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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 

Bachelor of Communication Arts Program in Communication Management 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย                     คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร :  0204 

ภาษาไทย       :  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 

ภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of Communication Arts Program  

   in Communication Management 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย)   :     นิเทศศาสตรบัณฑิต (การจัดการการสื่อสาร)    

ชื่อย่อ (ไทย)      :        นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :   Bachelor of Communication Arts  

(Communication Management) 

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

 

3. วิชาเอก 

ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

127 หนว่ยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ   

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
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5.2 ประเภทของหลักสูตร      

ปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3 ภาษาที่ใช ้        

ภาษาไทย 

5.4 การรับเข้าศึกษา    

รับนิสิตไทยและนสิิตตา่งชาตทิี่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างด ี

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

ไม่ม ี   

5.6 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา    

ให้ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (การจัดการการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2560 

เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรจาก นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 

6.2 คณะกรรมการวิชาการคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร      

ในการประชุม ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

6.3 คณะกรรมการบริหารประจ าคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  

เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 28 มถิุนายน พ.ศ. 2559 

6.4  คณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

6.5  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

ครั้งที่  113 (14/2559) วันที ่19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

6.6  คณะกรรมการพจิารณากลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร  

ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 7 มีนาคม 2560 

6.7  สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2560  

วันที ่23 เมษายน พ.ศ. 2560 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

     หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

ระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากส าเร็จการศึกษา 

ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง สามารถท าธุรกิจ

ส่วนตัว องค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสาธารณกุศล โดยสามารถท างานในต าแหน่งที่เกี่ยวกับ

การสื่อสาร ดังตอ่ไปนี ้  

1. นักวางแผนการใชส้ื่อ ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์  

2. นักประชาสัมพันธ์ 

3. นักสื่อสารการตลาด 

4.   ผูป้ระกอบการบริษัทรับออกแบบการสื่อสารครบวงจร  

5.   นักโฆษณา  

6.   ที่ปรึกษาการสร้างตราสินค้า   

7.   นักออกแบบการสื่อสาร    

8.   อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายณัฐวุฒิ  สมยาโรน 16599001xxxxx อาจารย์ นศ.ม. 

นศ.บ. 

การจัดการการสื่อสาร 

การประชาสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 

2551 

2 นายทศพล คุ้มสุพรรณ 36599006xxxxx อาจารย์ วส.ม. 

นศ.บ. 

การสื่อสารมวลชน 

การประชาสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2552 

2546 

3 นางนวพร  เกษสุวรรณ 36599007xxxxx อาจารย์ ศศ.ม. 

นศ.บ. 

นิเทศศาสตร์ 

การประชาสัมพันธ์ 

(เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2548 

2545 

4 นางสาวรุจนิันท์  เอื้อพิทักษ์สกุล 35699000xxxxx อาจารย์ นศ.ม. 

นศ.บ. 

การประชาสัมพันธ์ 

การประชาสัมพันธ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2551 

2547 

5 นางสาววิราพร  โชตปิัญญา 15299001xxxxx อาจารย์ นศ.ม. 

 

วส.บ. 

การจัดการการสื่อสารแบบ

บูรณาการ 

การประชาสัมพันธ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2555 

 

2551 
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10  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

11  สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สภาพการแข่งขันทางธุรกิจในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร (The age of Information) ในขณะนี้ทวี

ความรุนแรงและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ตามการรับรู้ของมนุษย์มีช่องทางในการเลือกรับข้อมูลข่าวสารได้

หลากหลายชอ่งทาง จากการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีการสื่อสารท าให้การสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ 

โดยเฉพาะทางด้านการสร้างการรับรู้เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตราสินค้าหรือองค์กร ท าให้ต้อง

ปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อใหเ้ข้าถึงเป้าหมายได้มากที่สุด พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของผูค้นต่างก็ปรับเปลี่ยน

ไปตามรสนิยมและอารมณ์ในขณะนั้นๆ ไม่ได้ถูกก าหนดขึ้นมาจากความต้องการพื้นฐานเพื่อการด ารงชีวิต

เชน่ในอดีต ความต้องการข้อมูลข่าวสารของคนในยุคปัจจุบันจึงเป็นไปเพื่อตอบสนองความตอ้งการทางดา้น

อารมณแ์ละความรูส้ึกมากกว่าโดยผ่านเครื่องมอืการสื่อสารหลากหลายขึน้ 

  ท าให้ปัจจุบันเกิดการล้นทะลักของข้อมูลข่าวสาร (Information overflow) ส่งผลต่อการ

สื่อสารทุกแวดวงอาชีพที่ต้องมีการวางแผนการสื่อสาร การออกแบบสื่อ หรือแม้แต่การสร้างผลิตภัณฑ์

ต่างๆ อย่างรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วนให้สามารถตอบสนองความต้องการของคนในยุคข้อมูลข่าวสารนีไ้ด้

ครบทุกกลุ่ม กระบวนการคิดและสร้างสรรค์ดังกล่าวจึงถือว่าเป็นจุด เริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุค

สังคมสร้างสรรค์ (The age of Creative Society) ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นแรงกระตุ้นกลุ่มคนที่ท างานด้านการ

สื่อสารให้เกิดกระบวนการวางแผน สร้างสาร เชิงสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มงานทางด้านการ

สื่อสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้ทันต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคและเทคโนโลยีที่มมีากขึ้น 

เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่ผู้ผ่านการศึกษาจะต้องมีทักษะ

ดังตอ่ไปนี้ (1) ทักษะการแก้ไขปัญหา (2) ทักษะการคิดวิเคราะห ์(3) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (4) ทักษะการ

บริหารจัดการบุคคล (5) ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น (6) ทักษะการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ (EQ) (7) 

ทักษะการตัดสินใจ (8) ทักษะการเจรจาต่อรอง (9) การมีใจรักบริการ และ (10)ความยดืหยุ่นทางความคิด  

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

เทคโนโลยีการสื่อสารได้เริ่มเข้ามาแทรกซึมประสานเข้ากับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันได้

อย่างแนบแน่น จนกลายเป็นอวัยวะชิ้นหนึ่งของผู้คนในปัจจุบันและยังจะเป็นอย่างนีต้่อไปเมื่อเทคโนโลยีการ

สื่อสารจะเข้ามาสร้างความสะดวกสบายใหก้ับการด าเนินชีวิตทั้งการรับเงินจ่ายเงิน การเลือกซื้อสินค้าและ

บริการ การแสวงหาข้อมูลในการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง “คน” จะถูกก าหนดพฤติกรรม

จากเครื่องมือทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ สภาพทางสังคมถูกปรับเปลี่ยนไปสู่การด าเนินชีวิตโดย
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พึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ท าให้วัฒนธรรม รูปแบบความเชื่อปรับเปลี่ยนไปจากเดิมทั้งการด าเนิน

ชีวติประจ าวันและการท างาน  

เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารมีอิทธิพลต่อการด ารงชีพยิ่งขึ้นตลอดเวลาท าให้นักการสื่อสาร

จ าเป็นต้องออกแบบการสื่อสารเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและเป้าประสงค์ขององค์กรต่างๆ ให้เกิดการ

ตอบรับในทิศทางที่ดีตลอดเวลา รูปแบบการสื่อสารในปัจจุบันจึงไม่ถูกจ ากัดอยู่เพียงการน าเสนอข่าวสาร

โดยสื่อมวลชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ์โดยบริษัทเอเจนซี่ หรอืแม้แตก่ารจัดเหตุการณพ์ิเศษต่างๆ ที่

ถูกสนับสนุนโดยสินค้าหรือองค์กรต่างๆ เช่นในอดีตที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันคนทุกคนสามารถเป็นผู้ส่งสารไป

ยังผู้คนจ านวนมากได้ด้วยตนเองจากการอัพโหลดภาพและเสียงลงใน youtube หรือขายสินค้าต่างๆ ได้

อย่างง่ายดายทาง facebook, instagram, LINE สิ่งเหล่านี้คือความท้าทายที่นักการสื่อสารจะต้องปรับตัวให้

สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มคีวามเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

การสื่อสารในปัจจุบันจึงต้องมีการวิเคราะห์ถึงสภาพสังคม วัฒนธรรม สภาพตลาด เพื่อ

น ามาผนวกเข้าไปสู่การออกแบบการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภค การจัดการ

การสื่อสารจึงเป็นส่วนสนับสนุนและออกแบบการสื่อสารเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร คนในองค์กร     

ตราสินค้า และผลติภัณฑ์ ด้วยการวางแผนและออกแบบการสื่อสารด้วยสารและช่องทางที่เหมาะสมเพื่อให้

ด าเนนิไปควบคู่กันท าให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตัง้ไว้ 

 

12 ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารถูกปรับปรุงขึ้น

โดยต่อยอดจากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ให้มีการตอบรับกับพลวัตของ

สังคมและวัฒนธรรมที่มีพื้นฐานจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างรวดเร็ว ท าให้มี

อิทธิพลโดยตรงต่อการบริโภคข้อมูลข่าวสารของคนในยุคแห่งการอาศัยพึ่งพาเทคโนโลยี นักการสื่อสาร

จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการคิด พัฒนาเครื่องมือทางการสื่อสาร ออกแบบวางแผนการสื่อสารอย่างแยบ

ยลเพื่อให้การสื่อสารบรรลุเป้าหมายตามที่มุง่หวัง โดยยึดหลักดังตอ่ไปนี้ 

12.1.1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการสื่อสารให้รองรับกับรูปแบบการสื่อสารที่

หลากหลาย 

12.1.2 สร้างกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความเข้าใจมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันได้บน

พื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ  มีความคิด

ยืดหยุ่น 
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12.1.3 บัณฑติต้องท าการสื่อสารอยู่บนพืน้ฐานทางจรยิธรรมอย่างสร้างสรรค์ 

12.1.4 บัณฑิตต้องออกแบบกระบวนการสื่อสารเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

อย่างยั่งยืน 

12.1.5 บัณฑิตต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ สภาพแวดล้อม เท่าทันความ

เปลี่ยนแปลง และมีความเข้าใจในสถานการณ์ของท้องถิ่นและโลก ได้อย่างดี 

         

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.2.1 บูรณาการพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต การเรียนการสอน การวิจัยและการ

บริการวิชาการที่ตอบสนองไม่เพียงแต่ระดับสังคมโดยรวมเท่านั้น แต่จะให้

ความส าคัญกับความต้องการของพื้นที่ให้เป็นเป้าหมายส าคัญของการผลิต

บัณฑิต การสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชา โดย

สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

12.2.2  เชื่อมโยงความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยของคณาจารย์ในสาขาวิชาไปประยุกต์ใช้            

ในการพัฒนาชุมชนและสังคมได้ พร้อมกับสามารถน าความรู้นั้นสนับสนุนการ

เรียนรู้ของนิสติด้วย  

12.2.3 ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง มีทักษะในการ             

อยู่ร่วมกับผูอ้ื่นอย่างเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของผูค้นในสังคม  

 

13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ ภาควชิาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น  

                     13.1.1   หมวดวิชาศกึษาทั่วไป   

      001101 การใชภ้าษาไทย 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 พลเมอืงใจอาสา 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 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

  Arts of Living 

 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

  Socialized Personality 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

           13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศลิปศาสตร์      

146273 

 

ภาษาอังกฤษเพื่องานด้านนิเทศศาสตร์ 

English for Communication Arts 

3(2-2-5) 

  13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะนิตศิาสตร ์

 100005   กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน   3(2-2-5) 

             Laws and Ethics for Mass Communication 

  13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการและ 

              สารสนเทศศาสตร์ 

 122130 ธุรกิจเบือ้งตน้ 3(3-0-6) 

  Introduction to Business 

 126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 3(3-0-6) 

  Introduction to Economics 

 127110 ความรูท้ั่วไปทางการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่ 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 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนใหห้ลักสูตร/สาขาวิชาอืน่ 

 125111 หลักนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 

  Principles of Communication Arts 

 125121 ภาษาเพื่อการสื่อสาร                                              3(2-2-5)  

           Language for Communication 

 125212      จติวิทยาเพื่อการสื่อสาร                                          3(2-2-5) 

            Psychology for Communication 

 

 13.3 การบรหิารจัดการ 
 

13.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

   1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน  คณบดี/

ผูอ้ านวยการ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ ก าหนด

นโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

   2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

เป็นประธาน รองคณบดี/รองผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ ท าหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไป ในทิศทางเดียวกัน 

   3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรยีนการสอน 
 

13.3.2 หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพและหมวดวิชาเฉพาะด้าน  

   1) คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 

โดยมี หัวหน้าสาขาเป็นประธานกรรมการและอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นเลขานุการและกรรมการท าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องคือ บริหารและวางแผนหลักสูตรด้านวิชาการรวมทั้งนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน

หลักสูตร  

   2) ก าหนดใหค้ณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดอาจารย์ผู้สอนและหัวข้อที่สอนและ

ประเมินผลร่วมกัน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

สร้างกระบวนการสื่อสารอย่างชาญฉลาด เพื่อจรรโลงสังคมให้เกือ้กูลกันอย่างยั่งยืน 

1.2 ความส าคัญ  

ระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาสภาพการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งจากมนุษย์และ

เทคโนโลยีที่มีนวัตกรรมมาตอบสนองความสะดวกสบายเพื่อให้การด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่นและ

รวดเร็ว ตลอดจนการสื่อสารได้ถูกน ามาเป็นเครื่องมือในแข่งขันทางธุรกิจในการครองใจผู้บริโภคโดยผ่าน

เทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ ด้วยการวางแผนอย่างแยบยลอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้องค์กร สินค้า หรือ

บริการมีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อ การใช้บริการ ที่เกิดจาก

องค์กรของตนอย่างยั่งยืนได้อย่างสบายใจและมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นองค์กรทางธุรกิจและองค์กรของรัฐ

ต่างก็ไม่สามารถด าเนินการเพื่อแสวงหาก าไรและมุ่งแต่ในเรื่องการบริการเพียงอย่างเดียวได้ องค์กรต้อง

ตั้งอยู่ในกระแสความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้ได้อย่างมั่นคง ไม่ว่าจะเป็น

องค์กรทั้งของรัฐและธุรกิจจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้าง

สิ่งแวดล้อมที่ดีให้ยั่งยืนถือเป็นการตอบแทนสังคมในการอยู่ร่วมกันระหว่างการด าเนินธุรกิจ การบริการ

ประชาชนหรือผู้บริโภค การออกแบบการสื่อสารอย่างเป็นระบบโดยมีการจัดการการสื่อสารที่ดีจึงเป็น

ค าตอบขององคก์รและบุคคลที่ตอ้งการเครื่องมอืเพื่อสร้างการด ารงอยู่รว่มกันอย่างยั่งยืน 

การจัดการการสื่อสารเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่มีความส าคัญต่อการสร้างการรับรู้เพื่อน าไปสู่

ทัศนคติที่ดีใหแ้ก่บุคคลหรอืองค์กรได้รับการยอมรับ เป็นเครื่องมือในการต่อยอดไปสู่การด าเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพโดยเน้นการประสานความร่วมมือ สร้างความเข้าใจ ความเชื่อถือและศรัทธา ซึ่งตอ้งใช้วิธีการ

อย่างหลากหลายเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างถูกต้องจนกระทั่งบรรลุผลตามที่องค์กรได้ตั้งไว้  เมื่อ

ภาพลักษณ์หรอืข้อมูล ข่าวสารของบุคคลและองค์กรถูกยอมรับจากสังคมเป็นอย่างดีย่อมเป็นเครื่องช้ีวัดว่า

การด าเนินงานตามพันธกิจต่างๆ ขององค์กร น่าจะประสบความส าเร็จได้ในระดับหนึ่ง แต่ทั้งนี้ ในฐานะที่

การสื่อสารเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ท าให้คนเกิดทัศนคติที่ดีต่อบุคคลหรือองค์กรนั้นๆ ดังนั้น การท างานด้าน

การจัดการการสื่อสารมีกรอบการท างานอยู่ 4 ประการหลักคือ 1. การสร้างการรับรู้  2. การแก้ไข

สถานการณ์ต่างๆ ด้วยการสื่อสาร  3. การปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 4. การยึดโยง

ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายกับสินค้า บริการ หรอืองค์กร นักการสื่อสารจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดมั่นใน

หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อเป็นกรอบให้การท างานไม่น าไปสู่การละเมิดหรือบิดเบือนข้อมูล

ข่าวสารจากถูกใหเ้ป็นผิดหรือจากผิดให้เป็นถูก 
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1.3 วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 

1.3.1 ผลิตบัณฑิตให้มีความเข้าใจในกระบวนการจัดการการสื่อสารในทุกระดับ ตลอดจน

เครื่องมือที่จะน ามาใช้อย่างเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์  

1.3.2  ผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะรู้กว้าง รู้ลึก รู้รอบ รู้จักคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อบูรณาการปัจจัยทาง

ธุรกิจและการสื่อสารไปสู่การวางแผนการสื่อสารอย่างมปีระสิทธิผล 

1.3.3 ผลิตบัณฑิตที่รู้จักการแสวงหาความรู้อย่างมีขั้นตอนด้วยเครื่องมือหลากหลายรูป

แบบอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ และสามารถน าผลการเรียนรูน้ั้นไปต่อยอดในการด าเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

1.3.4 ผลิตบัณฑิตที่เป็นนักการสื่อสารอย่างมีจริยธรรม เคารพกฎหมายและกฎระเบียบของ

สังคมในการประกอบอาชีพ 

 

 

 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร

บัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการ

สื่อสาร ให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่  

สกอ.ก าหนด 

ติดตามประเมนิหลักสูตรอย่าง

สม่ าเสมอ 

1. เอกสารที่เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสตูร  

2. รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคลอ้งกับ

ความต้องการของตลาดแรงงาน 

ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน

ความต้องการของผู้ประกอบการ 

รายงานผลการประเมนิความพึงพอใจใน

การใช้บัณฑิตของสถานประกอบการ 

พัฒนาการเรียนการสอนให้นสิิตเกดิ

การเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับ

ประสบการณจ์รงิ 

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการ

เรียนการสอนให้ท างานวิจัย

และ/หรอืงานบรกิารวชิาการ 

ที่เกี่ยวข้องกับองคก์รภายนอก

และชุมชนท้องถิน่ 

2. จัดวิทยากรบรรยายพิเศษเพื่อ

เสรมิสรา้งมุมมองทางวิชาชีพ 

3. ส่งเสรมิใหน้ิสิตได้ฝกึ 

ประสบการณจ์รงิ 

1. ปรมิาณงานวิจัยและงานบรกิารวชิาการ

ของอาจารย์ในหลักสูตร 

2. เอกสารโครงสรา้งรายวิชา (Course 

Syllabus) 

3. แผนการส่งนสิิตเขา้ฝึกงานกอ่นส าเร็จ

การศึกษา 

4. การจัดกจิกรรมเสรมิหลักสูตรระหว่างปี

การศึกษา 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 

                ไม่ม ี

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่ม ี

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาต้น           เดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม  

ภาคการศึกษาปลาย       เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม 

     

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

2.3.1 นิสติมผีลการเรียนต่ าในรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2.3.2 การปรับตัวของนสิิตและการเรียนรูใ้นมหาวิทยาลัย 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดนิสิตตามข้อ 2.3 

2.4.1 ปรับความรู้พื้นฐานวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของช้ันปี

ที่ 1 

2.4.2 จัดปฐมนเิทศส าหรับนิสิตแรกเข้า เพื่อแนะน าเกี่ยวกับการปรับตัวและด าเนนิชีวติอย่าง

เหมาะสมในระบบการเรียนระดับมหาวิทยาลัย 

2.4.3 จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาใหแ้ก่นสิิต เพื่อให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือดูแลตาม

ความเหมาะสม 
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2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 120 120 120 120 120 

ช้ันปีที่ 2  120 120 120 120 

ช้ันปีที่ 3   120 120 120 

ช้ันปีที่ 4    120 120 

รวม 120 240 360 480 480 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา     120 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

  

หมวดรายจา่ย 
ประมาณการงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1.งบบุคลากร           

  1.1 หมวดเงินเดือน 780,418  827,243  876,877  929,490  985,259  

  1.2 หมวดค่าจ้างประจ า -  -  -  -  -  

2.งบด าเนินการ           

  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  

3.งบลงทุน     

 

    

  3.1 หมวดครุภัณฑ์ 78,811  83,540  88,552  93,865  99,497  

4.งบเงินอุดหนุน 50,314  53,333  56,533  59,925  63,520  

รวม 1,174,326  1,244,786  1,319,473  1,398,641  1,482,560  
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2.7  ระบบการศึกษา 

  แบบช้ันเรยีน 

  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)  

  แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

  อื่นๆ (ระบุ) 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 

หนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หนว่ยกิต  

      3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. หลักสูตร นศ.บ. 

(การประชาสัมพนัธ์)  

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ.2555 

หลักสูตร นศ.บ. 

(การจัดการการ

สื่อสาร) 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไมน่อ้ยกว่า  30 หนว่ยกิต 30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  

    2.1  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ 

    2.2  กลุ่มวชิาเอก 

         2.2.1 วชิาเอกบังคับ 

         2.2.2 วชิาเอกเลอืก 

         2.2.3 วชิาสหกิจศกึษา   

                 การฝกึงานและ    

                 การศึกษาอิสระ   

ไมน่อ้ยกว่า 72   หนว่ยกิต 

 

 

 

 

ไมน่อ้ยกว่า  6 หนว่ยกิต 

91 

21 

 

58 

6 

6 

91 

24 

 

46 

15 

6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมน่อ้ยกว่า  6 หนว่ยกิต 6 6 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 120 หน่วยกิต 127 127 
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3.1.3 รายวิชา  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            จ านวนไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ    จ านวน   30  หน่วยกิต 

 001101 การใชภ้าษาไทย 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 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

  Citizen Mind by Citizenship 

 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 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

  Arts of Living 

 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

  Socialized Personality 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะ                    จ านวน  91  หน่วยกิต         

       2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                             จ านวน  24  หน่วยกิต 

   

 100005   กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน   3(2-2-5) 

             Laws and Ethics for Mass Communication 

 125111     หลักนิเทศศาสตร์                                                        3(3-0-6) 

            Principles to Communication Arts    
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   125121 ภาษาเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5)  

           Language for Communication 

 125212      จติวิทยาเพื่อการสื่อสาร                                                3(2-2-5) 

            Psychology for Communication 

 127110      ความรูท้ั่วไปทางการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่                     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 

   146273      ภาษาอังกฤษเพื่องานด้านนิเทศศาสตร์                              3(2-2-5) 

            English for Communication Arts 

 

 2.2 กลุ่มวิชาเอก                      จ านวน   67  หน่วยกิต 

                        2.2.1 วิชาเอกบังคับ                       จ านวน   46  หน่วยกิต 

  

 122130 ธุรกิจเบือ้งตน้ 3(3-0-6) 

  Introduction to Business 

 125122 หลักการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 

   Principles of Public Relations 

 125211 การผลิตสื่อภาพและเสียงเพื่อการสื่อสาร 3(0-6-4) 

  Production of Audio-Visual Media for Communication 

 125221  การออกแบบกราฟิกและมัลติมเีดียเพื่อการสื่อสาร 3(1-4-4) 

  Graphic Design and Multimedia Design for Communication 

 125222 วาทนิเทศ   3(2-2-5) 

  Speech Communication  

 125223 หลักการโฆษณา          3(2-2-5) 

  Principles of Advertising                                       

 125311 การเขียนเชงินิเทศศาสตรอ์ย่างสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

  Creative Writing for Communication Arts 
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 125312 การจัดการการสื่อสารการตลาด 3(2-2-5) 

  Marketing Communication Management  

 125321 เทคนิคการจัดการการสื่อสาร  3(2-2-5) 

  Communication Management Technique  

 125322 การบริหารภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ และชื่อเสียง  3(2-2-5) 

  Image Identity and Reputation Management 

 125411 การวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์  3(2-2-5) 

  Strategic Communication Plan 

 125412 การบริหารประเด็นและการสื่อสารในภาวะวกิฤติ  3(2-2-5) 

  Issue and Crisis Communication Management 

 125413 สัมมนา  1(0-3-2) 

  Seminar  

 125414 การรณรงค์การจัดการการสื่อสาร  3(2-2-5) 

  Communication Campaign Management 

 126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องตน้  3(3-0-6) 

  Introduction to Economics 

 128120  หลักการตลาด    3(3-0-6) 

  Principles of Marketing 

                 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาทั้งกลุ่มจากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 15 หน่วยกิต 

              2.2.2  วิชาเลือกกลุ่มการประชาสัมพันธ์ 

 

 125531  การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ  3(2-2-5) 

   Persuasive Communication 

 125532  การสื่อสารองคก์าร  3(2-2-5) 

  Corporate Communication 

 125533  กลยุทธ์การสร้างเนื้อหาและสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์  3(2-2-5) 

  Media and Content Strategy for Public Relations 

 125541  เทคนิคการน าเสนองานประชาสัมพันธ์  3(2-2-5) 

  Presentation Technique for Public Relations  

 125542  การประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ  3(2-2-5) 

  Integrated Public Relations 
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             2.2.3  วิชาเลือกกลุ่มการสื่อสารการตลาด  

 125631  เครือขา่ยการสื่อสารและสื่อสังคม  3(2-2-5) 

  Communication Network and Social Media 

 125632  พฤติกรรมผู้บริโภคและผูร้ับสาร  3(2-2-5) 

  Consumer and Audience Behavior 

 125633  การสื่อสารสุขภาพ  3(2-2-5) 

  Health Communication 

 125641  การสื่อสารและบริหารตราสินคา้  3(2-2-5) 

       Brand Communication and Management 

 125642  การออกแบบประสบการณ์และกิจกรรมพิเศษ  3(2-2-5) 

  Experience and Special Event Design 

 

              2.2.4  วิชาเลือกกลุ่มการบริหารการสื่อสาร  

 125731  ภูมทิัศนท์างการสื่อสาร  3(2-2-5) 

  Communication Landscape 

 125732  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  3(2-2-5) 

  Intercultural Communication 

  125733  การจัดการมวลชนสัมพันธ์  3(2-2-5) 

  Mass Relationship Management 

 125741  การบริหารโครงการสื่อสาร  3(2-2-5) 

  Communication Project Management 

 125742  การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  3(2-2-5) 

  Communication for Social Change 

                       2.2.5 วิชาสหกิจศึกษา  การฝึกงานและการศึกษาอิสระ จ านวน 6 หน่วยกิต  

ให้นิสิตเลือกเรยีนเพียง 1 รายวิชา 

 125421 การฝึกงาน                                         6  หนว่ยกิต  

  Professional Training 

 125422  สหกิจศึกษา                                         6  หนว่ยกิต  

  Co-operative Education        

 125423  การศกึษาอิสระ                                    6  หนว่ยกิต 

  Independent Study  
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี                           จ านวน   6  หน่วยกิต  

นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่

มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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4) แผนการศึกษา  

ชั้นปีท่ี  1 

ภาคการศึกษาตน้ 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 

004101 

 

ศลิปะในการด าเนินชีวติ  

Arts of Living 

3(2-2-5) 

125111 หลักนิเทศศาสตร์  

Principles of Communication Arts 

3(3-0-6) 

 

127110 

 

127133 

ความรูท้ั่วไปทางการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่ 

Introduction to Mass Communication and New Media 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานด้านนิเทศศาสตร์ 

Information Technology for Communication Arts                                               

                               รวม 

3(3-0-6) 

 

3(2-2-5) 

 

15 หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

001101 

 

001103 

การใชภ้าษาไทย 

Usage of Thai Language 

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

    3(2-2-5)  

  

    3(2-2-5) 

 

003202 

 

125121 

 

125122 

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environment Management  

ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

Language for Communication  

หลักการประชาสัมพันธ์ 

Principles of Public Relations 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

 

122130 

 

ธุรกิจเบือ้งตน้ 

Introduction to Business 

รวม 

3(3-0-6) 

 

18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

125211 การผลิตสื่อภาพและเสียงเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 

Production of Audio-Visual Media for Communication 

3(0-6-4)  

125212 

 

จติวิทยาเพื่อการสื่อสาร 

Psychology for Communication 

3(2-2-5) 

 

 

128120 หลักการตลาด  

Principles of Marketing 

    3(3-0-6) 

รวม    18  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

125221 การออกแบบกราฟิกและมัลติมเีดียเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

Graphic Design and Multimedia Design for 

Communication 

3(1-4-4) 

125222 วาทนิเทศ  

Speech Communication 

3(2-2-5)  

125223  หลักการโฆษณา 

Principles of Advertising 

    3(2-2-5) 

146273 ภาษาอังกฤษเพื่องานด้านนิเทศศาสตร์                               

English for Communication Arts 

3(2-2-5)  

รวม                                    18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3   

ภาคการศึกษาต้น 

100005 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 3(2-2-5) 

Laws and Ethics for Mass Communication 

3(2-2-5) 

125311 การเขียนเชงินิเทศศาสตรอ์ย่างสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

Creative Writing for Communication Arts 

3(2-2-5) 

125312 

 

127324 

 

126100 

การจัดการการสื่อสารการตลาด 3(3-2-5) 

Marketing Communication Management 

ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology  

เศรษฐศาสตร์เบือ้งตน้ 

Introduction to Economics 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

 

3(3-0-6) 

   

 รวม 15 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

125321 เทคนิคการจัดการการสื่อสาร  

Communication Management Technique 

3(2-2-5) 

125322 

 

125xxx 

 

125xxx 

 

125xxx 

การบริหารภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ และชื่อเสียง  

Image Identity and Reputation Management 

วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective  

3(x-x-x) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม          18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  4   

ภาคการศึกษาต้น 

125411 การวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์  

Strategic Communication Plan  

3(2-2-5) 

125412 การบริหารประเด็นและการสื่อสารในภาวะวกิฤติ 3(2-2-6) 

Issue and Crisis Communication Management 

3(2-2-5) 

125413 สัมมนา 

Seminar  

1(0-3-2) 

125414 

 

125xxx 

 

125xxx 

 

xxxxxx 

การรณรงค์การจัดการการสื่อสาร 

Communication Campaign Management 

วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(2-2-5) 

 

    3(2-2-5) 

 

    3(2-2-5) 

 

    3(x-x-x) 

      รวม     19  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังตอ่ไปนี ้1 รายวิชา 

125421      การฝกึงาน                                                                  6 หน่วยกิต 

                Professional Training                                                

125422      สหกิจศึกษา                                                                 6 หนว่ยกิต                                                               

                Co-operative Education  

125423 การศกึษาอิสระ      

Independent Study 

  6 หนว่ยกิต 

                                                     รวม                                    6 หน่วยกิต 
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 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

  

วิชาศกึษาทั่วไป บังคับ 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language 

 การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความ

ส าคัญจากการฟังและการอ่าน 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 ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม   3(2-2-5)

 Ready English  

 ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อา่น เขียน การ

พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการ

ปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การ

เลือกซือ้สินค้า 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  

 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การ

โทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน 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 าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้

ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและ

ถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศกึษาและ

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 ส านึกสาธารณะ 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 

 มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุ

วัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและ

วัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา  
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 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 

 ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี  ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของ

เศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์

เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

การสื่อสารในเครือขา่ยสังคมออนไลน์อย่างมจีรยิธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 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 จติ อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ 

การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้ าใน

ชีวติประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

 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  ศิลปะในการด าเนินชีวติ  3(2-2-5) 

  Arts of Living 

  การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิง

บวก คิดวเิคราะห ์คิดสร้างสรรค ์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 าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย 

วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่มกันในสังคม 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 วพิากษ์วจิารณ์ ความรับผดิชอบต่อหนา้ที่และสังคม การละเมิดที่

ท าให้ผู้อื่นเสียหายเสียชื่อเสียง กฎหมายที่ เกี่ยวกับจริยธรรมของนักสื่อสารมวลชน การควบคุม

สื่อสารมวลชน และกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยและกฎหมายเกี่ยวคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแหง่ชาติ 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 
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122130 ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 

  Introduction to Business 

  ความหมายและความส าคัญของธุรกิจ รูปแบบขององค์การธุรกิจ แนวความคิดของการ

บริหารธุรกิจ ลักษณะพืน้ฐานและประเภทของธุรกิจ กิจกรรมส าคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจด้านการผลิต 

การตลาด การเงนิ การบัญชี และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวทางการประกอบธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจ

ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจพอเพียง จรยิธรรมและความรับผดิชอบต่อสังคมของนักธุรกิจ 

  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       หลักนเิทศศาสตร์                                                                    3(3-0-6) 

  Principles to Communication Arts 

  ความหมาย ความส าคัญ 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 การเขียนและการฟังเพื่องานด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสารประเภทต่างๆ การจับใจความ

ส าคัญ การวิเคราะห์ การสรุป การถ่ายทอดความรู้ ความคิด การเรียบเรียงได้อย่างเหมาะสมและ

สร้างสรรค ์
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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 ความส าคัญ วิวัฒนาการการประชาสัมพันธ์ ประชามติ หลักการและขั้นตอน

การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายและเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ของ

หน่วยงานของภาครัฐ เอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนัก

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 การท างานของกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์เสริม 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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125212  จติวิทยาเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

  Psychology for Communication 

   ความหมาย ความส าคัญของจิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร ทฤษฎีทางจิตวิทยา จิตวิทยากับ

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 การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียเพือ่การสื่อสาร 3(1-4-4) 

 Graphic Design and Multimedia Design for Communication 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ การผลิตสื่อกราฟิกและมัลติมีเดียส าหรับสื่อสารกับ

กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการผลิตสื่อสิ่ งพิมพ์  การสร้าง 

งานมัลตมิีเดียเบือ้งต้น  

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 ปัจจัยที่ท าให้การ

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

ผลิตชิ้นงานโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ การวางแผนซื้อสื่อโฆษณา โครงสร้าง หน้าที่และบริการของบริษัท

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 ผูร้ับสาร 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  แนวคิดการสื่อสารการตลาด การใช้การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  

พัฒนาการทางการสื่อสารการตลาด  องค์ประกอบด้านการสื่อสารการตลาด รูปแบบ วิธีการ การมีส่วน

ร่วมทางการสื่อสารการตลาด การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสื่อสารการตลาด การบริหารและวางแผนงาน

ด้านสื่อสารการตลาด การวิจัยและประเมนิผลงานด้านสื่อสารการตลาด 

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 

การวิเคราะหผ์ลตอบกลับ และการปรับปรุงแผนการบริหารองคก์รเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  
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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  การบรหิารภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ และชื่อเสียง   3(2-2-5) 

  Image Identity and Reputation Management 

แนวคิดและทฤษฎีการสร้างและบริหารภาพลักษณ์ อัตลักษณ์รวมถึงชื่อเสียงขององค์กร 

กลยุทธ์การสร้างและการวิเคราะห์แนวทาง ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่มีส่วนส าคัญในการก าหนดและการ

สร้างภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ ชื่อเสียงที่ดใีห้แก่องค์กร 

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 การวางแผนและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ส าหรับองค์การและธุรกิจ การก าหนดกลยุทธ์ กลวิธี

และกิจกรรมการสื่อสาร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การจัดการด้านการใช้สื่อและการพัฒนาสาร

ส าหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ การสรา้งความสัมพันธ์กับลูกค้าและการประเมนิผลการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 

  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  การบรหิารประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ   3 (2-2-5) 

  Issue and Crisis Communication Management 

ความหมาย ความส าคัญ ตัวอย่างเหตุการณ์ภาวะวิกฤติ การจ าแนกลักษณะของภาวะ

วิกฤติ การบริหารประเด็น การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการการสื่อสาร กลยุทธ์การจัดการสื่อสาร

และการบริหารสื่อมวลชนในภาวะวกิฤติ 
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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 การน าเสนอ การอภิปราย 

และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางดา้นการสื่อสาร 

  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 ขั้นตอนการด าเนินงาน การ

ควบคุมงาน การประเมินผล และจริยธรรมในการจัดการการสื่อสารในโครงการรณรงค์ การประยุกต์ใช้

สถานการณจ์ากสภาพสังคม ท้องถิ่น องค์การตา่งๆ เพื่อจัดท าโครงการรณรงค์ 

  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 เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการ

สื่อสารในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรอืเอกชน 

 Learning, gaining experience, improving working skill in communication management 

as an apprentice in private or government sectors 
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125422 สหกิจศึกษา        6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการ

สื่อสารในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรอืเอกชน 

 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 การน าเสนอและ

อภปิรายในหัวข้อทางด้านการจัดการการสื่อสาร 

 Studying, collecting data, researching, analyzing, report writing, presenting and 

discussing in communication management 

 

125531  การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ      3(2-2-5) 

Persuasive Communication 

ความหมาย ลักษณะ ทฤษฎีความส าคัญ ขั้นตอนและวิธีการในการสื่อสารเพื่อการ โน้ม

น้าวใจ  องค์ประกอบส าคัญทางจติวิทยาและสังคมวิทยาที่มีผลต่อการโน้มน้าวใจ อิทธิพลของผู้ส่งสารและ

ผูร้ับสาร 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 าคัญของการสื่อสารองค์การ สิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

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  

กลยุทธ์ เทคนิค และวิธีการในสร้างเนื้อหาการประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์และ                         

มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์สารและผู้รับสาร การเลือกใช้สารและสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม

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  เทคนิคการน าเสนองานประชาสัมพันธ์    3(2-2-5) 

Presentation Technique for Public Relations 

เทคนิคและวิธีการในการน าเสนองานประชาสัมพันธ์  การเตรียมตัว และจิตวิทยา            

การน าเสนองาน การใชเ้ครื่องมือประกอบการน าเสนอใหม้ีประสิทธิภาพ 

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 บรรษัทภบิาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 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 

  แนวคิด หลักการ ความส าคัญ ความหมาย องค์ประกอบ รูปแบบของสื่อสังคมและ

เครือข่ายการสื่อสาร สื่อสังคมและเครือข่ายการสื่อสารในชีวิตจริงและใช้สื่อเป็นตัวกลาง ลักษณะการ

สื่อสารผ่านเครือข่าย อิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ผลกระทบที่มีต่อสินค้าและบริการ วิธีการใช้

ประโยชน์เครอืข่ายการสื่อสารในการท าการสื่อสารการตลาด   

  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 พฤติกรรมผู้บรโิภคและผู้รับสาร     3(2-2-5) 

  Consumer and Audience Behavior 

  หลักการ กลยุทธ์ รูปแบบ ลักษณะทางการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตสินค้าและบริการกับ

ผู้บริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อ กระบวนการสื่อสารต่อการบริโภคและ

พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ อิทธิพลของวัฒนธรรม สังคมกลุ่ม ครอบครัวต่อ

การตัดสินใจ รูปแบบของสื่อกับการด าเนินชีวติของผู้บริโภค สิทธิและการคุ้มครองสิทธิของผูบ้ริโภค  

 

  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 ความส าคัญของสุขภาพที่ดี การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย วิธีการสื่อสารเพื่อ

การพัฒนาสุขภาพและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแบบองค์รวม การรณรงค์ส่งเสริมเพื่อการรักษาสุขภาพ การ

รู้เท่าทันข้อมูลด้านอาหารและยา ข้อจ ากัด 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 กลยุทธ์การตลาด การก าหนดแนวทางการสร้าง

ภาพลักษณ์ ตัวตน บุคลิก ชื่อเสียง และความจงรักภักดีที่มีต่อสินค้าและบริการ การออกแบบการสื่อสาร

แบรนด์ผ่านเครื่องมือ จุดพบปะแบรนด์ การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกจ้าง การท ากิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม 

การพัฒนาผลติภัณฑ์ใหม ่

   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 

การออกแบบการสื่อสารกับลักษณะทางจิตวิทยาของผู้บริโภค การออกแบบกิจกรรม

ส่งเสริมการตลาด การจัดการพื้นที่จัดจ าหน่าย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง

สินค้าและผู้บริโภค การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การวางแผนงาน การเลือกสถานที่ การบริหารต้นทุน การ

ออกแบบบรรยากาศ การควบคุมกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน การประเมนิผลการจัดกิจกรรมพิเศษ  

  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 กระบวนการท าหน้าที่ของสื่อ สถานการณ์ที่มีผลต่อการบริหาร

การสื่อสาร แนวโน้มของเทคโนโลยีทางการสื่อสาร การวิเคราะหภ์าพรวมทางการสื่อสาร 
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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 

ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การปรับตัวท่ามกลางความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม การพัฒนาการเป็นนักสื่อสารสากล อิทธิพลของสื่อมวลชน สื่อสมัยใหม่ และกระแสโลกาภวิัตน์

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 

  รูปแบบการรวมกลุ่มของมวลชน วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่ม ลักษณะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม หลักการมีส่วนร่วม กิจกรรมกลุ่ม การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม วิธีการ

สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ ความร่วมมือ การแก้ไขความเข้าใจผิด การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มและ

องค์กร การสรา้งทัศนคติและคา่นิยมรว่ม 

  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 หลักการก าหนดวัตถุประสงค์

ของโครงการสื่อสาร การสร้างขอ้ก าหนดผลส าเร็จของงานและตัวชี้วัด การวิเคราะห์ระยะเวลา การก าหนด

ผู้รับผิดชอบ การจัดการก าลังคน การจัดการงบประมาณ เทคนิคการควบคุมและตรวจสอบงาน การ

บริหารความเสี่ยง การวิเคราะหค์วามคุ้มค่าของโครงการ การประเมนิและสรุปผลโครงการ 
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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

การเปลี่ยนแปลงให้สังคม การใช้สื่อระหว่างบุคคลและสื่อมวลชนเพื่อพัฒนาชุมชน การสื่อสารระหว่าง

หนว่ยงานของรัฐ 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 

  ความหมายและความส าคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การก าหนดราคา

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  

   ทฤษฎีและแนวคิดที่ส าคัญของสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่  พัฒนาการของสื่อมวลชน

ประเภทกลุ่มสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ สื่อกระจายเสียง และสื่อใหม่ของไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่ม
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ประเทศอาเซียน  คุณลักษณะและประเภทของสื่อใหม่ ผลกระทบของสื่อมวลชนและสื่อ ใหม่ที่มีต่อ

กระบวนการสื่อสารของมนุษย์และวิชาชีพ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลกระทบของ

สื่อมวลชนและสื่อใหมท่ี่มตี่อบุคคล 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 ความส าคัญและองค์ประกอบของเทคโนโลยี ประเภท ลักษณะ แหล่งและการ

ใช้สารสนเทศ การผลิต การจัดเก็บ การประมวลผล และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นและ

เผยแพร่สารสนเทศไปยังกลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือประเมินผลกระทบจากการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารผ่าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการแก้ปัญหาด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยี

สารสนเทศที่มตี่อบุคคลและสังคม 

 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  ระเบียบวิธีวจิัย       3(2-2-5) 

  Research Methodology 

  ความหมาย ประเภทของการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ การพัฒนาโจทย์การวิจัยด้านการ

สื่อสาร การแสวงหาข้อมูลทางด้านการวิจัย การออกแบบการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร ประเภท

ของเครื่องมือในการวิจัย การพัฒนาข้อเสนอการวิจัย และแนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ

คุณภาพ รวมทั้งจรรยาบรรณและจรยิธรรมในการท าวิจัยด้านการสื่อสาร 

  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   

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด ความหมายและหน้าที่ทางการตลาด ปัจจัยที่ส่งผล

กระทบต่อระบบการตลาด การบริหารการตลาดเบื้องต้น การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย 

พฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยตลาด การใชเ้ครื่องมือทางการตลาดในการด าเนินธุรกิจ 

 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 เขียนในเนือ้หาและบริบทที่เกี่ยวข้องกับ

วิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ และประเด็นรว่มสมัยอื่นๆ ค าศัพท์เทคนิคเฉพาะทางการสร้างสรรค์ และผลติ

ผลงานในรูปแบบสื่อตา่งๆ 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.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

    125               หมายถึง         สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 

  2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษาหรอืกลุ่มวชิาเลือก 

    1        หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1  

    2  หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2  

    3  หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3  

    4  หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4 

    5   หมายถึง รายวิชาเลือกกลุ่มการประชาสัมพันธ์ 

    6  หมายถึง รายวิชาเลือกกลุ่มการสื่อสารการตลาด 

    7  หมายถึง รายวิชาเลือกกลุ่มการบริหารการสื่อสาร  

  3. เลขในล าดับที่ 5    หมายถึง  ภาคการศกึษาที่ท าการศกึษา 

         หรอืช้ันปีที่ท าการศกึษาในหมวดวิชาเลือก 

    1  หมายถึง   เปิดใหน้ิสติลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 

    2  หมายถึง   เปิดใหน้ิสติลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 

    3    หมายถึง   เป็นวิชาเลือกที่เปิดให้ศกึษาในช้ันปีที่ 3 

    4  หมายถึง   เป็นวิชาเลือกที่เปิดให้ศกึษาในช้ันปีที่ 4 

  4.    เลขในล าดับที่ 6    หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1* นายณัฐวุฒิ  สมยาโรน 16599001xxxxx อาจารย์ นศ.ม. 

นศ.บ. 

การจัดการการสื่อสาร 

การประชาสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 

2551 

2* นายทศพล คุ้มสุพรรณ 36599006xxxxx อาจารย์ วส.ม. 

นศ.บ. 

การสื่อสารมวลชน 

การประชาสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2552 

2546 

3* นางนวพร  เกษสุวรรณ 36599007xxxxx อาจารย์ ศศ.ม. 

นศ.บ. 

นิเทศศาสตร์ 

การประชาสัมพันธ์ 

(เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2548 

2545 

4* นางสาวรุจนิันท์  เอื้อพิทักษ์สกุล 35699000xxxxx อาจารย์ นศ.ม. 

นศ.บ. 

การประชาสัมพันธ์ 

การประชาสัมพันธ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2551 

2547 

5* นางสาววิราพร  โชตปิัญญา 15299001xxxxx อาจารย์ นศ.ม. 

 

วส.บ. 

การจดัการการสื่อสาร      

แบบบูรณาการ 

การประชาสัมพันธ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2555 

 

2551 

หมายเหต ุ* อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร  
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) 

 การฝึกงานในสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์

ให้แก่นิสิต โดยเป็นการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือ การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยที่ผู้ใช้

บัณฑติต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ก่อนเข้าสู่อาชีพ 

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

นิสิตต้องมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพในการใช้ความรู้และ

ทักษะทางวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างระมัดระวัง โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก

การท างานของตนต่อองค์การ การให้ประสบการณ์ภาคสนามโดยการจัดแผนการเรียนแบบมีการฝึกงาน

และสหกิจศึกษา คาดหวังให้นสิิตมมีาตรฐานการเรียนรู ้ต่อไปนี้ 

1)  มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดี

ต่อวิชาชีพ 

2)  มีความซื่อสัตย์สุจรติ มีวนิัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของ 

สถาบันและสังคม 

3)  สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวติอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 

4.1.2   ด้านความรู ้

นิสิตต้องสามารถบูรณาการความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางวิชาชีพและ

ด้านอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กันเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มอีงค์ความรู้ใหม่โดย

เรียนรู้จากประสบการณ์ท างาน การให้ประสบการณ์ภาคสนามโดยการจัดการศึกษาแบบการฝึกงาน

และสหกิจศึกษา จงึคาดหวังให้นสิิตมมีาตรฐานผลการเรียนรู้ ต่อไปนี้ 

1)  มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้าน

การจัดการธุรกิจ โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ใชไ้ด้อย่างเหมาะสม 

2)  มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรกิจและอื่น ๆ โดยใช้วิธีการ

เรียนรู้จากประสบการณ์ 

4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

นิสิตต้องสามารถพัฒนาสติปัญญาของตนเองโดยการเรียนรู้จากการท างาน การ

แก้ไขปัญหา การแสวงหาข้อมูล ตลอดจนทักษะการใช้ความเข้าใจ ดุลยพินิจในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาใน

การปฏิบัติหน้าที่การงานได้ การให้ประสบการณ์ภาคสนามโดยการจัดการศกึษาแบบการฝึกงานและสหกิจ

ศกึษา จงึคาดหวังให้นสิิตมมีาตรฐานผลการเรียนรู ้ต่อไปนี้ 
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1) สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่าง ๆ ในการระบุและวิเคราะห์

ปัญหาได้ดว้ยตนเอง 

2) สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการธุรกิจและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะ

ทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ตา่ง ๆ อย่างสรา้งสรรค์ โดยค านึงถึงผลกระทบที่

อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 

3) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

นิสิตต้องมีพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ และพัฒนา

ความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อให้สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างกัน ท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ การให้ประสบการณ์ภาคสนามโดยการจัดการศึกษาแบบการฝึกงานและสหกิจศึกษา จึง

คาดหวังให้นสิิตมมีาตรฐานผลการเรียนรู้ ต่อไปนี้ 

1)  สามารถปฏิบัติและรับผดิชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมปีระสิทธิภาพ 

2)  สามารถปรับตัวใหเ้ข้ากับผูอ้ื่นได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

3)  สามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

นิสิตต้องพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารให้เข้าใจ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างเหมาะสมในการท างานที่ได้รับมอบหมาย การให้ประสบการณ์ภาคสนามโดยการจัด

การศกึษาแบบการฝึกงานและสหกิจศึกษา จงึคาดหวังให้นสิิตมมีาตรฐานผลการเรียนรู้ ต่อไปนี้ 

1)  มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงประมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการ

แปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรอืข้อโต้แย้ง 

2)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้

รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 

3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมายและการสื่อสารสารสนเทศ 

4.1.6  ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

   นิสติต้องมีการพัฒนาทักษะด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้

เกิดการยอมรับในสถานประกอบการ และรู้จักการปรับตัวเพื่อใหส้อดคล้องกับกาละเทศะ การให้
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ประสบการณภ์าคสนามโดยการจัดการศกึษาแบบการฝกึงานและสหกิจศึกษา จึงคาดหวังให้นิสติมี

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ตอ่ไปนี้ 

1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

 4.2 ช่วงเวลา 

  ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 4 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

  จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศกึษา 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการศึกษาอิสระ 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

  การท าหัวข้อการศกึษาอิสระทางการจัดการการสื่อสาร จ านวน 6 หน่วยกิต เป็นการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อที่นิสิตสนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท าการศึกษา

อิสระ มีขอบเขตของการศึกษาอิสระที่สามารถท าเสร็จได้ พร้อมทั้งน าเสนอผลงานและจัดท ารายงานตาม

รูปแบบที่ถูกต้องภายในเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาการศึกษาอิสระ 

5.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

นิสิตต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการท าวิจัย มีความรู้ ความ

เข้าใจ และทัศนคตทิี่ดตี่อการท าวิจัย พร้อมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจรติ มีวนิัย และสามารถบริหารเวลาได้ 

5.2.2 ด้านความรู้ 

นิสิตต้องสามารถบูรณาการความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ในด้านการจัดการการ

สื่อสารและด้านอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อใช้ในการท าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีองค์ความรู้

ใหม่เกิดขึน้ 

5.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

นิสติสามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่าง ๆ ในการระบุและวิเคราะห์

ปัญหาได้ด้วยตนเอง สามารถประยุกต์ความรู้ด้านการจัดการการสื่อสารและด้านอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กันเพื่อ

สรุปผลการวิจัย ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
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5.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

นิสติสามารถด าเนินการวิจัยตามแผนที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มมีนุษยสัมพันธ์

ที่ดกีับผูท้ี่เกี่ยวข้อง และสามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณต์่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

5.2.5 ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

นิสิตต้องมีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงประมาณในการวิเคราะห์ข้อมูล แปล

ความหมาย สรุปผล และเสนอแนะแนวทางจากผลการวิจัย พร้อมทั้งสามารถน าเสนอผลการวิจัยอย่างมี

ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการน าเสนอที่

เหมาะสม  

5.3  ช่วงเวลา 

ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 4 

5.4  จ านวนหน่วยกิต 

 6  หนว่ยกิต 

5.5  การเตรยีมการ 

5.5.1 นิสิตเลือกหัวข้อที่สนใจศึกษาและขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละช้ันปี 

พร้อมทั้งทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

5.5.2 นิสิตต้องน าเสนอโครงร่างการศึกษาอิสระต่อคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา โดย

จะต้องมีอาจารย์เกินกึ่งหนึ่งให้ความเห็นชอบ นิสติจงึจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาการศกึษาอิสระได้ 

5.5.3 แตง่ตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาการศกึษาอิสระ 

5.5.4 นิสิตนัดหมายขอเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ พร้อมทั้ง

บันทึกความก้าวหน้าและรายงานความก้าวหนา้โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ลงนามด้วยทุกครั้ง 

5.5.5 จัดให้มกีารน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาการศึกษาอิสระ

ด้านการจัดการธุรกิจ 

5.6.2 ผูส้อนและผูเ้รียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 

5.6.3 อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าในการท าวิจัย 

5.6.4 คณะกรรมการประเมินการน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และประเมิน 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ทั กษะด้ านการบริหารการสื่ อสาร        

มีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์            

คิดวิ เคราะห์  คิ ดสร้างสรรค์  สามารถ

ประเมินสถานการณ์ ทางการสื่ อสาร             

ได้อย่างแม่นย า วางแผนแก้ไขปัญหาและ

ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 

1.  จัดการเรยีนการสอนแบบมีสว่นร่วม 

2.  ใช้เทคนิคการเขยีนแผนผังความคิด 

3.  ใช้การอภปิรายจากค าถามและกรณีศกึษา 

4.  ใช้วธิีแสดงบทบาทสมมติและสร้างสถานการณ์

จ าลอง 

5.  ใช้เทคนิค Peer Coaching 

6.  ใช้วธิีการสอนให้เกิดการคิดเปลี่ยนแปลงปรับปรุง

สิ่งต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบอื่น 

7.  ฝกึใหผู้เ้รียนได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 

8.  ฝกึใหผู้เ้รียนได้ประเมินสถานการณ์ โดยการตัง้

ค าถามและคดิหาค าตอบจากสถานการณน์ั้น 

2.  ทักษะด้านบุคลิกภาพและภาวะผู้น า              

มีมนุษยสั มพั นธ์  มีทั กษะการสื่ อสาร               

มีความรับผิดชอบ มีความอดทนและมี

ความฉับไวในการปฏิบัติงานด้วยความ

ซื่อตรง 

1.  จัดให้มกีารท างานเป็นกลุ่ม 

2.  สร้างกฎ กติกา มารยาทในการเข้าช้ันเรียนและ

การท ากิจกรรมต่าง ๆ 

3.  ใช้เทคนิคการเรยีนรู้จากกิจกรรมโครงการ 

4.  ใช้การอภปิรายจากค าถามและกรณีศกึษา 

5.  ใช้วธิีการแสดงบทบาทสมมตแิละสถานการณ์

จ าลอง 

3. ทั กษ ะด้ าน เทค โน โลยี ส ารสน เท ศ               

มีความสามารถในการเลือกใช้สื่อเพื่อการ

เผยแพร่สารสนเทศที่ต้องการสื่อสารได้

อย่างเหมาะสม 

1.  ก าหนดให้มีการเรียนรายวิชาการใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปในการออกแบบสื่อ 

2.  มีการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร

ให้เหมาะสมกับสารและกลุ่มเป้าหมาย 

3.  จัดให้มกีารน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้

สื่อที่เหมาะสม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

4. ทั กษ ะด้ านก าร เรี ยน รู้ ด้ ว ยตน เอ ง               

มีความใฝรู่้และมีจินตนาการ 

1.  มอบหมายงานให้นสิิตค้นคว้าข้อมูลดว้ยตนเอง 

2.  ใช้เทคนิคการเรยีนรู้จากกิจกรรมโครงการ 

3.  สร้างสถานการณใ์ห้เกิดการแขง่ขัน และ   

     เปรียบเทียบผลงานระหว่างนสิิตทั้งภายในและ  

     ภายนอกสถาบัน 

4.  การน านิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนิสติสถาบัน

อื่น และศกึษาดูงานในองค์กรชัน้น า

ระดับประเทศ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  

    ต่อตนเองและสังคมมาใช้ในการด าเนินชีวติ 

2) ตระหนักและส านกึในความเป็นไทย 

3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี คุณค่าของตนเองและผู้อื่น เคารพกฎระเบียบ วินัย  

   ตรงต่อ เวลา และมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

4) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ มีจติอาสา ส านักสาธารณะ ไม่อคติ  

    เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

         คณะก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์การ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย โด

เน้นให้ 

1) การเข้าเรียนใหต้รงเวลา 

2) การแต่งกายเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3) นิสิตต้องมีความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม โดยรู้หน้าที่การเป็นผู้น าและ

 การเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

4) นิสิตต้องมีความซื่อสัตย์โดยไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกงานของ

 ผูอ้ื่น 

 



54 
 

  2.1.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานที่ ได้รับ

 มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม 

2) ประเมินจากการมวีินัยและพร้อมเพรียงของนิสติในการเข้าร่วมกิจกรรม 

3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

4) ประเมินการกระท าทุจรติในการสอบ 

2.2 ความรู้ 

  2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ ศกึษา 

2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรูใ้นแนวกว้างของ 

    วิชาสาขาที่ศึกษา รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจ เพื่อเล็งเห็นการ   

    เปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ่ๆ 

3) มีความรูใ้นการวิจัย สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรู้ 

    ในศาสตรอ์ื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

           ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งได้แก่ 

1) การบรรยายภายในช้ันเรยีน และการถาม-ตอบ 

2) มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและท ารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 

3) อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยที่ผู้สอนตั้งค าถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็น

 ศูนย์กลาง 

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานในองค์กร

ช้ันน าหรือเชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจน

ฝกึการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

  2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

          ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและการปฏิบัติของนสิิต ในด้านต่าง ๆ คือ 

1) การทดสอบย่อย 

2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

3) ประเมินจากรายงานที่นิสติจัดท า 

4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชัน้เรียน 

5) ประเมินจากผลการฝึกงาน 
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2.3 ทักษะทางปัญญา 

 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) มีทักษะการคิดอย่างมวีิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์  

     การรูเ้ท่าทันสื่อ มีไหวพริบคิดอย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหนา้    

     ได้สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือ

 ที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2) สามารถรวบรวม วิเคราะหป์ัญหา สังเคราะห ์สรุปประเด็น และวิพากษ์ปัญหา 

     ต่างๆ ได้ รวมทั้งสามารถประยุกตแ์ละบูรณาการความรูท้ักษะและ 

     การใชเ้ครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศกึษา วเิคราะหป์ระมวลผลขอ้มูล บูรณาการความรู้  

     และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

 เหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) การเรียนการสอนต้องฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ตั้งแต่เริ่มเข้า

 ศึกษา โดยเริ่มจากปัญหาที่ง่ายและเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ต้อง

 จัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา 

2) จั ด ก ารสอนแบบยึ ด ผู้ เรี ยน เป็ น ศู น ย์ ก ล าง ด้ วยก ารแก้ ปั ญ หาจาก

 สถานการณจ์ าลอง 

3) ให้มีการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเรียนวิธีการแก้ปัญหา

 ในสถานการณจ์รงิ 

  2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมายให้ท า 

2) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชัน้เรียน 

3) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรอืสัมภาษณ์ 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

2) สามารถน าความรู้ ทักษะในศาสตรม์าประยุกต์ใชเ้พื่อให้สามารถชีน้ าการพัฒนา 

     สังคม พร้อมทั้งวางตัว แสดงความคิดเห็น แสดงจุดยืน ตามบทบาท หน้าที่และ  
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      ความรับผดิชอบได้อย่างเหมาะสม 

3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม ตระหนักรู้บทบาท หนา้ที่ ความรับผดิชอบของ 

     ตนเองและผูอ้ื่นสามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ื่นได้เหมาะสม ท างานเป็นทีมได้อย่างมี  

     ประสิทธิภาพ 

4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างตอ่เนื่องและ  

    สามารถบริหารจัดการการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

5) มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

และความรับผิดชอบ 

1) จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ในรายวิชาให้นสิิตเรียนรูแ้บบร่วมมือ  

2) ฝกึการท างานกันเป็นกลุ่ม 

3) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 

 การมอบหมายกิจกรรมให้กับนิสิตจะท าการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อ  

ตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจในวัฒนธรรมองค์การในระหว่าง

การด าเนินกิจกรรม 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

1) ประเมิ นจากผลงานของกลุ่ ม และผลงานของผู้ เรียน ในกลุ่ มที่ ได้ รั บ

 มอบหมาย 

2) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน 

3) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน และพฤติกรรมที่ แสดงออกในการร่วม

 กิจกรรมต่าง ๆ  

4) ใช้ผลการประเมินจากการฝึกงาน 

2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1) มีทักษะในการใชเ้ครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับ      

       การใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพและ  

       รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

   2) สามารถน าทักษะการวิเคราะหเ์ชงิปริมาณมาแก้ไขปัญหาได้โดยใช้สารสนเทศ 
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       ทางคณิตศาสตร์หรอืน าสถิตมิาประยุกต์ใชใ้นการด าเนินชีวิตและแก้ปัญหาที่  

       เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิ 

 ภาพ 

2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้ เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติใน 

หลากหลายสถานการณ์ รวมทั้งศกึษาค้นคว้าข้อมูลทางระบบเครอืข่ายอินเตอร์เน็ต

ด้วยตนเอง 

2.5.3  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมิ นจาก เทคนิ คการน า เสนอ โดย ใช้ เทค โน โลยี ส ารสน เทศหรือ

 คณิตศาสตร์และสถิติ 

2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่

 มีการน าเสนอต่อช้ันเรยีน 

2.6  สุนทรียภาพ 

2.6.1  ผลการเรียนรู้สุนทรียภาพ 

1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษาศลิปะและ

 วัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้สุนทรียภาพ 

1) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

2) สอดแทรกความมีสุนทรียภาพในการเรียนการสอน 

3) การยกตัวอย่างเรื่องสุนทรียภาพในการสื่อสารในระหว่างท าการสอน 

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สุนทรยีภาพ 

1) สังเกตจากผลงานในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อ 

2) ประเมินผลจากรสนิยม และผลงานด้านการผลิตสื่อของนสิิต 

2.7  ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

2.7.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

3) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

4) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
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2.7.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและ

พัฒนาบุคลิกภาพ 

    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเนื้อหาและการปฏิบัติที่เหมาะสมกับ

รายวิชาต่าง ๆ 

2.7.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

          สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกทั้งในและนอกหอ้งเรียน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

        ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บคุลิกภาพ 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

001101 การใช้ภาษาไทย                        

001102 ภาษาอังกฤษ

เตรียมพร้อม  
                      

001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ลก

กว้าง 
                      

001204 ภาษาอังกฤษ

ก้าวหนา้ 
                      

002201 พลเมอืงใจอาสา 
                      

002202 สังคมพหุ  
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บคุลิกภาพ 

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

วัฒนธรรม  

003201 การสื่อสารในสังคม

ดิจิทัล 
    

     
       

  
    

003202 การจัดการสุขภาพ

และสิ่งแวดลอ้ม 
  

     
         

  
  

  

004101 ศลิปะในการด าเนิน

ชวีติ  
    

                  

004201 บุคลิกภาพและการ

แสดงออกในสังคม  
 

  
 
  

 
  

             

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชพี                       

100005 กฎหมายและ

จรยิธรรมสื่อมวลชน 
       

               

125111 หลักนเิทศศาสตร์                       

125121 ภาษาเพ่ือการ                       60 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บคุลิกภาพ 

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

สื่อสาร 

125212 จิตวทิยาเพื่อการ

สื่อสาร 
                    

 
 

127110 ความรู้ท่ัวไปทางการ

สื่อสารมวลชนและสื่อใหม ่
                      

127133 เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่องานด้าน

นเิทศศาสตร์ 

                      

127324 ระเบียบวิจัย                       

146273 ภาษาอังกฤษเพื่อ

งานดา้นนเิทศศาสตร์ 
                      

กลุ่มวิชาเอก                       

122130 ธุรกิจเบ้ืองต้น 
                      

125122 หลักการ

ประชาสัมพันธ์ 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บคุลิกภาพ 

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

 

125211 การผลิตสื่อภาพและ

เสียงเพื่อการส่ือสาร 
                      

125221 การออกแบบ

กราฟกิและมัลตมิเีดียเพื่อ

การสื่อสาร 

                      

125222 วาทนเิทศ                       
125223 หลักการโฆษณา                       

125311 การเขียนเชงินเิทศ

ศาสตร์อยา่งสร้างสรรค์ 
                      

125312 การจัดการการ

สื่อสารการตลาด 
                      

125321 เทคนิคการจัดการ

สื่อสาร 
                      

125322 การบริหาร

ภาพลักษณ์ อัตลักษณ ์และ             
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บคุลิกภาพ 

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

ชื่อเสียง 

125411 การวางแผนการ

สื่อสารเชงิกลยุทธ์ 
                      

125412 การบริหารประเด็น

และการสื่อสารในภาวะ

วกิฤต ิ

                      

125413 สัมมนา            
 

       
   

125414 การรณรงค์การ

จัดการสื่อสาร 
                      

126100 เศรษฐศาสตร์

เบือ้งต้น 
                      

125120 หลักการตลาด                       

กลุ่มวิชาเอกเลือก                       

125531 การสื่อสารเพื่อการ

โนม้นา้วใจ 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บคุลิกภาพ 

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

125532 การสื่อสารองคก์าร                       
125533 กลยุทธ์การสร้าง

เนื้อหาและสื่อเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์ 
                      

125541 เทคนิคการน าเสนอ

งานประชาสัมพันธ์ 
                      

125542 การประชาสัมพันธ์

เชงิบูรณาการ 
                      

125631 เครอืขา่ยการ

สื่อสารและสื่อสังคม 
          

            

125632 พฤติกรรมผู้บริโภค

และผู้รับสาร 
          

            

125633 การสื่อสารสุขภาพ                       

125641 การสื่อสารและ

บริหารตราสินคา้ 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บคุลิกภาพ 

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

125642 การออกแบบ

ประสบการณ์และกิจกรรม

พเิศษ 
                      

125731 ภูมิทัศน์ทางการ

สื่อสาร 
                      

125732 การสื่อสารระหว่าง

วัฒนธรรม 
           

  

  

    


 
  

125733 การจัดการมวลชน

สัมพันธ์ 
          



  


  


 


       

125741 การบริหารโครงการ

สื่อสาร 
          



  


  


 


       

125742 การสื่อสารเพื่อการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
    

   
  

  


   


 


       

125421 การฝึกงาน                       

125422 สหกิจศึกษา                       

125423 การศึกษาอิสระ                       
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน 

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท า

ความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบันและน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์  ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้อง

สามารถตรวจสอบได้ การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรโดยสาขาวิชาการจัดการการสื่อสารจัดให้มีการประชุมพิจารณาผลการ

เรียนรู้จากผลการศึกษาและพฤติกรรมในการเรียนของนิสิตทุกช้ันปีจากอาจารย์ผู้สอนทุกช้ันปี พร้อมกับ

รายงานผลทุกปีการศึกษา  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษาการก าหนดกลวิธีการทวน

สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต           

ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตร

แบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัย

อาจจะท าด าเนนิการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน

ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม 

เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ  ในคาบ

ระยะเวลาตา่งๆ เชน่ ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 

(3) การประเมนิต าแหนง่ และหรอืความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 

(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาส

ในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑติจะจบการศึกษาและ

เข้าศกึษาเพื่อปริญญาที่สูงขึน้ในสถานศกึษานั้น ๆ  

(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 

รวมทั้งเปิดโอกาศให้เสนอข้อคดิเห็นในการปรับหลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ด้วย 
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(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษ           

ต่อความพร้อมพร้อมของนิสิตในการเรียนและสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนา

องค์ความรู้ของนิสิต ผลงานของนิสิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ , 

(ข) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ , (ค) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท า

ประโยชน์ตอ่สังคม 

3.เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตร และ

การจัดท าประมวลรายวิชา รวมทั้ง ความรูค้วามเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย  

1.2 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 

ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร

ต่างๆ การประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล 

2.1.1 จัดอบรมเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์ในการสอนและการวัด

และการประเมนิผลในรายวิชา 

2.1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ ใหม้ีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศกึษาต่อระดับปริญญาเอก  ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการและการน าเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ รวมทั้งการสอนและการประเมินผลใหท้ันสมัย    

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  

2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ ผลิตผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและทางด้านนิเทศ

ศาสตร์ 

2.2.2 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งมคีวาม

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

2.2.3 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 

2.2.4 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ และมีส่วนร่วมในกิจกรรม

บริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

2.2.5 เปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้สอนได้สั่งซื้อต าราเรียนใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

รวมทั้งอุปกรณ์ตา่งๆ ในห้องปฏิบัติการ 

2.2.6 จัดให้มีการศึกษาดูงานต่างมหาวิทยาลัยและองค์กรวิชาชีพต่างๆ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การก ากับมาตรฐาน 

  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่ ก ากับการด าเนินงานเปิดและปิด

หลักสูตร และด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินหลักสูตร บริหารและวางแผนหลักสูตรด้านวิชาการ 

รวมทั้งก ากับ ตดิตามการด าเนนิงานหลักสูตร สง่เสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนา

หลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประสานความ

ร่วมมือจากบุคคล หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม

และสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ติดตามผลการเรียนของนิสิต

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร ทั้งรายบุคคลและระดับช้ันปี ตรวจสอบ 

ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของอาจารย์ และการบริหารหลักสูตร รายงานผลการปฏิบัติงาน

และผลการบริหารหลักสูตร 

 

2.  บัณฑิต 

2.1 จัดส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการพัฒนา

หรอืปรับปรุงหลักสูตร 

2.2 ประมาณการความต้องการแรงงานประจ าปีจากภาวะการได้งานท าของบัณฑิต และรายงาน

ผลการส ารวจความต้องการแรงงานของหน่วยงานราชการ และหนว่ยงานภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

2.3 มีแผนการจัดการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑติเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใช้เป็นขอ้มูล

ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป 

 

3. นิสิต 

 3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิิต 

 คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหาในการ

เรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่

อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และทุกคนต้องก าหนดช่ัวโมงว่าง (Office Hours) เพื่อให้นิสิตเข้า

ปรึกษาได้ 
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 3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

 กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละวิชาได้ ทั้งนี้เป็นไป

ตามเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

4. คณาจารย์ 

 4.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปใน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนหรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน

การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้

ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และ

บัณฑติมผีลการเรียนรู้อย่างนอ้ยตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาการจัดการสื่อสารก าหนด 

 4.3  คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ 

 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาน าเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและ

ความเหมาะสมต่อคณาจารย์ผู้สอนร่วม คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการหลักสูตรและ

น าเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เพื่อพิจารณาอนุมัติตาม

ขั้นตอน โดยอาจารย์พิเศษจะต้องเป็นผู้มปีระสบการณต์รง หรอืมีวุฒกิารศกึษาอย่างต่ าปริญญาโท 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน  

 5.1 หลักสูตร  

     5.1.1 พัฒนาหลักสูตรใหท้ันสมัยโดยอาจารย์ สามารถใหก้้าวทันหรอืเป็นผู้น าในการสร้าง

องค์ความรูใ้หม่ ทางดา้นนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชน 

      5.1.2 ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร ร่วมกันพิจารณาในการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา (มคอ.1) สาขานิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชน 

      5.1.3 มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน

และภายนอกอย่างนอ้ย 4 ปีตอ่ 1 ครั้ง  
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 5.2 การเรียนการสอน  

      5.2.1 จัดแนวทางการเรียนการสอนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเน้นการฝึกจาก

ประสบการณจ์รงิ และเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมในแต่ละวิชาเพื่อกระตุน้ให้นสิิตได้ 

ศกึษาค้นคว้า องค์ความรูท้ี่ทันสมัยได้ด้วยตนเอง  

    5.2.2 จัดให้มีระบบสนับสนุนการเรียนรู้ และหรือเครื่องมือเพื่อกระตุ้นให้นิสิตเกิดการ

เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  

     5.2.3 จัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ นิสิต อาจารย์ ห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ งานวิจัย 

งบประมาณ และผลงานทางวชิาการทุกภาคการศกึษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินของคณะกรรมการ 

  5.3 การประเมินผู้เรยีน  

     5.3.1 จัดให้มีการวัดผลการเรียนของนิสิตทุกรายวิชา โดยสามารถใช้วิธีการวัดผลต่างๆ 

ได้แก่ การทดสอบวัดความรู ้การทดสอบการปฏิบัติงานทางวชิาชีพ คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ  

    5.3.2 สังเกตพฤติกรรมของนิสติในเวลาเรียน และในการมอบหมายงานต่างๆ  

     5.3.3 จัดท าแบบประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาโดยผู้เรยีนเป็นผู้ประเมินตนเอง  

     5.3.4 ผลการประเมินจากสถานประกอบการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรายวิชาที่ผู้เรียนฝึก

ปฏิบัติงาน 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 6.1  การบรหิารงบประมาณ 

 การด าเนินการตามหลักสูตรจะใช้อาคารที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

บุคลากรจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ส่วนงบลงทุนก็จะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเช่นกัน ส าหรับ

หมวดค่าใช้สอยและเงินอุดหนุนจะขอรับการสนับสนุนจากเงนิรายได้ของมหาวิทยาลัย 

 6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารสนเทศและสื่อการศึกษาของ มหาวิทยาลัยมี

ดังตอ่ไปนี้ 

  1. หนังสือภาษาไทย      89,849  เล่ม 

  2. หนังสือภาษาต่างประเทศ     29,177   เล่ม 

  3. วารสารภาษาไทย               104   รายชื่อ 

  4. วารสารภาษาต่างประเทศ           25   รายชื่อ 

  5. ฐานขอ้มูลออนไลน์            22   ฐาน 

  6. เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับการสบืค้นสารสนเทศ  50   เครื่อง 
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 6.3  การจัดการทรัพยากรการเรยีนการสอนเพิ่มเติม 

 ประสานงานกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อ

หนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่

จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อ

หนังสือ ส าหรับใหห้อสมุดกลางจัดซือ้หนังสือดว้ย 

 6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 มีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา ซึ่งจะประสานงานจัดซือ้จัดหาหนังสือเพื่อ

เข้าหอสมุดกลาง และท าหนา้ที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนีม้ีเจา้หน้าที่ด้านโสตทัศน

อุปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความ

ต้องการใชส้ื่อของอาจารย์ด้วย 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 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  

และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับปริญญาตรี  

สาขานิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชน 

     

3. รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ

ประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ ามี ) ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ

ร าย งาน ผ ล ก า รด า เนิ น ก า ร ข อ งป ร ะส บ ก ารณ์ 

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 

30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ เปิดสอนให้ครบ 

ทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 

ม ค อ . 7  ภ า ย ใ น  6 0  วั น ห ลั ง สิ้ น สุ ด ปี 

การศกึษา 

     

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน   

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 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด

สอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน     

กลยุทธ์ก ารสอน หรือการประเมิ นผลการเรียนรู้ 

จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ใน

ปีที่ผา่นมา 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน       
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ

และ/หรือวชิาชีพอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (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 

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต

ให 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. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่

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 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 1.1.1 การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอ

ค าแนะน า ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน เพื่อน าไปวางแผนกลยุทธ์การสอน

ส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผดิชอบ 

 1.1.2 การสอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้ จากวิธีการที่ ใช้ โดยใช้

แบบสอบถาม หรอืการสนทนากับกลุ่มนิสติระหว่างภาคการศกึษาโดยอาจารย์ผู้สอน 

 1.1.3 การประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม และ

ผลการสอบ 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 1.2.1 การประเมนิการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศกึษา โดยมหาวิทยาลัย 

 1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในช้ันเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม 

งานที่มอบหมายแก่นสิิต โดยคณะกรรมการประเมินของคณะ 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจขอ้มูลจาก 

 2.1 ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า โดยติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาฝึกงานหรือสหกิจ

ศึกษาซึ่งอาจารย์นิเทศสามารถประเมินโดยสอบถามจากนิสิตเป็นรายบุคคลได้ นอกจากนี้อาจจัดประชุม

ก่อนนิสติจะส าเร็จการศกึษา 

 2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ โดยสัมภาษณ์จากสถานประกอบการที่นิสิตไป

ฝกึงานหรอืใช้วธิีการส่งแบบสอบถามไปยังผูใ้ช้บัณฑิต 

 2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา โดยเชิญผูท้รงคุณวุฒิมาใหค้วามเห็นหรือจากข้อมูลใน

รายงานผลการด าเนนิงานหลักสูตรหรอืจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ในข้อ 7 หมวด 7 โดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ที่แต่งตั้งโดยคณบดี 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อมูล จากการประเมินจากนิสิต คณาจารย์ ผู้ว่าจ้าง ผู้ใช้บัณฑิต และ

ผูท้รงคุณวุฒิ  

4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการหลักสูตรในที่ประชุมระดับ

สาขาวิชา/ภาควิชา/หลักสูตร/คณะ และการวิพากษ์หลักสูตร 

4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก ก 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ.2553  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ข 
 

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

และหลักสูตร นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรนศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) ปรับปรุง พ.ศ. 2555  

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

 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. หลักสูตร  

นศ.บ.          

(การประชาสัมพนัธ์) 

ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นศ.บ.  

(การจัดการ          

การสื่อสาร)  

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  

1.1 ศึกษาทั่วไปบังคับ 

1.2 ศึกษาทั่วไปเลอืก 

ไมน่อ้ยกว่า  30 หนว่ยกิต 30 

21 

9 

30 

- 

- 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  

    2.1 วชิาพื้นฐานวชิาชีพ 

    2.2 กลุ่มวชิาเอก 

         2.2.1 วชิาเอกบังคับ 

         2.2.2 วชิาเอกเลอืก   

         2.2.3 วชิาสหกจิศึกษา   

                 การฝกึงานและการศกึษา 

                 อสิระ   

ไมน่อ้ยกว่า  72   หนว่ยกิต 

 

 

 

 

ไมน่อ้ยกว่า  6 หนว่ยกิต 

91 

21 

 

58 

6 

6 

91 

24 

 

46 

15 

6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมน่อ้ยกว่า  6 หนว่ยกิต 6 6 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 120 หน่วยกิต 127 127 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรนศ.บ. (การประชาสัมพนัธ์) ปรับปรุง พ.ศ.2555 

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

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หลักสูตร  

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

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

สาระที่

ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    21  หน่วยกิต                   วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    30  หน่วยกิต            

กลุ่มวิชาภาษา                               9  หน่วยกิต                    กลุ่มวิชาภาษา                            12  หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

  3(3-0-6)               

 

ปิดรายวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Fundamental of English                                

  3(3-0-6)  
 

 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0-6)  
 

 

 
 

 001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language             

   3(2-2-5)  

เปิดรายวิชาใหม่ 

 

 

 
 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม     

Ready English  

3(2-2-5) 

 
 

 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative  English 

3(2-2-5) 

 
 

 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาสงัคมศึกษา                        3  หน่วยกิต                                             ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

 Civilization  and  Indigenous  Wisdom    

กลุ่มวิชาพลานามัย   1 หน่วยกิต    บังคับเลอืก         1 หน่วยกิต                       ปิดกลุ่มพลานามัย 

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1)  
 

  

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1)  
 

  

004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1)  
 

  

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1)  
 

  

004154 ว่ายน้ า     

Swimming 

1(0-2-1)  
 

  

004155 ลีลาศ    

Ballroom Dance 

1(0-2-1)  
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หลักสูตร  

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

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

สาระที่

ปรับปรุง 

004156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2-1)  
 

  

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1)    

004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1)    

004159 เทนนิส   

Tennis 

1(0-2-1)    

004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1)  
 

 

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

   1(0-2-1)    

004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1)     

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1)  
 

 

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1)  
 

 

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2-1)  
 

 

กลุ่มวิชาบูรณาการ                          8 หน่วยกิต                       กลุ่มวิชาบูรณาการ                          18 หน่วยกิต 

005171 ชีวติและสขุภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6)  
 

  

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5)    

005173 ทักษะชีวติ  

Life Skills  

2(1-2-3    

   002201 พลเมืองใจอาสา                        3(3-2-5)                             

    Citizen Mind by Citizenship   

 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                   3(3-2-5)                              

    Multicultural  Society                                          

   003102 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล            3(3-2-5)                             

    Communication in Digital Society  

   003201 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 3(3-2-5) 

Health and Environment Management                           

  

   004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ               3(3-2-5)                            

    Art of Living 
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หลักสูตร  

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

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

สาระที่

ปรับปรุง 

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก      3(3-2-5)                           

ในสังคม  

Socialized Personality 

 เปิดรายวิชาใหม่ 

วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก   ไม่น้อยกว่า       9    หน่วยกิต                                        ปิดรายวชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 

กลุ่มวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า  3(3-0-6)     

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 Information Science for Study and Research   

002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต 

Philosophy for Life 

3(3-0-6)    

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3(3-0-6)    

002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6)    

002125 ดุรยิางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6)    

002126 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ    3(3-0-6)     

ปิดรายวิชา 

 

 Fundamental Laws for Quality of Life         

003132 ไทยกับประชาคมโลก    3(3-0-6)    

 Thai and the World Community                           

003133 วิถีไทย วถิีทัศน ์

Thai Way and Vision 

3(3-0-6)       

ปิดรายวิชา 

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics  Economy and Society             

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

006140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 

3(3-0-6)     

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)    

 Introduction to Computer Information Science   

006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุคสารสนเทศ   3(3-0-6)    

 Mathematics for Life in the Information Age    

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน    3(3-0-6)    

 Drugs and Chemicals in Daily Life                
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หลักสูตร  

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

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

สาระที่

ปรับปรุง 

006144 อาหารและวิถีชวีติ 

Food  and  Life  Style 

3(3-0-6)    

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว 3(3-0-6)    

 Energy and Technology  Around  Us   

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

กลุ่มวชิาบูรณาการ 

005170 พฤติกรรมมนุษย์   

Human Behavior                  

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพืน้ฐานวิชาชพี 

หลักสูตร  

นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)์ ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

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

สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                     91     หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                              91    หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ                                  21    หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ                                           24    หน่วยกิต  

125100 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น                           3(3-0-6) 

Introduction to Communication Arts 

ความหมาย ความส าคัญ วิวัฒนาการ กระบวนการ  

องค์ประกอบ  รูปแบบและทฤษฎีพื้นฐานด้านการ

สื่อสาร แนวคิดและแนวทางการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์  

และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นิสิตมี

ความรู้ความเข้าใจ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ ในการ

เรียนนิเทศศาสตร์ขั้นสูงขึน้ต่อไป 

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 

125111 หลักนิเทศศาสตร์                                          3(3-0-6)                                                

Principles of Communication Arts 

ความหมาย ความส าคัญ 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 

ปรับชื่อ, 

รหัสวิชา      

และ 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

125101 จิตวทิยาการสื่อสาร                             3(3-0-6) 

Psychology of communication 

ความหมาย ความส าคัญ  พฤติกรรมการสื่อสาร 

กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมการสื่อสาร จิตวิทยากับ

พฤติกรรมการสื่อสาร รูปแบบและวิธีการสื่อสารตาม

แนวคิดจิตวทิยา การประยุกต์ 

ใชจ้ิตวทิยาเพื่อการสื่อสารในบริบทต่างๆ 

Meaning, significance, communication behavior, the 

125212 จิตวทิยาเพื่อการสื่อสาร                          3(2-2-5) 

Psychology for Communication 

ความหมาย ความส าคัญของจิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร ทฤษฎี

ทางจิตวิทยา จิตวิทยากับพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ 

เงื่อนไขทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอการสื่อสาร การประยุกต์ใช้

จิตวิทยาเพื่อการสื่อสารในบริบทต่างๆ 

Meaning, significance of psychology for communication, 

psychological theories, psychology with behavior of human 

ปรับชื่อ, 

รหัสวิชา,      

ค าอธิบาย

รายวิชา 

และจ านวน

ชั่วโมงการ

บรรยาย 

ปฏิบัติและ
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หลักสูตร  

นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)์ ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

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

สาระที่

ปรับปรุง 

development of communication behavior. Psychology 

and communication behavior. Patterns and how to 

communicate the concept of psychology. The 

application of psychology to communicate in various 

contexts                                 

communication, psychological conditions influenced the 

communication, the application of psychology towards 

communication in various aspects 

การศึกษา

ค้นคว้าด้วย

ตัวเอง 

127101 ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสารมวลชน         3(2-2-5) 

Introduction to Mass Communication 

ทฤษฎี แล ะแนวคิ ดที่ ส าคัญ ของสื่ อสารมวลชน 

พัฒ นาการของสื่ อมวลชนเช่นหนั งสื อ  นิตยสาร 

หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ สื่อกระจายเสียง สื่อใหม่ และ

สื่ อ สนั บ สนุ น  เช่ น ก ารป ระชาสั ม พั น ธ์  โฆ ษณ า 

อุตสาหกรรม บันทึกเสียงและดนตรี เป็นต้น ตลอดจน

ศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลกระทบ

ของสื่อมวลชนที่มีต่อบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม 

Theories, concepts, history and evolution of mass 

media such as books, magazines newspapers, 

movies, broadcasting media, new media and 

supporting media –public relations, advertising, music 

and recording industry as well, including to study the 

roles, responsibility and impact of Mass media on 

personal economics and society 

127110 ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่   3(3-0-6) 

Introduction to Mass Communication and New Media   

ทฤษฎีและแนวคิดที่ส าคัญของสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่  

พัฒนาการของสื่อมวลชนประเภทกลุ่มสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ สื่อ

กระจายเสียง และสื่อใหม่ของไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะ

กลุ่มประเทศอาเซียน  คุณลักษณะและประเภทของสื่อใหม่ 

ผลกระทบของสื่อมวลชนและสื่อใหม่ที่มีต่อกระบวนการสื่อสาร

ของมนุษย์และวิชาชีพ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ

และผลกระทบของสื่อมวลชนและสือ่ใหม่ที่มตี่อบุคคล เศรษฐกิจ 

และสังคม 

Core theories, concepts, history, and evolution of mass media 

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 

 

ปรับชื่อ, 

รหัสวิชา,      

ค าอธิบาย

รายวิชา 

และจ านวน

ชั่วโมงการ

บรรยาย 

ปฏิบัติและ

การศึกษา

ค้นคว้าด้วย

ตัวเอง 

146131 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 3(2-2-5)                                                 

English for Communication 

การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ การออกเสียงสระ พยัญชนะ 

การเน้นเสียงในระดับค าและระดับประโยค การท าความ

เข้าใจบทสนทนา การฟังเพื่อจับค าส าคัญ รายละเอยีด 

และใจความส าคญั และพดูโต้ตอบบทสนทนาอย่าง

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 
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หลักสูตร  

นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)์ ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

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

สาระที่

ปรับปรุง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146272 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงนิเทศศาสตร์

3(2-2-5)  

Reading and Writing for Communication Arts    

ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

ทางด้านนิเทศศาสตร์ ค าศัพท์ ส านวน 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.    

 

  

142111 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1                      3(2-2-5) 

Chinese for Communication I 

ทักษะพื้นฐาน 4 ทักษะของภาษาจีน พูด ฟัง เขียน อ่าน 

การออกเสียงภาษาจีนตามระบบสัทอักษรภาษาจีน หรือ 

PINYIN ทักษะการเขียนตัวอักษรจีนอย่างถูกต้องตาม

ระบบการเขียนอักษรจีนแบบบรรจง ศัพท์พื้นฐานต่าง ๆ 

เกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัวและค าศัพท์ที่ ใช้ในชีวิตประจ าวัน

ประมาณ 300 ค า สนทนาขั้นพื้นฐาน ไวยากรณ์จีน

พืน้ฐาน 

 

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 
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หลักสูตร  

นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)์ ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

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

สาระที่

ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142112 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 2**                 3(2-2-5) 

Chinese for Communication II 

ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวันประมาณ 400 ค า การออก

เสียงในระดับค าหลายพยางค์ วลี และระดับประโยค 

ไวยากรณ์จีนพื้นฐานระดับประโยค โครงสร้างประโยค

แบบต่าง ๆ ประโยคที่ใชก้ริยาช่วย ประโยคภาคแสดงเป็น

กริยาวลี ประโยคภาคแสดงเป็นคุณศัพท์วลี ประโยคภาค

แสดงเป็นนามวลี โครงสร้างประโยคค าถามแบบต่าง ๆ  

การใช้ค าบอกต าแหน่ง การบอกเวลา วันเดือนปี การใช้

ก ริยาช่วยต่าง ๆ หน่วยค าไวยากรณ์ที่ แสดงความ

สมบรูณ์ของการกระท า การเขียนอักษรจนี 

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 

  

143381 ทักษะภาษาญ่ีปุ่น 1                              3(2-2-5) 

Japanese Skills I 

อักษ รฮิรางานะและคาตาคานะ  การออกเสี ย ง

ภาษาญี่ปุ่น   โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน

ส า ห รับ ก า รแ น ะน า ตั ว แ ล ะส น ท น าทั ก ท าย ใน

ชีวติประจ าวัน 

Introduction to Japanese characters; Hiragana and 

Katakana, pronunciation in Japanese, basic Japanese 

structure for self introducing and conversation in daily 

life 

  

143383 ทักษะภาษาญ่ีปุ่น 2**                 3(2-2-5) 

Japanese Skills II 

โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นพืน้ฐานในระดับที่สูงขึ้น  

ทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้งสี่ด้าน 

 การฝึกทักษะการฟังและการพูด 

Basic Japanese structure at a higher level, 4  skills of 
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หลักสูตร  

นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)์ ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

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

สาระที่

ปรับปรุง 

Japanese language emphasizing on listening and 

speaking skills 

 

145101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1                         3(2-2-5) 

Elementary French I 

ภาษาฝร่ังเศสระดับพื้นฐานเพื่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

ค าศัพท์  วัฒนธรรมฝร่ังเศส การออกเสียงภาษาฝร่ังเศส 

และไวยากรณ์ฝร่ังเศสเบื้องต้น   

Elementary French for daily communicative skills, 

vocabulary, French culture, French pronunciation, and 

elementary French grammar 

 

  

145102 ภาษาฝรั่งเศสเบือ้งต้น 2*                      3(2-2-5) 

Elementary French II 

ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 

วัฒนธรรมฝร่ังเศส ทักษะการฟั ง  พูด  อ่าน เขียน 

ไวยากรณ์ฝร่ังเศส โครงสรา้งประโยค  

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 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

การส่งจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ การส่งโทรสาร การเขียน

บันทึกข้อความและจดหมายทางธุรกิจ 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 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารทางธรุกิจ 2  3(2-2-5) 

English for Business CommunicationII 

การแปลเอกสารทางธุรกิจ การสนทนาในเนื้อหาเชิง

ธุรกิจ การติดต่อธุรกิจทางโทรศัพท์และการเจรจาท า

การตกลงทางธุรกิจ การเตรยีมความพร้อมก่อนสอบเพื่อ

เข้าท างานและ/หรือใชใ้นการสมัครงาน 

Business document translations; discussion in business 

  

ปิดรายวิชา 
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หลักสูตร  

นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)์ ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

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

สาระที่

ปรับปรุง 

contexts; making business calls; business dealing; test 

preparations for job applications 

 

  100005 กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน                    3(2-2-5)              

Law and Ethics for Mass Communication                              

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบัและประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ

สื่อสารมวลชน สิทธแิละเสรภีาพในการเสนอข่าวสาร การแสดง

ความคดิเห็น วิพากษ์วิจารณ์ ความรับผดิชอบต่อหน้าทีแ่ละ

สังคม การละเมิดที่ท าให้ผู้อื่นเสียหายเสียชื่อเสียง กฎหมายที่

เกี่ยวกับจรยิธรรมของนักสื่อสารมวลชน การควบคมุ

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 

ย้ายมาจาก

หมวดวิชา

เฉพาะมา

อยู่ในกลุ่ม

วิชาพื้นฐาน

วิชาชีพตาม 

มคอ.1                                  

  125121 ภาษาเพื่อการสื่อสาร                                     3(2-2-5)               

Language for Communication 

ความสัมพันธ์ของภาษาและการสื่อสาร หลักเกณฑ์และทักษะ

การใช้ภาษาทั้งด้านการพูด การอ่าน การเขียนและการฟังเพื่อ

งานด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสารประเภทต่างๆ การจับ

ใจความส าคัญ การวิเคราะห์ การสรุป การถ่ายทอดความรู้ 

ความคิด การเรียบเรียงไดอ้ย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

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 

 

ย้ายมาจาก

หมวดวิชา 

เอกบังคับ

มาอยู่ใน

กลุ่มวิชา

พืน้ฐาน

วิชาชีพตาม 

มคอ.1  

ปรับรหัส

วิชาและ

ค าอธิบาย

รายวิชา  
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หลักสูตร  

นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)์ ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

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

สาระที่

ปรับปรุง 

          

                    

  127133 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานด้านนิเทศศาสตร์   3(2-2-5)                        

Information Technology for Communication Arts          

ความหมาย องค์ประกอบ และความส าคัญของเทคโนโลย ี

ประเภท ลักษณะ แหลง่ และการใชส้ารสนเทศ การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยเีพื่อการสืบค้นและเผยแพร่สารสนเทศ เคร่ืองมือ

ประเมินผลกระทบจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศที่มีต่อบคุคล

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 

รายวิชา

ใหม่ 

  127324 ระเบียบวิธีวิจัย                                            3(2-2-5)                         

Research Methodology  

ความหมาย ประเภทของการวิจัยทางนเิทศศาสตร์ การพัฒนา

โจทยก์ารวิจัยด้านการสื่อสาร การแสวงหาข้อมูลทางด้านการ

วิจัย การออกแบบการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร 

ประเภทของเคร่ืองมือในการวิจัย การพัฒนาข้อเสนอการวิจัย 

และแนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูลทัง้เชิงปรมิาณและคุณภาพ 

รวมทั้งจรรยาบรรณและจรยิธรรมในการท าวิจัยด้านการสื่อสาร 

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 

ย้ายมาจาก

หมวดวิชา 

เอกบังคับ

มาอยู่ใน

กลุ่มวิชา

พืน้ฐาน

วิชาชีพตาม 

มคอ.1  

ปรับรหัส

วิชาและ

ค าอธิบาย

รายวิชา                             

  146273 ภาษาอังกฤษส าหรับงานด้านนเิทศศาสตร์           3(2-2-5)             

English for Communication Arts 

ทักษะภาษาองักฤษด้าน การฟัง พูด อา่น เขียนในเนือ้หาและ

บรบิทที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ และประเด็นร่วม

สมัยอื่นๆ ค าศัพท์เทคนคิเฉพาะทางการสรา้งสรรค์ และผลิต

ผลงานในรูปแบบสื่อตา่งๆ เปน็ภาษาอังกฤษ 

 

ย้ายมาจาก

หมวดวิชา 

เอกบังคับ

มาอยู่ใน

กลุ่มวิชา

พืน้ฐาน
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หลักสูตร  

นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)์ ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

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

สาระที่

ปรับปรุง 

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 

วิชาชีพตาม 

มคอ.1 

 

3. หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก 

หลักสูตร  

นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)์ ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นศ.บ.  

(การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาเอก              64 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาเอก          61 หน่วยกิต  

วิชาเอกบังคับ                                  58 หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ                              46 หน่วยกิต  

100005 กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน          3(2-2-5)          

Law and Ethics for Mass Communication 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบัและประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ

สื่อสารมวลชน สิทธแิละเสรภีาพในการเสนอข่าวสาร 

การแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ ความรับผดิชอบ

ต่อหน้าที่และสังคม การละเมิดทีท่ าให้ผู้อื่นเสียหายเสีย

ชื่อเสียง กฎหมายที่เกี่ยวกับจรยิธรรมของนกั

สื่อสารมวลชน การควบคุมสื่อสารมวลชน และ

กฎหมายเกี่ยวกับสิง่พิมพ์ในประเทศไทยและกฎหมาย

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 

  ย้ายไปอยู่

ในหมวด

วิชาพื้นฐาน

วิชาชีพ 

ตาม มคอ.1 

125110 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น                   3(2-2-5) 

Introduction to Public Relations 

ความหมาย วิวัฒนาการ ประชามติ  หลักการและ

ขั้นตอนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมาย

และเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์

ของหน่วยงานของภาครัฐ เอกชนและองค์กรที่ ไม่

แสวงหาผลก าไร คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ 

125122 หลักการประชาสัมพันธ์                                   3(2-2-5)               

Principles of Public Relations 

ความหมาย ความส าคัญ  วิวัฒนาการการประชาสัมพันธ์ 

ประชามติ หลักการและขั้นตอนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 

กลุ่ม เป้ าหมายและเค ร่ืองมือในการประชาสัมพั นธ์  การ

ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน และองค์กรที่ไม่

แส วงห าผลก า ไร  คุณ สมบั ติ และจรรยาบรรณ ของนั ก

ปรับชื่อ, 

รหัสวิชา      

และ 

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตร  

นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)์ ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นศ.บ.  

(การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

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 

 

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 

125210 การโฆษณาเบื้องต้น                            3(2-2-5) 

Introduction to Advertising 

แนวความคิด ความหมาย วิวัฒนาการของการโฆษณา 

การสรา้งสรรค์งานโฆษณา การผลิตชิน้งานโฆษณาผ่าน

สื่อต่าง ๆ การวางแผนซื้อสื่อโฆษณา โครงสร้าง หน้าที่

และบริการของบริษัทตัวแทนโฆษณา วิธีการวัดและ

ประเมินผลการโฆษณา อิทธิพลของโฆษณาที่มีต่อ

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 

125223 หลักการโฆษณา                                        3(2-2-5) 

Principles of Advertising 

แนวความคิด ความหมาย วิวัฒนาการของการโฆษณา การ

สร้างสรรค์งานโฆษณา การผลิตชิ้นงานโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ 

การวางแผนซื้อสื่อโฆษณา โครงสร้าง หน้าที่และบริการของ

บริษัทตัวแทนโฆษณา วิธีการวัดและประเมินผลการโฆษณา 

อิทธิพลของโฆษณ าที่ มี ต่ อ ผู้บ ริโภค  สั งคม  ตลาด  และ

สื่อสารมวลชน กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับงาน

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 

ปรับชื่อและ 

รหัสวิชา       

125211 วาทนิเทศ                                          3(2-2-5) 

Speech Communication 

ความหมาย วิวัฒนาการ หลักการและทฤษฎี รูปแบบ

ต่างๆ ของการพูด ปัจจัยที่ท าให้การพูดสัมฤทธิ์ผล การ

เตรยีมการพูดและบุคลิกภาพของผู้พูด   

Definition, evolution, principle and theory, patterns of 

speech, factors for making a successful speech, 

speech preparation and the personality of the speaker 

125222 วาทนิเทศ                                                     3(2-2-5) 

Speech Communication 

ความหมาย วิวัฒนาการ หลักการและทฤษฎี รูปแบบต่างๆ ของ

การพูด ปัจจัยที่ท าให้การพูดสมัฤทธิผ์ล การเตรยีมการพูดและ

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 

125212 การสื่อสารเพือ่การโน้มน้าวใจ                3(2-2-5) 

Communication for Persuasion 

ความหมาย ลักษณะ ทฤษฎีความส าคัญ ขั้นตอนและวิธีการในการ

สื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ  องค์ประกอบส าคัญทางจิตวทิยา

และสังคมวิทยาที่มีผลต่อการโน้มน้าวใจ อิทธิพลของผู้

  ปรับรหัส

วิชาและ

ค าอธิบาย

รายวิชา

และปรับ
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หลักสูตร  

นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)์ ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นศ.บ.  

(การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

ส่งสารและผู้รับสาร  อิทธิพลของกลุ่ม อิทธิพลของ

โครงสรา้งของสารและช่องทางการสื่อสาร  

Definition , 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 , the influence 

of message structure, and communication channel 

ออกไปอยู่

ในวชิาเอก

เลือกกลุ่ม

การ

ประชาสัมพั

นธ์ 

125213 การเขียนเพือ่การประชาสัมพันธ ์           3(2-2-5) 

Writing for Public Relations 

หลักการเขียนที่ถูกต้อง อ่านเข้าใจง่าย สื่อความหมาย

ตรงตามวัตถุประสงค์ กระบวนการออกแบบและสร้าง

สารส าหรับงานด้านประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับ

กระบวนการสื่อสารแต่ละองค์ประกอบ คือ ผู้ส่งสาร 

สื่อ ผู้รับสาร และฝึกการเขียนลักษณะต่างๆ อย่าง

สรา้งสรรค์   

Principle in writing for readable, convey a purposive 

meaning, message design for public relations in 

correspond to communication process including: 

sender, media, receiver,  and to practice a creative 

writing skills 

125311 การเขียนเชิงนเิทศศาสตร์อย่างสรา้งสรรค์           3(2-2-5)             

Creative Writing for Communication Art                                

หลักการเขียนที่ถูกต้อง การสื่อความหมายตรงตามวัตถุประสงค์ 

การออกแบบ การสรา้งเนือ้หางานด้านนิเทศศาสตร์อย่าง

สรา้งสรรค์ สอดคล้องกับกระบวนการสื่อสารในแต่ละ

องค์ประกอบ ผู้สง่สาร สื่อ ผู้รับสาร การฝึกเขียนในลักษณะ

ต่างๆ                                                                               

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 

ปรับชื่อ, 

รหัสวิชา      

และ 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 

 

125214 การสื่อสารในองค์การ                          3(2-2-5) 

Organizational Communication                             

กระบวนการสื่อสารของบคุลากรในองค์การ  วเิคราะห์

สาเหตุและผลของการสื่อสาร โดยเน้นหนักด้าน

พฤติกรรมศาสตร ์พิจารณาแรงจูงใจในการสื่อสาร 

พร้อมทั้งมนุษยสัมพันธก์ับเพื่อนร่วมงาน  

Organizational communication process, cause and 

effect evaluation in communication particularly on 

behaviorism and motivation in communication 

included human relations in workplace 

  ปรับชื่อ, 

รหัสวิชา

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา

และปรับ

ออกไปอยู่

ในวชิา

เลือกกลุ่ม

การประชา 

สัมพันธ ์

125221 ศลิปะและดนตรีเพื่อการสือ่สาร             3(2-2-5) 

Arts and Music for Communication                              

    

ปิดรายวิชา 
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หลักสูตร  

นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)์ ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นศ.บ.  

(การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

แนวคิดพื้นฐานของงานศิลปะและดนตรีในยุคต่างๆ ทั้ง

ไทยและสากล  การสื่อความหมายของงานศิลปะด้วย

เส้น สี ตัวอักษร สัญลักษณ ์รูปทรงพืน้ผิว และการสื่อ

อารมณข์องดนตรีประเภทต่างๆ                                                       

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 การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลือ่นไหว        3(2-2-5) 

เพื่อการสือ่สาร                                                 

Still and Motion Pictures for Communication  

ป ระวั ติ ค วาม เป็ น ม าขอ งก ารถ่ ายภ าพ นิ่ ง แ 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 างานของกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์เสริม การ

ถ่ายภาพประเภทต่างๆ การใชอุ้ปกรณ์ในห้องมืด 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 

125211 การผลิตสื่อภาพและเสียงเพือ่การสื่อสาร           3(0-6-4) 

Production of Audio-Visual Media for Communication             

ทฤษฎีการถ่ายภาพ การท างานของกล้องถ่ายภาพและ

อุปกรณ์เสริม การจัดองค์ประกอบของภาพ การถ่ายภาพ

ประเภทต่างๆ กระบวนการและขั้นตอนการผลิตสื่อด้วย

เทคโนโลยทีี่เหมาะสมเพื่อติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเปา้หมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 

สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อใหม ่

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,     

ค าอธิบาย

รายวิชา 

และจ านวน

ชั่วโมงการ

บรรยาย 

ปฏิบัติและ

การศึกษา

ค้นคว้าด้วย

ตัวเอง 

 

 

 

 

125310 ระเบียบวิธีวิจัย                                   3(2-2-5)           

Research Methodology 

แนวคิดเบื้องต้น ความหมาย ความส าคัญ ประเภทและ

ลักษณะโดยทั่วไปของการวิจัย การวจิัยทางนิเทศศาสตร์

และสังคมศาสตร ์การออกแบบระเบยีบวิธีวิจัย ประเภท

ของข้อมลู การสรา้งเคร่ืองมือการวิจยั การประมวลผล

ข้อมูลด้วยสถิตอิย่างง่าย ความหมายและขอบข่ายของ

สถิต ิมาตรการวัดการน าเสนอข้อมูล การวัดแนวโนม้เขา้

สู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การสุ่มตัวอย่าง การตั้ง

และทดสอบสมมติฐานในการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ การ

วิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งตน้ หลกัในการเขียนรายงานการ

วิจัย การวิจยันิเทศศาสตร์ในปัจจุบันและแนวโนม้ใน

อนาคต 

  

 

ย้ายไปอยู่

ในหมวด

วิชาพื้นฐาน

วิชาชีพ  

ปรับรหัส

และชื่อ

รายวิชา 
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หลักสูตร  

นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)์ 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 การประเมนิผลทางการประชาสัมพันธ ์    3(2-2-5) 

Evaluation for Public Relations                                 

หลักการ  แนวความคิดในการวิจัยและประเมินผล

ทางการประชาสัมพนัธ์ การท าวิจัยและวิเคราะหข์้อมูล

ทางสถิตเิพื่อการประชาสัมพันธ์ การส ารวจภาพลักษณ ์

การส ารวจประชามติ  การจัดท าโครงการวิจัย การ

วิเคราะห์ผู้ส่งสาร สาร ผู้รับสาร ช่องทางการสื่อสาร 

และผลกระทบทางการสื่อสารที่เน้นประโยชน์เพื่องาน

ประชาสัมพันธ์ แบบจ าลองต่างๆ ที่ใชใ้นการประเมิน

โครงการประชาสัมพันธ์ การประเมินผลงาน

ประชาสัมพันธ์ในด้านงบประมาณ  อตัราก าลังคน  และ

ทรัพยากรอื่นๆ การเขียนรายงานการวิจัยและโครงการ

ประเมินผลงานประชาสัมพนัธ ์                             

Principles, public relations research and evaluation 

idea, research methodology and statistics data 

analysis for public relations, image survey, poll 

survey, research project, sender-message-channel-

receiver 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 
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หลักสูตร  

นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)์ ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นศ.บ.  

(การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

 

125312 การบริหารงานประชาสัมพันธ ์                3(2-2-5) 

Public Relations Management                          

กระบวนการบรหิารงานประชาสมัพันธ์  การเสรมิสร้าง

และพัฒนาความคิด  ทักษะวิสัยทัศนใ์นเชิงการบรหิาร  

การตัดสินใจ  การแกป้ัญหา  และกลยุทธ์ในการ

ประชาสัมพันธ์เชงิรุก                                                 

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 

  ปิดรายวิชา 

125320 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย                        3(1-6-5)      

เพื่อการประชาสัมพันธ ์                                 

Multimedia Production for Public Relations 

กระบวนการแล ะขั้ น ตอนการผลิ ตสื่ อ เพื่ อ ก าร

ประชาสัมพันธ์  การใช้ เทคโนโลยีที่ เหมาะสมเพื่ อ

ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การเขียนตัวอักษร การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป การผลิต

สื่อสิ่งพิมพ์ และการสรา้งสื่อมัลติมีเดียเบือ้งต้น 

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 

125221 การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดยี                   3(1-4-4) 

เพื่อการสือ่สาร 

Graphic Design and Multimedia Design for 

Communication 

ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการออกแบบ การผลิตสื่อกราฟิกและ

มัลติมีเดียส าหรับสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธภิาพ 

การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การสรา้ง 

งานมัลตมิีเดียเบือ้งต้น  

Introduction to graphic and multimedia design production to 

communicate with target audiences effectively, using program 

to produce printing and multimedia 

ปรับชื่อ, 

รหัสวิชา,      

ค าอธิบาย

รายวิชา 

และจ านวน

ชั่วโมงการ

บรรยาย 

ปฏิบัติและ

การศึกษา

ค้นคว้าด้วย

ตัวเอง 

125321 การผลิตสื่อกระจายเสียงเพื่อ                  3(1-6-5) 

การประชาสัมพันธ ์ 

Broadcasting Production for Public Relations

กระบวนการและขั้นตอนการผลิตสื่อเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์ด้วยการใชเ้ทคโนโลยทีี่เหมาะสมเพื่อ

ติดต่อสื่อสารกับกลุม่เป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพ 

ไดแ้ก่ การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลนแ์ละสื่อใหม่ 

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 

  ปิดรายวิชา 



107 
 

หลักสูตร  

นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)์ ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นศ.บ.  

(การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

media 

125410 การประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ            3(2-2-5) 

Intigrated Public Relations 

หลักการประชาสัมพันธ์ขัน้สูง การบรหิารความสมัพันธ์

กับลูกค้าและงานลกูค้าสัมพันธ์ สื่อมวลชนสัมพันธ์ 

ชุมชนสัมพันธ์ การจัดเหตกุารณ์พเิศษ                          

การประชาสัมพันธ์ในภาวะวกิฤติ การบรหิารภาพลักษณ์

ขององค์กร การสื่อสารและการบรหิารแบรนด์   

บรรษัทภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคม วเิคราะห์เชิง

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 

  ย้ายออกไป

อยู่ในวิชา

เลือกกลุ่ม

การ

ประชาสัมพั

นธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125411 สัมมนา                                                 1(0-3-2) 

Seminar 

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียน

รายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถามในประเด็นทางด้านการประชาสัมพันธ์ 

Searching, collecting data, analyzing, report writing, 

presenting, discussing and answering question in 

public relations matter 

125413 สัมมนา                                                      1(0-3-2) 

Seminar  

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน 

การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็น

ทางด้านการสื่อสาร 

Searching, collecting data, analyzing, report writing, 

presenting, discussing and answering question in 

communication matter 

ปรับชื่อ, 

รหัสวิชา      

และ 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

125412 การบรหิารประเด็นและการสื่อสาร              3(2-2-5) 

ในภาวะวิกฤต ิ   

Issue and Crisis Communication Management 

ความหมาย ความส าคัญ ตัวอย่างเหตุการณ์ภาวะวิกฤติ 

การจ าแนกลักษณะของภาวะวิกฤติ การบริหารประเด็น 

การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการการสื่อสาร 

กลยุทธ์การจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤติที่ส่งผลกระทบ

ต่อภาพลักษณ์และการด าเนินงานขององค์กร การ

บรหิารสื่อมวลชนในภาวะวิกฤติและเทคนิคการน าเสนอ

เมื่อต้องเผชิญเหตุการณ์วกิฤติ 

125412 การบรหิารประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ       3(2-2-5) 

Issue and Crisis Communication Management 

ความหมาย ความส าคญั ตัวอย่างเหตุการณ์ภาวะวิกฤติ การ

จ าแนกลกัษณะของภาวะวิกฤติ การบรหิารประเด็น การบรหิาร

ความเสี่ยง การบรหิารจัดการการสื่อสาร กลยุทธ์การจัดการ

สื่อสารและการบรหิารสื่อมวลชนในภาวะวิกฤติ 

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 

ปรับ 

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตร  

นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)์ ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นศ.บ.  

(การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

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 

situation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127121 ภาษาเพื่อการสือ่สาร                            3(2-2-5) 

Language for Communication                          

ความส าคัญของภาษาและความเกี่ยวข้องระหว่างการ

สื่อสารกับการใชภ้าษาส าหรับนักนิเทศศาสตร์  

หลักเกณฑ์การใช้ภาษาทัง้ด้านการพูด การอา่น การ

เขียนและการฟงั เพื่องานทางด้านนิเทศศาสตร์และการ

ใชภ้าษาส าหรับการสื่อสารประเภทตา่งๆ  

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 

   

146273 ภาษาอังกฤษส าหรับงานด้าน               3(2-2-5)             

นิเทศศาสตร์                                                        

English for Communication Arts 

ทักษะภาษาองักฤษด้าน การฟัง พูด อา่น เขียนใน

เนือ้หาและบรบิทที่เกี่ยวข้องกับวิชาชพีด้านนิเทศศาสตร์ 

และประเด็นร่วมสมัยอื่นๆ ค าศัพท์เทคนิคเฉพาะ

ทางการสรา้งสรรค์ และผลิตผลงานในรูปแบบสื่อตา่งๆ 

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 

  ย้ายไปอยู่

ในหมวด

วิชาพื้นฐาน

วิชาชีพ  

ปรับชื่อ, 

รหัสวิชา

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตร  

นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)์ ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นศ.บ.  

(การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

 

 

146321 หลักการแปล 1                              3(3-0-6) 

Principle of Translation I 

หลักและทฤษฏีการแปล ความแตกต่างทางโครงสร้าง

ทางภาษาและวัฒนธรรมของภาษาต้นฉบับและภาษา

ฉบับแปล การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจาก

ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในระดับประโยค   ข้อความ

สั้น ๆ การใชพ้จนานุกรม 

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 

  ปรับออก 

  122130 ธุรกิจเบื้องต้น                                       3(3-0-6)             

Introduction to Business                                                 

ความหมายและความส าคัญของธุรกจิ รูปแบบขององคก์าร

ธุรกิจ แนวความคิดของการบรหิารธุรกิจ ลักษณะพื้นฐานและ

ประเภทของธุรกิจ กิจกรรมส าคญัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจด้าน

การผลิต การตลาด การเงิน การบัญช ีและการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์แนวทางการประกอบธุรกิจขนาดยอ่ม ธุรกิจ

ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมและความ

รับผดิชอบต่อสังคมของนกัธุรกิจMeaning 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 

รายวิชา

ใหม่ 

  125312 การจัดการการสื่อสารการตลาด                     3(2-2-5)    

Marketing Communication Management 

ความหมาย  แนวคิดการสื่อสารการตลาด การใช้การสื่อสาร

การตลาดเชิงบูรณาการ  พัฒนาการทางการสื่อสารการตลาด  

องค์ประกอบด้านการสื่อสารการตลาด รูปแบบ วิธีการ การมี

รายวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตร  

นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)์ ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นศ.บ.  

(การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

ส่วนร่วมทางการสื่อสารการตลาด การมีส่วนร่วมในกิจกรรม

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 

 

 

 

  125321 เทคนิคการจัดการการสื่อสาร                         3(2-2-5 )         

Communication Management Technique 

รูปแบบองค์กร เทคนิคการบริหารองค์กรทางการสื่อสาร การ

วิเคราะห์สภาพการแข่งขันทางธุรกิจ การวางแผนงานการ

บรหิารองค์กรและการสื่อสาร การวิเคราะห์ตน้ทุนการใชส้ื่อเพื่อ

การสื่อสาร การวิเคราะห์ผลตอบกลับ และการปรับปรุง

แผนการบรหิารองค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  

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 

รายวิชา

ใหม่ 

  125322 การบริหารภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ และชื่อเสียง   3(2-2-5)       

Image Identity and Reputation Management                      

แนวคิดและทฤษฎกีารสรา้งและบรหิารภาพลักษณ ์อัตลักษณ์

รวมถึงชื่อเสียงขององค์กร กลยุทธก์ารสรา้งและการวิเคราะห์

แนวทาง ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่มีส่วนส าคัญในการก าหนดและ

การสรา้งภาพลักษณ ์อัตลักษณ ์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 

รายวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตร  

นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)์ ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นศ.บ.  

(การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

 

 

  125411 การวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์                  3(2-2-5)                 

Strategic Communication Plan  

ความหมาย ธรรมชาติของแผน กระบวนการ การวิเคราะห์

ความต้องการของผู้บริโภคและรูปแบบตลาด การวางแผนและ

การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ส าหรับองค์การและธุรกิจ การก าหนดกล

ยุทธ์ กลวิธีและกิจกรรมการสื่อสาร การพัฒนาความคิด

สรา้งสรรค์ การจัดการด้านการใชส้ื่อและการพัฒนาสารส าหรับ

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 

รายวิชา

ใหม่ 

  125414 การรณรงค์การจัดการการสื่อสาร                    3(2-2-5)   

Communication Campaign Management 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรณรงค์ กลยุทธ์ กระบวนการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน การควบคุมงาน การประเมินผล และ

จริยธรรมในการจัดการการสื่อสารในโครงการรณรงค์ การ

ประยุกต์ใช้สถานการณ์จากสภาพสังคม ท้องถิ่น องค์การต่างๆ 

เพื่อจัดท าโครงการรณรงค์ 

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 

รายวิชา

ใหม่ 

  126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                         3(3-0-6)          

Introduction to Economics 

ความหมายและความส าคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบ

เศรษฐกิจ การก าหนดราคาโดยอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น

ของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ

พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายได้ประชาชาติ 

การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง เงินเฟ้อ 

เงินฝืด และการค้าระหว่างประเทศDefinition, importance of 

รายวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตร  

นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)์ ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นศ.บ.  

(การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

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 

  128120 หลักการตลาด                                        3(3-0-6) 

Principles of Marketing                                                      

ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการตลาด ความหมายและหน้าที่

ทางการตลาด ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบการตลาด การ

บรหิารการตลาดเบือ้งตน้ การแบง่สว่นตลาด การเลือกตลาด

เป้าหมาย พฤตกิรรมผูบ้รโิภค การวิจัยตลาด การใชเ้คร่ืองมือ

ทางการตลาดในการด าเนินธุรกิจ                                                    

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 

รายวิชา

ใหม่ 

125331 ภาพยนตร์ศึกษา                                  3(2-2-5) 

Film Study                                                 

ความหมาย และคุณค่าของภาพยนตร์ตอ่ชีวติและสังคม 

จิตวทิยาและภาษาของภาพยนตรก์ารวิเคราะห์เนื้อหา

และวิธีการน าเสนอจากการชมภาพยนตรท์ั้งไทยและ

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 

  ปิดรายวิชา 

125332 การรายงานข่าว                                  3(2-2-5) 

News Reporting                                              

ความหมาย ทฤษฏแีละแนวคดิพืน้ฐานเกี่ยวกับการ

รายงานข่าว คุณค่าข่าว ประเภทและรูปแบบข่าว เทคนคิ

การหาข่าว การสัมภาษณ์ การเขียนขา่วและรายงานข่าว 

ความสัมพันธ์ของข่าวและภาพขา่ว วเิคราะห์การ

  ปิดรายวิชา 
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หลักสูตร  

นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)์ ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นศ.บ.  

(การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

น าเสนอข่าวของสื่อมวลชน 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 การสือ่สารทางการเมอืง                      3(2-2-5) 

Political Communication                                

กระบวนการสื่อสารและบทบาทหน้าที่ทางการสื่อสารกบั

การเมืองในระบบประชาธิปไตยทั้งในระดับประเทศและ

ระดับท้องถิ่น  วเิคราะห์กิจกรรมการสื่อสารที่ท าให้เกิด

การท าหน้าที่ในระบบการเมือง 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 

  ปิดรายวิชา 

125432 การสื่อสารเพือ่การพัฒนา                      3(2-2-5) 

Communication for Development                          

ความหมาย แนวคดิ  กระบวนการสื่อสาร  นวัตกรรม

และการยอมรับ การติดต่อสื่อสารเพือ่การพัฒนา การ

ใชส้ื่อระหว่างบุคคลและสื่อมวลชน  เพื่อให้ชุมชนได้รับ

การพัฒนา  โดยอาศัยการสื่อสารเป็นตัวเชื่อมระหว่าง

หน่วยงานของรัฐ ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผู้น าความ

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 
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หลักสูตร  

นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)์ ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นศ.บ.  

(การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

community 

125433 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ         3(2-2-5) 

Integrated Marketing Communications              

ความหมาย  แนวความคดิของการสือ่สารการตลาดเชิง

บูรณาการ  และความจ าเป็นในการสง่เสรมิการขาย  

การใชก้ารสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  พัฒนา

ทางด้านสื่อสารการตลาด  องค์ประกอบทางดา้นการ

สื่อสารการตลาด การบรหิารและวางแผนงานด้าน

สื่อสารการตลาด การวิจัยและประเมนิผลงานด้าน

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 

  ปิดรายวิชา 

125431 เทคนิคการน าเสนองานประชาสัมพันธ์     3(2-2-5) 

Presentation Technique for Public Relations                                        

เทคนิคและวิธกีารในการน าเสนองานประชาสัมพันธ์ใน

รูปแบบต่างๆ  การเตรยีมตัวและจติวทิยาการน าเสนอ

งาน การใชเ้คร่ืองมือประกอบการน าเสนอให้มี

ประสิทธิภาพ                                        

Technique and method of delivering public relations in 

various forms, psychological and preparation in 

presentation, the use of tools effectively in 

presentation 

  ย้ายออกไป

อยู่ในวิชา

เลือกกลุ่ม

การ

ประชาสัมพั

นธ์ 

 

  วชิาเอกเลือก กลุ่มการประชาสัมพันธ์            15 หน่วยกิต  

  125531 การสื่อสารเพือ่การโน้มน้าวใจ                           3(2-2-5) 

Persuasive Communication 

ความหมาย ลักษณะ ทฤษฎีความส าคัญ ขั้นตอนและวธิีการใน

การสื่อสารเพื่อการ โน้มน้าวใจ  องคป์ระกอบส าคญัทาง

ย้ายมาจาก

วิชาเอก

บังคับ         

เป็นวิชาเอก
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หลักสูตร  
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สาระที่

ปรับปรุง 

จิตวทิยาและสังคมวิทยาทีม่ีผลต่อการโนม้น้าวใจ อทิธิพลของผู้

ส่งสารและผูรั้บสาร อทิธิพลของกลุ่ม  

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 

เลือก 

  125532 การสื่อสารองค์การ                           3(2-2-5) 

Corporate Communication 

ความหมาย ความส าคญัของการสื่อสารองค์การ สิง่แวดล้อม

และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิด ทฤษฎใีนการวเิคราะห์สาเหตุและ

ผลของการสื่อสาร การแก้ไขปัญหาทางการสื่อสารขององคก์าร  

เทคนิคและทกัษะการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ มนุษยสัมพันธ์

และจรยิธรรมทางการสื่อสารขององค์การ 

Meaning, significance of corporate communication, 

environmental and related factors, concepts and theories in 

analyzing causes and effects of communication, problem-

solving of corporate communication, communication 

techniques and skills in various forms, human relations and 

ethics in corporate communication 

ย้ายมาจาก

วิชาเอก

บังคับ        

เป็นวิชาเอก

เลือก 

  125533 กลยุทธ์การสร้างเนื้อหาและสือ่                        3(2-2-5) 

เพื่อการประชาสัมพันธ ์

Media and Content Strategy for Public Relations  

กลยุทธ์ เทคนคิ และวิธีการในสร้างเนือ้หาการประชาสัมพันธ์

อย่างสรา้งสรรค์และมปีระสิทธิภาพ การวิเคราะห์สารและผู้รับ

สาร การเลือกใช้สารและสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม

กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคท์างการ

ประชาสัมพันธ์ทีแ่ตกต่างกัน   

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 

รายวิชา

ใหม่ 

  125541 เทคนิคการน าเสนองานประชาสัมพันธ์              3(2-2-5)        

Presentation Technique for Public Relations 

เทคนิคและวิธกีารในการน าเสนองานประชาสัมพันธ์ การเตรยีม

ตัวและจิตวิทยา การน าเสนองาน การใชเ้คร่ืองมือประกอบการ

น าเสนอให้มีประสิทธภิาพ 

Technique and method of delivering public relations, 

psychological and preparation in presentation, the use of 

ย้ายมาจาก

วิชาเอก

บังคับ       

เป็นวิชาเอก

เลือก 
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สาระที่

ปรับปรุง 

tools effectively in presentation 

 

 

  125542 การประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ                      3(2-2-5)                             

Integrated Public Relations  

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก การบรหิารความสัมพันธก์ับ

ลูกค้าและงานลูกค้าสัมพันธ์ สื่อมวลชนสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ 

การจัดเหตุการณ์พเิศษ การประชาสมัพันธ์ในภาวะวิกฤติ การ

บรหิารภาพลักษณข์ององคก์ร การสือ่สารและการบรหิารแบ

รนด์ บรรษัทภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคม การวิเคราะห์

เปรียบเทียบถึงบทบาทการประชาสัมพันธ์ขององค์กรประเภท

ต่างๆ จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักประชาสมัพันธ์ 

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 

ย้ายมาจาก

วิชาเอก

บังคับเป็น

วิชาเอก

เลือก 

 

 

 

 

 

 

  วชิาเอกเลือก กลุ่มการสื่อสารการตลาด     15 หน่วยกิต  

  125631 เครือข่ายการสื่อสารและสื่อสังคม                     3(2-2-5)                              

Communication Network and Social Media 

แนวคิด หลักการ ความส าคญั ความหมาย องคป์ระกอบ 

รูปแบบของสื่อสังคมและเครือข่ายการสื่อสาร สื่อสังคมและ

เครือข่ายการสื่อสารในชีวิตจริงและใช้สื่อเป็นตัวกลาง ลักษณะ

การสื่อสารผ่านเครือข่าย อทิธิพลที่มตี่อพฤติกรรมผูบ้รโิภค 

ผลกระทบที่มีต่อสินค้าและบรกิาร วิธีการใชป้ระโยชน์เครือข่าย

การสื่อสารในการท าการสื่อสารการตลาด   

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 

รายวิชา

ใหม่ 

  125632 พฤติกรรมผู้บริโภคและผู้รับสา                         3(2-2-5) 

Consumer and Audience Behavior 

หลักการ กลยุทธ์ รูปแบบ ลักษณะทางการสื่อสารระหว่าง

รายวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตร  

นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)์ ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นศ.บ.  

(การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

ผู้ผลิตสินค้าและบริการกบัผูบ้รโิภค การวิเคราะห์พฤตกิรรม

ผู้บริโภคในการตัดสินใจซือ้ กระบวนการสื่อสารตอ่การบรโิภค

และพฤตกิรรมการซือ้ของผู้บริโภค ขัน้ตอนการตัดสินใจซือ้ 

อทิธิพลของวฒันธรรม สังคมกลุม่ ครอบครัวต่อการตัดสินใจ 

รูปแบบของสื่อกับการด าเนินชีวติของผู้บริโภค สิทธิและการ

คุ้มครองสทิธิของผู้บริโภค  

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 ความส าคญัของสุขภาพที่ดี การวิเคราะห์

กลุ่มเป้าหมาย วิธีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสุขภาพและสร้าง

คุณภาพชีวติที่ดีแบบองค์รวม การรณรงค์ส่งเสรมิเพื่อการรักษา

สุขภาพ การรู้เท่าทันข้อมูลด้านอาหารและยา ข้อจ ากัด 

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 

รายวิชา

ใหม่ 

  125641 การสื่อสารและบริหารตราสินค้า             3(2-2-5) 

Brand Communication and Management 

การแปลงนโยบายทางการตลาด กลยุทธ์การตลาด การก าหนด

แนวทางการสรา้งภาพลกัษณ ์ตัวตน บุคลิก ชื่อเสียง และความ

จงรักภักดีทีม่ีต่อสินค้าและบรกิาร การออกแบบการสื่อสารแบ

รนด์ผ่านเคร่ืองมือ จุดพบปะแบรนด์ การมีปฏิสัมพันธ์กับลกูจ้าง 

การท ากิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม 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 

รายวิชา

ใหม่ 

  125642 การออกแบบประสบการณ์และกิจกรรมพิเศษ    3(2-2-5) รายวิชา
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หลักสูตร  

นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)์ ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นศ.บ.  

(การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

Experience and Special Event Design 

การออกแบบการสื่อสารกับลักษณะทางจิตวทิยาของผู้บริโภค 

การออกแบบกิจกรรมส่งเสรมิการตลาด การจัดการพืน้ที่จัด

จ าหน่าย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การสรา้งการมีส่วนรว่ม

ระหว่างสินค้าและผูบ้รโิภค การวิเคราะห์กลุม่เป้าหมาย การ

วางแผนงาน การเลือกสถานที่ การบรหิารต้นทุน 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    

ใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วชิาเอกเลือก กลุ่มการบริหารการสื่อสาร  15 หน่วยกิต  

  125731 ภูมิทัศน์ทางการสื่อสาร                          3(2-2-5) 

Communication Landscape 

พฤติกรรม การเลือกใช้สื่อ รูปแบบ วธิีการ การสื่อสารในสภาพ

ปัจจุบันของกลุ่มคนต่าง ๆ ผลกระทบต่อระดับปัจเจกบุคคลและ

สังคม กระบวนการท าหน้าทีข่องสื่อ สถานการณ์ที่มีผลต่อการ

บรหิารการสื่อสาร 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 

รายวิชา

ใหม่ 

  125732 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม                          3(2-2-5) 

Intercultural Communication 

ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การปรับตัวท่ามกลาง

ความหลากหลายทางวฒันธรรม การพัฒนาการเป็นนักสื่อสาร

สากล อิทธิพลของสื่อมวลชน สื่อสมยัใหม่ และกระแสโลกาภิ

วัตน์ต่อการกลืนกลายทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ 

Theories of intercultural communication, adaptation among 

various cultures, development of international communication, 

รายวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตร  

นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)์ ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นศ.บ.  

(การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

influence of mass media, new media and globalization on 

culture and identity assimilation 

 

 

  125733 การจัดการมวลชนสัมพันธ ์                          3(2-2-5) 

Mass Relationship Management 

รูปแบบการรวมกลุม่ของมวลชน วัตถุประสงคข์องการรวมกลุ่ม 

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและระหว่างกลุ่ม หลกัการ

มีส่วนรว่ม กิจกรรมกลุม่ การสื่อสารแบบมีส่วนรว่ม วธิีการ

สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู ้ความร่วมมอื การแก้ไขความเข้าใจผิด 

การสรา้งความเข้มแขง็ให้กับกลุ่มและองค์กร การสรา้งทัศนคติ

และค่านิยมรว่ม 

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 

รายวิชา

ใหม่ 

  125741 การบริหารโครงการสื่อสาร                          3(2-2-5) 

Communication Project Management 

การวิเคราะห์แผน ประเภทและลักษณะของโครงการสื่อสาร 

หลักการก าหนดวตัถุประสงค์ของโครงการสื่อสาร การสร้าง

ข้อก าหนดผลส าเร็จของงานและตัวชีว้ัด การวิเคราะห์ระยะเวลา 

การก าหนดผูรั้บผดิชอบ การจัดการก าลังคน การจัดการ

งบประมาณ เทคนคิการควบคมุและตรวจสอบงาน การบรหิาร

ความเสี่ยง การวิเคราะหค์วามคุ้มคา่ของโครงการ 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 

รายวิชา

ใหม่ 

  125742 การสื่อสารเพือ่การเปลีย่นแปลงทางสังคม         3(2-2-5)       

Communication for Social Change 

ความหมาย แนวคดิ  กระบวนการสื่อสาร  นวัตกรรมและการ

ยอมรับ การติดต่อสื่อสารเพื่อการพัฒนา แนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง การศึกษาบรบิททางสงัคมในพืน้ที่ การวางแผนการ

รายวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตร  

นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)์ ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นศ.บ.  

(การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

สื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้สงัคม การใชส้ื่อระหว่างบุคคล

และสื่อมวลชนเพื่อพัฒนาชุมชน การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน

ของรัฐ ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผู้น 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 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มวชิาสหกิจศึกษา การฝกึงาน                          6 หน่วยกิต 

และการศึกษาอิสระ       

กลุ่มวชิาสหกิจศึกษา การฝกึงานและการศึกษาอิสระ        6 หน่วยกิต  

125491 การฝกึงาน                                      6 หน่วยกิต 

Professional Training                                            

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะใน

งานที่เกี่ยวข้องกับด้านการประชาสัมพันธ์ในสถาน

ประกอบการ องคก์รภาครัฐ หรือเอกชน                                         

Learning, gaining experience, improving working skill 

in a public relations as an apprentice in private or 

government sectors                          

125421 การฝกึงาน                                                6 หน่วยกิต 

Professional Training                                             

ปรับ    

รหัสวิชา 

125492 สหกิจศึกษา                                      6 หน่วยกิต 

Co-operative Education                                          

การปฏิบัติงาน เรยีนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ

ในงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการประชาสัมพันธ์ ในสถาน

ประกอบการ องคก์รภาครัฐ หรือเอกชน 

Training, Learning, gaining experience, improving 

working skill in a public relations as an apprentice in 

private or government sectors 

125422 สหกิจศึกษา                                                6 หน่วยกิต 

Co-operative Education                                           

ปรับ    

รหัสวิชา 

125493 การศึกษาอิสระ                                 6 หน่วยกิต 

Independent Study                                         

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวจิัย การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การน าเสนอและอภิปรายในหัวข้อ

ทางด้านการประชาสัมพันธ ์                              

125423 การศึกษาอิสระ                                           6 หน่วยกิต 

Independent Study                                          

ปรับ    

รหัสวิชา 
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หลักสูตร  

นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)์ ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นศ.บ.  

(การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

Studying, collecting data, researching, analyzing, 

report writing, presenting and discussing in public  

relations 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 

หลักสูตรการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555 และ 

หลักสูตรการจัดการการสื่อสารหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 วิชา 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม 3(2-2-5) 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) - - - 

005171 ชึวติและสขุภาพ 3(3-0-6) - - - 

0041XX กลุ่มพลานามัย 1(0-2-1) - - - 

125100 นิเทศศาสตร์เบือ้งต้น 3(3-0-6) 125111 หลักนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 

125101 จิตวทิยาการสื่อสาร 3(3-0-6) - - - 

127101 ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสารมวลชน 3(3-0-6) 127110 ความรู้ทั่วไปทางการ

สื่อสารมวลชนและสื่อใหม ่

3(3-0-6) 

   127133 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่องาน

ด้านนิเทศศาสตร์ 

3(2-2-5) 

   004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

 รวม 19 หน่วยกิต  รวม 15 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) - - - 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(3-0-6) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่* 3(3-0-6) - - - 

003136 พะเยาศกึษา* 3(2-2-5) - - - 

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) - - - 

125110 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น 3(2-2-5) 125122 หลักการประชาสัมพันธ ์ 3(2-2-5) 

127121 ภาษาเพือการสื่อสาร 3(2-2-5) 125121 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

   003202 การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 

   001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 

   122130 ธุรกิจเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 รวม 17 หน่วยกติ  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

00XXXX วิชาศึกษาทั่วไป(เลือก) 3(X-X-X) - - - 

125210 การโฆษณาเบือ้งต้น 3(2-2-5) - - - 

125211 วาทนิเทศ 3(2-2-5) - - - 

125221 ศิลปะและดนตรเีพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) - - - 

125222 การถ่ายภาพนิ่งและ

ภาพเคลื่อนไหวเพื่อการสื่อสาร 

3(2-2-5) - - - 

146272 การอา่นและการเขียนภาษาอังกฤษ

เชิงนิเทศศาสตร์ 

3(2-2-5) - - - 

   001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

   003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

   125211 การผลิตสื่อภาพและเสียงเพื่อ

การสื่อสาร 

3(0-6-4) 

   125212 จิตวทิยาเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

   128120 หลักการตลาด 3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) - - - 

125212 การสื่อสารเพื่อการโนม้น้าวใจ 3(2-2-5) - - - 

125213 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ ์ 3(2-2-5) - - - 

125214 การสื่อสารในองค์กร 3(2-2-5) - - - 

00XXXX วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 3(X-X-X) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

3(2-2-5) 

00XXXX วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 3(X-X-X) 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

   125221 การออกแบบกราฟิกและ

มัลติมีเดียเพื่อการสื่อสาร 

3(1-4-4) 

   125222 วาทนิเทศ 3(2-2-5) 

   125223 หลักการโฆษณา 3(2-2-5) 

   146273 ภาษาอังกฤษส าหรับงานดา้น

นิเทศศาสตร์ 

3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

100005 กฎหมายจริธรรมสื่อมวลชน 3(2-2-5) 100005 กฎหมายจริธรรมสื่อสารมวลชน 3(2-2-5) 

125320 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการ

ประชาสัมพันธ ์

3(1-6-5) - - - 

125310 ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 127324 ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 

146273 ภาษาอังกฤษส าหรับงานนิเทศ

ศาสตร์ 

3(2-2-5) - - - 

XXXXXX กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ วชิาภาษา 3(X-X-X) - - - 

XXXXXX วิชาเลือกเสร ี 3(X-X-X) - - - 

   125311 การเขียนเชิงนิเทศศาสตรอ์ย่าง

สรา้งสรรค์ 

3(2-2-5) 

   125312 การจัดการการสื่อสารการตลาด 3(2-2-5) 

   126100 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 15 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

125311 การประเมินผลทางการ

ประชาสัมพันธ ์

3(2-2-5) - - - 

125312 การบรหิารงานประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) - - - 

125321 การผลิตสื่อกระจายเสียงเพื่อการ

ประสัมพันธ ์

3(1-6-5) - - - 

125XXX วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 125XXX วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 

XXXXXX กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ วชิาภาษา 3(X-X-X) - - - 

XXXXXX วิชาเลือกเสร ี 3(X-X-X) XXXXXX วิชาเลือกเสร ี 3(X-X-X) 

   125321 เทคนิคการจัดการการสื่อสาร  3(2-2-5) 

   125322 การบรหิารภาพลักษณ ์               

อัตลักษณ ์และชื่อเสียง  

3(2-2-5) 

   125XXX วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 

   125XXX วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

146321 หลักการแปล 1 3(3-0-6) - - - 

125410 การประชาสัมพันธ์เชงิบูรณาการ 3(2-2-5) - - - 

125411 สัมมนา 1(0-3-2) 125413 สัมมนา 1(0-3-2) 

125412 การบรหิารประเด็นการสื่อสารใน

ภาวะวิกฤต ิ

3(2-2-5) 125412 การบรหิารประเด็นและการ

สื่อสารในภาวะวิกฤต ิ 

3(2-2-5) 

125XXX วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 125XXX วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 

   125XXX วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 

   xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

   125411 การวางแผนการสื่อสาร         

เชิงกลยุทธ ์

3(2-2-5) 

   125414 การรณรงค์การจัดการการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 รวม 13 หน่วยกิต  รวม 19 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

125491 สหกิจศกึษา* 6 125421 สหกิจศกึษา* 6 

125492 การฝึกงาน* 6 125422 การฝึกงาน* 6 

125493 การศึกษาอิสระ* 6 125423 การศึกษาอิสระ* 6 

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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อาจารย์ณัฐวุฒ ิ สมยาโรน 

Nattawut Somyarone 

 

ชื่อ-สกุล นายณัฐวุฒิ  สมยาโรน 

รหัสประจ าตัวประชาชน 16599001XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการประชาสัมพั นธ์  คณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่  19 หมู่ 2 ถนน

พหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการประชาสัมพั นธ์  คณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่  19 หมู่ 2 ถนน

พหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1554  

081-474-2401 

Email Nattawut_so@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2557 นิเทศศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการการสื่อสาร) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2551 นิเทศศาสตรบัณฑติ (การประชาสัมพันธ์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิชาการ วารสาร 

ณัฐวุฒิ สมยาโรน และอัจฉรา ศรีพันธ์. 2557. กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาของเล่นพื้นบ้าน

ของกลุ่มคนเฒ่าคนแก่ ต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย. วารสารคณะ

บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจ าเดือนเมษายน – กันยายน 

2557, พิษณุโลก, 60-69 

 

ผลงานวิจัย 

วิราพร โชติปัญญา และณัฐวุฒิ สมยาโรน. (2558). การศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ แนวโน้มวิชาชีพ ชื่อ

สาขาวิชา หลักสูตร และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 

คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ผลงานวิชาการ รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 

วิราพร โชติปัญญา และณัฐวุฒิ สมยาโรน. (2558). การศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ แนวโน้มวิชาชีพ 

 ชื่อสาขาวิชา หลักสูตร และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 

 คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย พะเยา. ก ารป ระชุ ม วิ ชาการ 

 ระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่6, จังหวัดพะเยา, 1690-1701 
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อาจารย์ทศพล  คุ้มสุพรรณ 

Thosaphon Khumsuphan 

 

ชื่อ-สกุล นายทศพล  คุ้มสุพรรณ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36599006XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการประชาสัมพั นธ์  คณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่  19 หมู่ 2 ถนน

พหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการประชาสัมพั นธ์  คณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่  19 หมู่ 2 ถนน

พหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1551  

081-688-11341 

Email thosaphonkp@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2552 วารสารศาสตรมหาบัณฑติ (สื่อสารมวลชน)  

วิชาเอก นโยบายและการวางแผนการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2546 นิเทศศาสตรบัณฑติ (การประชาสัมพันธ์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิชาการ วารสาร 

กาญจนา เช่ียววิทย์การ และทศพล คุ้มสุพรรณ. (2558). ความต้องการทางการสื่อสารของผู้รับสารกลุ่ม 

 ดิจิตอล เนทีฟ, วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร,               

 ปีที่ 10 ฉบับที่ 1, 112-119 

ทศพล  คุ้มสุพรรณ. (2552). หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น : บริหารบกพร่องหรืออุดมการณ์ผิดพลาด, วารสาร

 คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 4 ฉบับที่ 2, 63-76 
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งานวจิัย 

ทศพล  คุ้มสุพรรณ. (2559). ลักษณะและวิธีการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในจังหวัดพะเยา. รายงาน

 วิจัยเสนอต่อคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

ทศพล คุ้มสุพรรณ และฤทัยภัทร พิมลศรี. (2557). การศึกษาแนวทางการท าการสื่อสารการตลาดทาง

 การท่องเที่ยว ชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์บ้านท่าฟ้า ต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา. 

 รายงานวิจัยเสนอต่อคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

กาญจนา  เช่ียววิทย์การ และทศพล คุ้มสุพรรณ. (2557). ความต้องการทางการสื่อสารบนเส้นทางระเบียง

 เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  ส่วนที่ผ่านภาคเหนือตอนล่าง. รายงานวิจัยเสนอต่อ

 คณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ. 
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อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ 

Nawaporn Ketsuwan 

 

ชื่อ-สกุล อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36599007XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1550  

087-716-8089 

Email nawaporn.ke@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2548 ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2545 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  

(เกียรตนิิยมอันดับ 2)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิชาการ รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 

นวพร เกษสุวรรณ ภัทรา  บุรารักษ์ ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ และสุพรรณี เบอร์แนล. (2556).  

     การสื่อสารแบบมีสว่นร่วมเพื่อการจัดการความรูเ้รื่องการบริหารจัดการกองทุน 

     สวัสดิการชุมชนต าบลแมสุ่ก อ าเภอแมใ่จ 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 และธีรุตม ์หมื่นวงษ์เทพ. (2556). 

               การจัดการสื่อสารของกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการ 

               ระดับชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ชุมชนท้องถิ่น: ฐานรากการพัฒนาประชาคม 

               เศรษฐกิจอาเซียน”, จังหวัดขอนแก่น, 311-318 

 

ผลงานวิจัย    

นวพร เกษสุวรรณ และคณะ. (2549). การศึกษาทัศนคติและการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่มีต่อ

โครงการบริการชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา”. มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา. 

นวพร เกษสุวรรณ. (2557). การพัฒนาศักยภาพทางการสื่อสารของผู้สูงอายุเรื่องการรู้เท่าทันสื่อของ

ชุมชน” ทุนวิจัยงบแผ่นดนิมหาวิทยาลัยพะเยา (วช.). 

นวพร เกษสุวรรณ. (2559). การใช้สื่อเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาหมอกควันของ

จังหวัดพะเยา” ทุนวิจัยงบแผ่นดนิมหาวิทยาลัยพะเยา (วช.). 

 ผู้ร่วมวิจัย 

ภัทรา บุรารักษ์ และคณะ. (2555). การพัฒนาความมั่นคงของกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยา ระยะ

ที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพการสื่อสารทางการตลาดและการเสริมสร้างความมั่นคงทางการ

เงินกองทุนสวัสดิการชุมชนต้นแบบ ต าบลแม่สุก จังหวัดพะเยา”. ส านักงานสนับสนุนการวิจัย 

(สกว ABC ). 

อังคณา ปานเทือก และคณะ. (2555). ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของชุมชนในโครงการ

บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แบบ ABC อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา”. ส านักงานสนับสนุนการวิจัย 

(สกว ABC ). 

ภัทรา บุรารักษ์ และคณะ. (2556). “การเสริมสร้างความมั่นคงกองทุนสวัสดิการชุมชน ระยะที่ 3: การ

ขยายผลความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน แบบมีส่วน

ร่วมของกองทุนฯ ต้นแบบให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดพะเยา”. ส านักงานสนับสนุน

การวิจัย (สกว ABC ). 

อนุสรณ์ คุณานุสรณ์ และคณะ. (2556). การจัดการสวัสดิการชุมชนในพื้นที่  ต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ

จังหวัดล าปาง”. การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแหง่ประเทศไทย. 
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อังคณา ปานเทือก และคณะ. (2556). โครงการติดตามผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของชุมชน

ในโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แบบ ABC อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา”. ส านักงาน

สนับสนุนการวิจัย (สกว ABC). 

ปรียาชนก เกษสุวรรณ และคณะ. (2558).“ลือถิ่น” โครงการพัฒนาคณะด้วยการสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์

ชุมชนผ่านการออกแบบแฟช่ันสิ่งทอพื้นถิ่นและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนและ

นักวิชาการ. ส านักงานสนับสนุนการวจิัย (สกว ABC ). 

 

ต ารา/เอกสารประกอบการสอน 

นวพร เกษสุวรรณ.(2556).เอกสารประกอบการสอน.รายวิชาการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น 

นวพร เกษสุวรรณ.(2557).เอกสารประกอบการสอน.รายวิชาการสื่อสารในองค์การ  
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อาจารย์รุจินันท์ เอื้อพิทักษ์สกุล 

 Rujinan Euapitaksakul 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวรุจนิันท์ เอือ้พิทักษ์สกุล 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35699000xxxxx  

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1550  

086-617-2715 

Email rujinan.eu@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2551 นิเทศศาสตรมหาบัณฑติ (การประชาสัมพันธ์)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ ฯ 

พ.ศ. 2547 นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิชาการ วารสาร 

รุจินันท์ เอื้อพิทักษ์สกุล. (2558). กลยุทธ์และประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย

พะเยา. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือน

กันยายน – ธันวาคม 2558, 55 – 64.  
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ผลงานวิจัย  นางสาวรุจินันท์ เอื้อพิทักษ์สกุล 

รุจินันท์ เอื้อพิทักษ์สกุล. (2557). กลยุทธ์และประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย

พะเยา. 

รุจินันท์ เอื้อพิทักษ์สกุล. (2559). การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตขององค์กรธุรกิจด้านการบริการ ใน

 ประเทศไทย. 
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อาจารย์วิราพร โชติปัญญา 

Wiraporn Chotpanya 

 

ชื่อ-สกุล นางสาววิราพร โชติปัญญา 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15299001XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและ

สารสน เทศศาสตร์  มหาวิทยาลั ยพ ะเยา เลขที่  19 หมู่  2                               

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและ

สารสน เทศศาสตร์  มหาวิทยาลั ยพ ะเยา เลขที่  19 หมู่  2                  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1551  

086-730-3366 

Email chotpanya@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2555 นิเทศศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2551 วารสารศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิจัย 

วิราพร โชติปัญญา และณัฐวุฒิ สมยาโรน. (2558). การศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ แนวโน้มวิชาชีพ ชื่อ

สาขาวิชา หลักสูตร และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 

คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. 

 

ผลงานวิชาการ รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 

วิราพร โชติปัญญา และณัฐวุฒิ สมยาโรน. (2558). การศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ แนวโน้มวิชาชีพ 

 ชื่อสาขาวิชา หลักสูตร และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์    

 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. การประชุมวิชาการ                                  

 ระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่6, จังหวัดพะเยา, 1690-1701 
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ภาคผนวก ฉ 
ภาระการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ภาระงานสอนอาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

จ านวนชั่วโมง ภาระสอน/ป ี

2560 2561 2562 2563 2564 

1* นายณัฐวุฒิ  สมยาโรน 16599001xxxxx อาจารย์ นศ.ม. 

นศ.บ. 

การจัดการการสื่อสาร 

การประชาสัมพันธ ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1260 1260 1260 1260 1260 

2* นายทศพล คุ้มสุพรรณ 36599006xxxxx อาจารย์ วส.ม. 

นศ.บ. 

การสื่อสารมวลชน 

การประชาสัมพันธ ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1260 1260 1260 1260 1260 

3* นางนวพร  เกษสุวรรณ 36599007xxxxx อาจารย์ ศศ.ม. 

นศ.บ. 

นิเทศศาสตร์ 

การประชาสัมพันธ ์

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1260 1260 1260 1260 1260 

4* นางสาวรุจนิันท์  เอื้อพิทักษ์สกุล 35699000xxxxx อาจารย์ นศ.ม. 

นศ.บ. 

การประชาสัมพันธ ์

การประชาสัมพันธ ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1260 1260 1260 1260 1260 

5* นางสาววิราพร  โชติปัญญา 15299001xxxxx อาจารย์ นศ.ม. 

 

วส.บ. 

การจัดการการสื่อสาร      

แบบบูรณาการ 

การประชาสัมพันธ ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1260 1260 1260 1260 1260 
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