, discussing and answering question in
public relations matter
การบริหารประเด็นและการสื่อสาร
3(2-2-5) 125412
ในภาวะวิกฤติ
Issue and Crisis Communication Management
ความหมาย ความสาคัญ ตัวอย่างเหตุการณ์ภาวะวิกฤติ
การจาแนกลักษณะของภาวะวิกฤติ การบริหารประเด็น
การบริห ารความเสี่ยง การบริห ารจัดการการสื่อสาร
กลยุทธ์การจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤติที่ส่งผลกระทบ
ต่ อ ภาพลั ก ษณ์ แ ละการด าเนิ น งานขององค์ ก ร การ
บริหารสื่อมวลชนในภาวะวิกฤติและเทคนิคการนาเสนอ
เมื่อต้องเผชิญเหตุการณ์วกิ ฤติ

หลักสูตร
นศ.บ.
(การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง
ย้ายออกไป
อยู่ในวิชา
เลือกกลุ่ม
การ
ประชาสัมพั
นธ์

สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน
การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็น
ทางด้านการสื่อสาร
Searching, collecting data, analyzing, report writing,
presenting, discussing and answering question in
communication matter
การบริหารประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
3(2-2-5)
Issue and Crisis Communication Management
ความหมาย ความสาคัญ ตัวอย่างเหตุการณ์ภาวะวิกฤติ การ
จาแนกลักษณะของภาวะวิกฤติ การบริหารประเด็น การบริหาร
ความเสี่ยง การบริหารจัดการการสื่อสาร กลยุทธ์การจัดการ
สื่อสารและการบริหารสื่อมวลชนในภาวะวิกฤติ
Meaing, importance, example of crisis events, verifying crisis
situations, issue management, risk management,
communication management, communication strategic
management and mass media relations management in crisis

ปรับชื่อ,
รหัสวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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หลักสูตร
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) ปรับปรุง พ.ศ. 2555
Definition, importance, example of crisis events,
varifying crisis situations, issue management, risk
management,
communication
management,
communication strategic management in crisis
situation that effected organizations image and its
task, mass media relations and management in crisis
and presentation skill in crisis

127121

146273

ภาษาเพื่อการสือ่ สาร
3(2-2-5)
Language for Communication
ความสาคัญของภาษาและความเกี่ยวข้องระหว่างการ
สื่อสารกับการใช้ภาษาสาหรับนักนิเทศศาสตร์
หลักเกณฑ์การใช้ภาษาทัง้ ด้านการพูด การอ่าน การ
เขียนและการฟัง เพื่องานทางด้านนิเทศศาสตร์และการ
ใช้ภาษาสาหรับการสื่อสารประเภทต่างๆ
Crucial of language and relation between
communication and language using for commincator,
language using form; speaking , reading, writing, and
listening for communication, language and using for
communication types
ภาษาอังกฤษสาหรับงานด้าน
3(2-2-5)
นิเทศศาสตร์
English for Communication Arts
ทักษะภาษาอังกฤษด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียนใน
เนือ้ หาและบริบทที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์
และประเด็นร่วมสมัยอื่นๆ คาศัพท์เทคนิคเฉพาะ
ทางการสร้างสรรค์ และผลิตผลงานในรูปแบบสื่อต่างๆ
เป็นภาษาอังกฤษ
Intensive practices of English listening, speaking,
reading and writing skills on content related to
contemporary issues in mass media, a list of useful
technical terms and production of various forms of
media in English language

หลักสูตร
นศ.บ.
(การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560
situation

สาระที่
ปรับปรุง

ย้ายไปอยู่
ในหมวด
วิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ
ปรับชื่อ,
รหัสวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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หลักสูตร
นศ.บ.
(การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตร
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) ปรับปรุง พ.ศ. 2555

146321

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับออก

หลักการแปล 1
3(3-0-6)
Principle of Translation I
หลัก และทฤษฏี การแปล ความแตกต่างทางโครงสร้าง
ทางภาษาและวัฒ นธรรมของภาษาต้น ฉบั บ และภาษา
ฉบับแปล การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในระดับประโยค ข้อความ
สั้น ๆ การใช้พจนานุกรม
Theories and fundamental principles of translation,
differences between the source and the target text
regarding to structural and cultural backgrounds,
translating from English into Thai and vice versa
starting from sentences level to short passages, use of
dictionary
122130

ธุรกิจเบื้องต้น

3(3-0-6)

Introduction to Business

รายวิชา
ใหม่

ความหมายและความสาคัญของธุรกิจ รูปแบบขององค์การ
ธุรกิจ แนวความคิดของการบริหารธุรกิจ ลักษณะพื้นฐานและ
ประเภทของธุรกิจ กิจกรรมสาคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจด้าน
การผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ แนวทางการประกอบธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมของนักธุรกิจMeaning and importance of
business, forms of business organization, concept of business
administration, basic characteristics of different types of
business activities, terms of production, marketing, finance,
accounting and human resource management, small business
guideline, international business, sufficiency economy, ethics
and social responsibility of businessman
125312

การจัดการการสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Communication Management
ความหมาย แนวคิด การสื่อสารการตลาด การใช้ก ารสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ พัฒนาการทางการสื่อสารการตลาด
องค์ประกอบด้านการสื่อสารการตลาด รูปแบบ วิธีการ การมี

รายวิชา
ใหม่

110
หลักสูตร
นศ.บ.
(การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560
ส่วนร่วมทางการสื่อสารการตลาด การมี ส่วนร่วมในกิจกรรม
การสื่อสารการตลาด การบริหารและวางแผนงานด้านสื่อสาร
การตลาด การวิจัยและประเมินผลงานด้านสื่อสารการตลาด
Meaning, concept of integrated marketing communication,
the application of integrated marketing communication,
evolution of marketing communication, marketing
communication components, form and mean of social
marketing communication process, participation in marketing
communication activity, management and planning for
marketing communication, research and evaluation of
marketing communication

หลักสูตร
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) ปรับปรุง พ.ศ. 2555

125321

125322

เทคนิคการจัดการการสื่อสาร
3(2-2-5 )
Communication Management Technique
รูปแบบองค์กร เทคนิคการบริหารองค์กรทางการสื่อสาร การ
วิ เคราะห์ ส ภาพการแข่ ง ขั น ทางธุ ร กิ จ การวางแผนงานการ
บริหารองค์กรและการสื่อสาร การวิเคราะห์ตน้ ทุนการใช้สื่อเพื่อ
การสื่ อ สาร การวิ เ คราะห์ ผ ลตอบกลั บ และการปรั บ ปรุ ง
แผนการบริหารองค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
Pattern of organization, management technique of
communication organization, business competition analysis,
organization and communication planning, media cost
analysis for communication, feedback analysis and
improvement of organization management plan to achieve
objectives
การบริหารภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ และชื่อเสียง 3(2-2-5)
Image Identity and Reputation Management
แนวคิดและทฤษฎีการสร้างและบริหารภาพลักษณ์ อัตลักษณ์
รวมถึงชื่อเสียงขององค์กร กลยุทธ์การสร้างและการวิเคราะห์
แนวทาง ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่มีส่วนสาคัญในการกาหนดและ
การสร้างภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ ชื่อเสียงที่ดีให้แก่องค์กร
Image, identity, reputation building and management
concepts amd theories, strategy and analysis of guidelines
and situational factors affecting image, identity and
reputation creation in organization

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่

111
หลักสูตร
นศ.บ.
(การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตร
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) ปรับปรุง พ.ศ. 2555

125411

125414

126100

การวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
3(2-2-5)
Strategic Communication Plan
ความหมาย ธรรมชาติ ข องแผน กระบวนการ การวิเคราะห์
ความต้องการของผู้บริโภคและรูปแบบตลาด การวางแผนและ
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์สาหรับองค์การและธุรกิจ การกาหนดกล
ยุ ท ธ์ กลวิ ธี แ ละกิ จ กรรมการสื่ อ สาร การพั ฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์ การจัดการด้านการใช้สื่อและการพัฒนาสารสาหรับ
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและการ
ประเมินผลการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
Meaning, nature of plan, process, analysis of consumer
needs and marketing, planning and strategic communication
for business and organizational management, strategy,
tactics and communication activities, development of creative
thinking, media management and message development for
different target groups, client relationship and evaluation for
strategic communication
การรณรงค์การจัดการการสื่อสาร
3(2-2-5)
Communication Campaign Management
แนวคิด และทฤษฎี เกี่ยวกับ การรณรงค์ กลยุท ธ์ กระบวนการ
ขั้นตอนการด าเนินงาน การควบคุมงาน การประเมิน ผล และ
จริย ธรรมในการจั ด การการสื่อ สารในโครงการรณรงค์ การ
ประยุกต์ใช้สถานการณ์จากสภาพสังคม ท้องถิ่น องค์การต่างๆ
เพื่อจัดทาโครงการรณรงค์
Concepts and theories related to communication campaign
management, strategies, process, operation, control,
evaluation and ethics for communication campaign
management, application of social situation, locality and
various organizations in campaign project
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
ความหมายและความส าคั ญ ของวิ ช าเศรษฐศาสตร์ ระบบ
เศรษฐกิจ การกาหนดราคาโดยอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น
ของอุ ป สงค์ แ ละอุป ทาน ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เบื้ อ งต้ น เกี่ย วกั บ
พฤติก รรมผู้บ ริโภค ทฤษฎี การผลิต ต้นทุ น รายได้ประชาชาติ
การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง เงินเฟ้อ
เงิน ฝื ด และการค้ า ระหว่ า งประเทศDefinition, importance of

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่
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128120

หลักสูตร
นศ.บ.
(การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560
economics, economic systems, demand and supply, demand
and supply etasticity, price determination and market
equilibrium, basic consumer behavior theory, production and
production cost, national income, money and banking,
monetary and fiscal policies, inflation and deflation,
international trade
หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชา
ใหม่

ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการตลาด ความหมายและหน้าที่
ทางการตลาด ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบการตลาด การ
บริหารการตลาดเบือ้ งต้น การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาด
เป้าหมาย พฤติกรรมผูบ้ ริโภค การวิจัยตลาด การใช้เครื่องมือ
ทางการตลาดในการดาเนินธุรกิจ
Fundamental knowledge of marketing, meaning and roles of
marketing, factors affecting market system, fundamental
marketing management, market segmentation, selecting
target markets, consumer behavior, market research,
usability of marketing tool in business
125331

ภาพยนตร์ศึกษา
Film Study

3(2-2-5)

ปิดรายวิชา

ความหมาย และคุณค่าของภาพยนตร์ตอ่ ชีวติ และสังคม
จิตวิทยาและภาษาของภาพยนตร์การวิเคราะห์เนื้อหา
และวิธีการนาเสนอจากการชมภาพยนตร์ทั้งไทยและ
ต่างประเทศ
Definition and importance of films for human’s life
and society, psychology and film language, analyzing
of the content and the presentation towards Thai and
international films
125332

การรายงานข่าว
3(2-2-5)
News Reporting
ความหมาย ทฤษฏีและแนวคิดพืน้ ฐานเกี่ยวกับการ
รายงานข่าว คุณค่าข่าว ประเภทและรูปแบบข่าว เทคนิค
การหาข่าว การสัมภาษณ์ การเขียนข่าวและรายงานข่าว
ความสัมพันธ์ของข่าวและภาพข่าว วิเคราะห์การ

ปิดรายวิชา
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หลักสูตร
นศ.บ.
(การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

นาเสนอข่าวของสื่อมวลชน บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน
ด้านข่าว จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักข่าว
Meaning, theory, and basic concepts of news
reporting, news values, categories and formats,
finding news techniques, interviewing, news writing
and reporting, connection between news and pictures,
analyze of news reporting thorugh mass media, the
role of mass media in news reporting, code and ethics
of journalist

125333

125432

การสื่อสารทางการเมือง
3(2-2-5)
Political Communication
กระบวนการสื่อสารและบทบาทหน้าที่ทางการสื่อสารกับ
การเมืองในระบบประชาธิปไตยทั้งในระดับประเทศและ
ระดับท้องถิ่น วิเคราะห์กิจกรรมการสื่อสารที่ทาให้เกิด
การทาหน้าที่ในระบบการเมือง ผลกระทบของการ
สื่อสารกับกิจกรรมทางการเมือง
Process of communication and its role in political
communication in a democracy both at the national
and local level and analyze of communicative activities
that foster civic duty, the effect of communication and
political activities
การสื่อสารเพือ่ การพัฒนา
3(2-2-5)
Communication for Development
ความหมาย แนวคิด กระบวนการสื่อสาร นวัตกรรม
และการยอมรับ การติดต่อสื่อสารเพือ่ การพัฒนา การ
ใช้สื่อระหว่างบุคคลและสื่อมวลชน เพื่อให้ชุมชนได้รับ
การพัฒนา โดยอาศัยการสื่อสารเป็นตัวเชื่อมระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ ผู้นาการเปลี่ยนแปลง ผู้นาความ
คิดเห็น กับชุมชน
Definition, concept, communication processes,
innovation and adaptation, communication through
contacting community leaders, people and mass
media for the purpose of developing the community
using communication as the link between the
government, change agent, opinion leader, and the

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

community
125433

125431

ปิดรายวิชา

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Marketing Communications
ความหมาย แนวความคิดของการสือ่ สารการตลาดเชิง
บูรณาการ และความจาเป็นในการส่งเสริมการขาย
การใช้การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ พัฒนา
ทางด้านสื่อสารการตลาด องค์ประกอบทางด้านการ
สื่อสารการตลาด การบริหารและวางแผนงานด้าน
สื่อสารการตลาด การวิจัยและประเมินผลงานด้าน
สื่อสารการตลาด กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับการสื่อสารการตลาด
Definition, concept of integrated marketing
communication, and the sales need, the application of
integrated marketing communication, evolution of
marketing communication, marketing communication
components, management and planning for marketing
communication, research and evaluation of marketing
communication, laws and ethics related to marketing
communication
เทคนิคการนาเสนองานประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5)
Presentation Technique for Public Relations

ย้ายออกไป
อยู่ในวิชา

เทคนิคและวิธกี ารในการนาเสนองานประชาสัมพันธ์ใน

เลือกกลุ่ม

รูปแบบต่างๆ การเตรียมตัวและจิตวิทยาการนาเสนอ

การ

งาน การใช้เครื่องมือประกอบการนาเสนอให้มี

ประชาสัมพั

ประสิทธิภาพ

นธ์

Technique and method of delivering public relations in
various forms, psychological and preparation in
presentation, the use of tools effectively in
presentation
วิชาเอกเลือก กลุ่มการประชาสัมพันธ์
125531

15 หน่วยกิต

การสื่อสารเพือ่ การโน้มน้าวใจ
3(2-2-5) ย้ายมาจาก
Persuasive Communication
วิชาเอก
ความหมาย ลักษณะ ทฤษฎีความสาคัญ ขั้นตอนและวิธีการใน
บังคับ
การสื่อสารเพื่อการ โน้มน้าวใจ องค์ประกอบสาคัญทาง
เป็นวิชาเอก
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125532

125533

125541

หลักสูตร
นศ.บ.
(การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560
จิตวิทยาและสังคมวิทยาทีม่ ีผลต่อการโน้มน้าวใจ อิทธิพลของผู้
ส่งสารและผูร้ ับสาร อิทธิพลของกลุ่ม
Meaning, nature , theory, significance, steps and method of
persuasive communication, the influence of psychological and
sociological elements in communication persuasion, the
effectiveness of sender and receiver, a power of group
การสื่อสารองค์การ
3(2-2-5)
Corporate Communication
ความหมาย ความสาคัญของการสื่อสารองค์การ สิง่ แวดล้อม
และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิด ทฤษฎีในการวิเคราะห์สาเหตุและ
ผลของการสื่อสาร การแก้ไขปัญหาทางการสื่อสารขององค์การ
เทคนิคและทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ มนุษยสัมพันธ์
และจริยธรรมทางการสื่อสารขององค์การ
Meaning, significance of corporate communication,
environmental and related factors, concepts and theories in
analyzing causes and effects of communication, problemsolving of corporate communication, communication
techniques and skills in various forms, human relations and
ethics in corporate communication
กลยุทธ์การสร้างเนื้อหาและสือ่
3(2-2-5)
เพื่อการประชาสัมพันธ์
Media and Content Strategy for Public Relations
กลยุทธ์ เทคนิค และวิธีการในสร้างเนือ้ หาการประชาสัมพันธ์
อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์สารและผู้รับ
สาร การเลือกใช้สารและสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ทางการ
ประชาสัมพันธ์ทแี่ ตกต่างกัน
Strategy, technique and method to create creatively and
effectively public relations content; message and audience
analysis and message and media using for public relations in
response to different public relations objectives
เทคนิคการนาเสนองานประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Presentation Technique for Public Relations
เทคนิคและวิธกี ารในการนาเสนองานประชาสัมพันธ์ การเตรียม
ตัวและจิตวิทยา การนาเสนองาน การใช้เครื่องมือประกอบการ
นาเสนอให้มีประสิทธิภาพ
Technique and method of delivering public relations,
psychological and preparation in presentation, the use of

สาระที่
ปรับปรุง
เลือก

ย้ายมาจาก
วิชาเอก
บังคับ
เป็นวิชาเอก
เลือก

รายวิชา
ใหม่

ย้ายมาจาก
วิชาเอก
บังคับ
เป็นวิชาเอก
เลือก
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หลักสูตร
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125542

การประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ
3(2-2-5) ย้ายมาจาก
Integrated Public Relations
วิชาเอก
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก การบริหารความสัมพันธ์กับ
บังคับเป็น
ลูกค้าและงานลูกค้าสัมพันธ์ สื่อมวลชนสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์
วิชาเอก
การจัดเหตุการณ์พเิ ศษ การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ การ
เลือก
บริหารภาพลักษณ์ขององค์กร การสือ่ สารและการบริหารแบ
รนด์ บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม การวิเคราะห์
เปรียบเทียบถึงบทบาทการประชาสัมพันธ์ขององค์กรประเภท
ต่างๆ จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์
Proactive public relations strategy, customer relationship
management and customer support, media relations,
community relations, special events, crisis public relations,
corporate image and brand management, good governance
and corporate social responsibility, a critical comparison of
organizations public relations, code and ethics public relations

วิชาเอกเลือก กลุ่มการสื่อสารการตลาด
125631

125632

สาระที่
ปรับปรุง

15 หน่วยกิต

เครือข่ายการสื่อสารและสื่อสังคม
3(2-2-5)
Communication Network and Social Media
แนวคิด หลักการ ความสาคัญ ความหมาย องค์ประกอบ
รูปแบบของสื่อสังคมและเครือข่ายการสื่อสาร สื่อสังคมและ
เครือข่ายการสื่อสารในชีวิตจริงและใช้สื่อเป็นตัวกลาง ลักษณะ
การสื่อสารผ่านเครือข่าย อิทธิพลที่มตี ่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ผลกระทบที่มีต่อสินค้าและบริการ วิธีการใช้ประโยชน์เครือข่าย
การสื่อสารในการทาการสื่อสารการตลาด
Concept, meaning, importance, roles, forms of social media
and communication networking, social media and
communication network in online and daily life, effectiveness
of communication networks, support marketing
communication tasks , impact of communication network in
marketing communication practices
พฤติกรรมผู้บริโภคและผู้รับสา
3(2-2-5)
Consumer and Audience Behavior
หลักการ กลยุทธ์ รูปแบบ ลักษณะทางการสื่อสารระหว่าง

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่
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125633

125641

125642

หลักสูตร
นศ.บ.
(การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560
ผู้ผลิตสินค้าและบริการกับผูบ้ ริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภคในการตัดสินใจซือ้ กระบวนการสื่อสารต่อการบริโภค
และพฤติกรรมการซือ้ ของผู้บริโภค ขัน้ ตอนการตัดสินใจซือ้
อิทธิพลของวัฒนธรรม สังคมกลุม่ ครอบครัวต่อการตัดสินใจ
รูปแบบของสื่อกับการดาเนินชีวติ ของผู้บริโภค สิทธิและการ
คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
Principles, tactics, forms of communication between
producers of goods or services and their targeted consumers
as well as consumer rights, analyzing consumer behaviors in
their decision process, the impact of communication
messages and factors influencing consumers, the process of
decision making, the influence of culture, society and family,
forms of media targeting consumers’ ways of life, consumer
right, consumer protection
การสื่อสารสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Communication
ความหมาย ความสาคัญของสุขภาพที่ดี การวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย วิธีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสุขภาพและสร้าง
คุณภาพชีวติ ที่ดีแบบองค์รวม การรณรงค์ส่งเสริมเพื่อการรักษา
สุขภาพ การรู้เท่าทันข้อมูลด้านอาหารและยา ข้อจากัด
กฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสุขภาพ
Meaning and importance of healthy person, target analysis,
communication for wellness, campaign to promote one's
health, foods and drugs information literacy, limitation, rule,
act in health communication
การสื่อสารและบริหารตราสินค้า
3(2-2-5)
Brand Communication and Management
การแปลงนโยบายทางการตลาด กลยุทธ์การตลาด การกาหนด
แนวทางการสร้างภาพลักษณ์ ตัวตน บุคลิก ชื่อเสียง และความ
จงรักภักดีทมี่ ีต่อสินค้าและบริการ การออกแบบการสื่อสารแบ
รนด์ผ่านเครื่องมือ จุดพบปะแบรนด์ การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกจ้าง
การทากิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
Implementation of marketing policy, marketing, strategy to
identify guideline for creating image, identity, personality,
popularlity, brand loyalty, brand communication through
tools, brand meeting, employee interaction, social
responsibility activities, new product development
การออกแบบประสบการณ์และกิจกรรมพิเศษ 3(2-2-5)

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
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Experience and Special Event Design
การออกแบบการสื่อสารกับลักษณะทางจิตวิทยาของผู้บริโภค
การออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การจัดการพืน้ ที่จัด
จาหน่าย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างการมีส่วนร่วม
ระหว่างสินค้าและผูบ้ ริโภค การวิเคราะห์กลุม่ เป้าหมาย การ
วางแผนงาน การเลือกสถานที่ การบริหารต้นทุน การออกแบบ
บรรยากาศ การควบคุมกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน การ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมพิเศษ
Communication designed with consumer psychology,
marketing promotion activity design, organizing sales
promotion activities, product packaging design, creating
participation among product and consumer, target consumer
analysis, event planning, cost-effective management,
designing event atmosphere, event management, event
evaluation, and regulations related to organizing event,
create, plan, budget, implement, and evaluate events
วิชาเอกเลือก กลุ่มการบริหารการสื่อสาร 15 หน่วยกิต
125731

125732

ภูมิทัศน์ทางการสื่อสาร
3(2-2-5)
Communication Landscape
พฤติกรรม การเลือกใช้สื่อ รูปแบบ วิธีการ การสื่อสารในสภาพ
ปัจจุบันของกลุ่มคนต่าง ๆ ผลกระทบต่อระดับปัจเจกบุคคลและ
สังคม กระบวนการทาหน้าทีข่ องสื่อ สถานการณ์ที่มีผลต่อการ
บริหารการสื่อสาร แนวโน้มของเทคโนโลยีทางการสื่อสาร การ
วิเคราะห์ภาพรวมทางการสื่อสาร
Behavior, media selection, format and procedure of
communication, crowds communication in current situation,
individual and social impact, media function process, situation
affect communication management, trend of communication
technology, analysis of overall communication
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Intercultural Communication
ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การปรับตัวท่ามกลาง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การพัฒนาการเป็นนักสื่อสาร
สากล อิทธิพลของสื่อมวลชน สื่อสมัยใหม่ และกระแสโลกาภิ
วัตน์ต่อการกลืนกลายทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์
Theories of intercultural communication, adaptation among
various cultures, development of international communication,

สาระที่
ปรับปรุง
ใหม่

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่
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หลักสูตร
นศ.บ.
(การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560
influence of mass media, new media and globalization on
culture and identity assimilation

หลักสูตร
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) ปรับปรุง พ.ศ. 2555

125733

125741

125742

การจัดการมวลชนสัมพันธ์
3(2-2-5)
Mass Relationship Management
รูปแบบการรวมกลุม่ ของมวลชน วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่ม
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม หลักการ
มีส่วนร่วม กิจกรรมกลุม่ การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม วิธีการ
สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ ความร่วมมือ การแก้ไขความเข้าใจผิด
การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มและองค์กร การสร้างทัศนคติ
และค่านิยมร่วม
Mass grouping format, objective of aggregation, relations
characteristic among persons and groups, principles of
participation, group activities, participatory communication,
communication procedure to create awareness, cooperation,
adjust communication break down, strength creation for
groups and organization, attitude and shared values creation
การบริหารโครงการสื่อสาร
3(2-2-5)
Communication Project Management
การวิเคราะห์แผน ประเภทและลักษณะของโครงการสื่อสาร
หลักการกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการสื่อสาร การสร้าง
ข้อกาหนดผลสาเร็จของงานและตัวชีว้ ัด การวิเคราะห์ระยะเวลา
การกาหนดผูร้ ับผิดชอบ การจัดการกาลังคน การจัดการ
งบประมาณ เทคนิคการควบคุมและตรวจสอบงาน การบริหาร
ความเสี่ยง การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ การประเมิน
และสรุปผลโครงการ
Plan analysis, type and characteristic of communication
project, principles to define objective of communication
project, terms of reference : TOR, period of time analysis,
appointment, responsible determination, human and budget
management, control and check technique, risk
management, worthiness analysis, evaluation and conclusion
of communication project
การสื่อสารเพือ่ การเปลีย่ นแปลงทางสังคม
3(2-2-5)
Communication for Social Change
ความหมาย แนวคิด กระบวนการสื่อสาร นวัตกรรมและการ
ยอมรับ การติดต่อสื่อสารเพื่อการพัฒนา แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง การศึกษาบริบททางสังคมในพืน้ ที่ การวางแผนการ

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่

120
หลักสูตร
นศ.บ.
(การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560
สื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้สงั คม การใช้สื่อระหว่างบุคคล
และสื่อมวลชนเพื่อพัฒนาชุมชน การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐ ผู้นาการเปลี่ยนแปลง ผู้นาความคิดเห็น กับประชาชน
Meaning, concept, communication processes, innovation and
adaptation, communication to development, sufficient
economy concept, social context analysis, communication
planning to improve social well-being, media using through
contacting people and mass media to develop community,
communication between the government, change agent,
opinion leader, and people

หลักสูตร
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) ปรับปรุง พ.ศ. 2555

กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา การฝึกงาน
และการศึกษาอิสระ
125491
การฝึกงาน
Professional Training

6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา การฝึกงานและการศึกษาอิสระ

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

125421

การฝึกงาน
Professional Training

6 หน่วยกิต

สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6 หน่วยกิต

การศึกษาอิสระ
Independent Study

6 หน่วยกิต

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับ
รหัสวิชา

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะใน
งานที่เกี่ยวข้องกับด้านการประชาสัมพันธ์ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน
Learning, gaining experience, improving working skill
in a public relations as an apprentice in private or
government sectors
125492

สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6 หน่วยกิต 125422

ปรับ
รหัสวิชา

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ
ในงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการประชาสัมพันธ์ ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน
Training, Learning, gaining experience, improving
working skill in a public relations as an apprentice in
private or government sectors
125493

การศึกษาอิสระ
Independent Study

6 หน่วยกิต 125423

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอและอภิปรายในหัวข้อ
ทางด้านการประชาสัมพันธ์

ปรับ
รหัสวิชา

121
หลักสูตร
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) ปรับปรุง พ.ศ. 2555
Studying, collecting data, researching, analyzing,
report writing, presenting and discussing in public
relations

หลักสูตร
นศ.บ.
(การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

122

ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
หลักสูตรการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ
หลักสูตรการจัดการการสื่อสารหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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001111
001103
005171
0041XX
125100
125101
127101

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ทักษะภาษาไทย
ชึวติ และสุขภาพ
กลุ่มพลานามัย
นิเทศศาสตร์เบือ้ งต้น
จิตวิทยาการสื่อสาร
ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสารมวลชน

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

001102
125111
127110
127133
004101

รวม

005173
001112
003134
003136
005172
125110
127121

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะชีวิต
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ *
พะเยาศึกษา*
การจัดการการดาเนินชีวติ
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
ภาษาเพือการสื่อสาร

19 หน่วยกิต

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

รวม

001103
125122
125121
003202
001101
122130

รวม
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 วิชา

17 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
หลักนิเทศศาสตร์
ความรู้ทั่วไปทางการ
สื่อสารมวลชนและสื่อใหม่
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องาน
ด้านนิเทศศาสตร์
ศิลปะในการดาเนินชีวติ

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
หลักการประชาสัมพันธ์
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
การใช้ภาษาไทย
ธุรกิจเบือ้ งต้น
รวม

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

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
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00XXXX
125210
125211
125221
125222
146272

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
วิชาศึกษาทั่วไป(เลือก)
การโฆษณาเบือ้ งต้น
วาทนิเทศ
ศิลปะและดนตรีเพื่อการสื่อสาร
การถ่ายภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวเพื่อการสื่อสาร
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงนิเทศศาสตร์

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

-

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
-

3(2-2-5)

-

-

001204
002202
003201
125211
125212
128120
รวม

18 หน่วยกิต

รวม

146131
125212
125213
125214
00XXXX

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
การสื่อสารในองค์กร
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)

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

004201

00XXXX

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)

3(X-X-X)

002201
125221

รวม

18 หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
การผลิตสื่อภาพและเสียงเพื่อ
การสื่อสาร
จิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร
หลักการตลาด

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-6-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

125222

ภาคการศึกษาปลาย
บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
สังคม
พลเมืองใจอาสา
การออกแบบกราฟิกและ
มัลติมีเดียเพื่อการสื่อสาร
วาทนิเทศ

125223

หลักการโฆษณา

3(2-2-5)

146273

ภาษาอังกฤษสาหรับงานด้าน
นิเทศศาสตร์
รวม

3(2-2-5)

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

18 หน่วยกิต
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100005
125320
125310
146273
XXXXXX
XXXXXX

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายจริธรรมสื่อมวลชน
การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
ระเบียบวิธีวิจัย
ภาษาอังกฤษสาหรับงานนิเทศ
ศาสตร์
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ วิชาภาษา
วิชาเลือกเสรี

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

100005
-

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

127324
-

ระเบียบวิธีวิจัย

3(X-X-X)
3(X-X-X)

125311

การเขียนเชิงนิเทศศาสตร์อย่าง
สร้างสรรค์
การจัดการการสื่อสารการตลาด
เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
รวม

125312
126100
รวม

125311
125312
125321
125XXX
XXXXXX
XXXXXX

ภาคการศึกษาปลาย
การประเมินผลทางการ
ประชาสัมพันธ์
การบริหารงานประชาสัมพันธ์
การผลิตสื่อกระจายเสียงเพื่อการ
ประสัมพันธ์
วิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ วิชาภาษา
วิชาเลือกเสรี

18 หน่วยกิต

-

3(2-2-5)

-

ภาคการศึกษาปลาย
-

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

-

-

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

125XXX
XXXXXX
125321
125322
125XXX
125XXX

รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายจริธรรมสื่อสารมวลชน
-

18 หน่วยกิต

วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
เทคนิคการจัดการการสื่อสาร
การบริหารภาพลักษณ์
อัตลักษณ์ และชื่อเสียง
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
รวม

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

3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

126

146321
125410
125411
125412
125XXX

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
หลักการแปล 1
การประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ
สัมมนา
การบริหารประเด็นการสื่อสารใน
ภาวะวิกฤติ
วิชาเอกเลือก

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

125413
125412

3(2-2-5)

125XXX
125XXX
xxxxxx
125411
125414

รวม

125491
125492
125493

ภาคการศึกษาปลาย
สหกิจศึกษา*
การฝึกงาน*
การศึกษาอิสระ*
รวม

13 หน่วยกิต

6
6
6
6 หน่วยกิต

125421
125422
125423

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา
1(0-3-2)
การบริหารประเด็นและการ
3(2-2-5)
สื่อสารในภาวะวิกฤติ
วิชาเอกเลือก
3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก
3(2-2-5)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
การวางแผนการสื่อสาร
3(2-2-5)
เชิงกลยุทธ์
การรณรงค์การจัดการการสื่อสาร 3(2-2-5)
รวม
19 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
สหกิจศึกษา*
การฝึกงาน*
การศึกษาอิสระ*
รวม

6
6
6
6 หน่วยกิต
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ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

128

129

ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร

130

131

132

133

ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
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อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน
Nattawut Somyarone
นายณัฐวุฒิ สมยาโรน
16599001XXXXX
อาจารย์
สาขาวิ ช าการประชาสั ม พั น ธ์ คณ ะวิ ท ยาการจั ด การและ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนน
พหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิ ช าการประชาสั ม พั น ธ์ คณ ะวิ ท ยาการจั ด การและ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนน
พหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 1554
โทรศัพท์
081-474-2401
Nattawut_so@hotmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2557
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2551
นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ วารสาร
ณัฐวุฒิ สมยาโรน และอัจฉรา ศรีพันธ์. 2557. กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาของเล่นพื้นบ้าน
ของกลุ่ ม คนเฒ่ า คนแก่ ต าบลป่ า แดด อ าเภอแม่ ส รวย จั ง หวั ด เชี ย งราย. วารสารคณะ
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจาเดือนเมษายน – กันยายน
2557, พิษณุโลก, 60-69
ผลงานวิจัย
วิราพร โชติปัญ ญา และณัฐวุฒิ สมยาโรน. (2558). การศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ แนวโน้มวิชาชีพ ชื่อ
สาขาวิชา หลักสู ตร และคุณ ลัก ษณะที่พึงประสงค์ของบัณ ฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
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ผลงานวิชาการ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
วิราพร โชติปั ญ ญา และณั ฐ วุ ฒิ สมยาโรน. (2558). การศึ ก ษาข้อ มู ล ความเป็ น ไปได้ แนวโน้ ม วิชาชี พ
ชื่อสาขาวิชา หลักสูตร และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย พ ะเยา. ก ารป ระชุ ม วิ ชาก าร
ระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่6, จังหวัดพะเยา, 1690-1701
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อาจารย์ทศพล คุ้มสุพรรณ
Thosaphon Khumsuphan
นายทศพล คุ้มสุพรรณ
36599006XXXXX
อาจารย์
สาขาวิ ช าการประชาสั ม พั น ธ์ คณ ะวิ ท ยาการจั ด การและ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนน
พหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิ ช าการประชาสั ม พั น ธ์ คณ ะวิ ท ยาการจั ด การและ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนน
พหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 1551
โทรศัพท์
081-688-11341
thosaphonkp@gmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2552
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)
วิชาเอก นโยบายและการวางแผนการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2546
นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ วารสาร
กาญจนา เชี่ยววิทย์การ และทศพล คุ้มสุพรรณ. (2558). ความต้องการทางการสื่อสารของผู้รับสารกลุ่ม
ดิจิตอล เนทีฟ , วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิท ยาลัย นเรศวร,
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1, 112-119
ทศพล คุ้มสุพรรณ. (2552). หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น : บริหารบกพร่องหรืออุดมการณ์ ผิดพลาด, วารสาร
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 4 ฉบับที่ 2, 63-76
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งานวิจัย
ทศพล คุ้มสุพรรณ. (2559). ลักษณะและวิธีการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในจังหวัดพะเยา. รายงาน
วิจัยเสนอต่อคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
ทศพล คุ้มสุพรรณ และฤทัยภัทร พิมลศรี. (2557). การศึกษาแนวทางการทาการสื่อสารการตลาดทาง
การท่องเที่ยว ชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์บ้านท่าฟ้า ตาบลสระ อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา.
รายงานวิจัยเสนอต่อคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
กาญจนา เชี่ยววิทย์การ และทศพล คุ้มสุพรรณ. (2557). ความต้องการทางการสื่อสารบนเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิ จ ตะวั น ออก-ตะวั น ตก ส่ ว นที่ ผ่ า นภาคเหนื อ ตอนล่ า ง. รายงานวิ จั ย เสนอต่ อ
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
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อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ
Nawaporn Ketsuwan
อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ
36599007XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 1550
โทรศัพท์
087-716-8089
nawaporn.ke@up.ac.th
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2548
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2545
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
นวพร เกษสุวรรณ ภัทรา บุรารักษ์ ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ และสุพรรณี เบอร์แนล. (2556).
การสื่อสารแบบมีสว่ นร่วมเพื่อการจัดการความรูเ้ รื่องการบริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบลแม่สุก อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ชุมชนท้องถิ่น: ฐานรากการพัฒนาประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน”, จังหวัดขอนแก่น, 298-304
ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ นวพร เกษสุวรรณ ภัทรา บุรารักษ์ และสุพรรณี เบอร์แนล. (2556).
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การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนในระดับชุมชน ของคณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน ต.แม่สุก อ.เมือง จ.พะเยา. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ชุมชนท้องถิ่น: ฐานรากการพัฒนาประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน”, จังหวัดขอนแก่น, 279-285
สุพรรณี เบอร์แนล ภัทรา บุรารักษ์ นวพร เกษสุวรรณ และธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ. (2556).
การจัดการสื่อสารของกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ชุมชนท้องถิ่น: ฐานรากการพัฒนาประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน”, จังหวัดขอนแก่น, 311-318
ผลงานวิจัย
นวพร เกษสุวรรณ และคณะ. (2549). การศึกษาทัศนคติและการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่มีต่อ
โครงการบริ ก ารชุ ม ชน มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พะเยา”. มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร วิ ท ยาเขต
สารสนเทศพะเยา.
นวพร เกษสุ วรรณ. (2557). การพั ฒ นาศัก ยภาพทางการสื่อสารของผู้สูงอายุเ รื่องการรู้เท่าทันสื่อของ
ชุมชน” ทุนวิจัยงบแผ่นดินมหาวิทยาลัยพะเยา (วช.).
นวพร เกษสุวรรณ. (2559). การใช้สื่อเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญ หาหมอกควันของ
จังหวัดพะเยา” ทุนวิจัยงบแผ่นดินมหาวิทยาลัยพะเยา (วช.).
ผู้ร่วมวิจัย
ภัทรา บุรารักษ์ และคณะ. (2555). การพัฒนาความมั่นคงของกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยา ระยะ
ที่ 2 : การเพิ่ มศัก ยภาพการสื่อสารทางการตลาดและการเสริมสร้างความมั่ นคงทางการ
เงินกองทุนสวัสดิการชุมชนต้นแบบ ตาบลแม่สุก จังหวัดพะเยา”. สานักงานสนับสนุนการวิจัย
(สกว ABC ).
อังคณา ปานเทือก และคณะ. (2555). ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของชุมชนในโครงการ
บาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบ ABC อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา”. สานักงานสนับสนุนการวิจัย
(สกว ABC ).
ภัทรา บุรารักษ์ และคณะ. (2556). “การเสริมสร้างความมั่นคงกองทุนสวัสดิการชุมชน ระยะที่ 3: การ
ขยายผลความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน แบบมีส่วน
ร่วมของกองทุนฯ ต้นแบบให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดพะเยา”. สานักงานสนับสนุน
การวิจัย (สกว ABC ).
อนุสรณ์ คุณานุสรณ์ และคณะ. (2556). การจัดการสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ ตาบลบ้านดง อาเภอแม่เมาะ
จังหวัดลาปาง”. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.
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