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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 

Bachelor of Communication Arts Communication Management Program 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย   คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

 

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 านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 126 หนว่ยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

  ปริญญาตรีทางวิชาการ 

 5.3 ภาษาที่ใช ้

  ภาษาไทย 

 5.4 การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

  ไม่ม ี

 5.6 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (การจัดการการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ปรับปรุงมาจาก

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 6.2 คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร 

  ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 วันที ่26 ตุลาคม 2564 

 6.3 คณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร 

  ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 

 6.4 คณะกรรมการพจิารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร 

  ในการประชุมครั้งที่ ...................... วันที่ ............เดือน .......................พ.ศ. ..................... 

 6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัตหิลักสูตร  

  ในการประชุมครั้งที่ ...................วันที่ .................เดอืน .....................พ.ศ. ....................... 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567 
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 8.1 นักวางแผนการใชส้ื่อ 

 8.2 ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์ 

 8.3 นักประชาสัมพันธ์ 

 8.4 นักสื่อสารการตลาด 

 8.5 ผูป้ระกอบการบริษัทรับออกแบบการสื่อสารครบวงจร 

 8.6 นักโฆษณา 

 8.7 ที่ปรึกษาการสรา้งตราสินค้า 

 8.8 นักออกแบบการสื่อสาร 

8.9 อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์ 
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายณัฐวุฒ ิสมยาโรน 16599001xxxxx อาจารย์ นศ.ม. 

นศ.บ. 

การจัดการการสื่อสาร 

การประชาสัมพันธ์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2557 

2551 

2 นายทศพล คุ้มสุพรรณ 36599006xxxxx อาจารย์ วส.ม. 

นศ.บ. 

การสื่อสารมวลชน 

การประชาสัมพันธ์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2552 

2546 

3 นางนวพร เกษสุวรรณ 36599007xxxxx อาจารย์ ศศ.ม. 

นศ.บ. 

นเิทศศาสตร์ 

การประชาสัมพันธ์ 

มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2548 

2545 

4 นางสาวนติยา บุญชุม่ 36401000xxxxx อาจารย์ นศ.ม. 

นศ.บ. 

นเิทศศาสตรพัฒนาการ 

การประชาสัมพันธ์ 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2547 

2541 

5 นางสาววริาพร โชติปัญญา 15299001xxxxx อาจารย์ นศ.ม. 

วส.บ. 

การจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ 

การประชาสัมพันธ์ 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2555 

2551 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  การสื่อสาร คือ อาวุธ ไม่ใช่ประโยคที่เกินเลยจากความเป็นจริงในสภาพสังคมใน

ปัจจุบัน ในยุคที่ทุกคนทุกองค์กรมีสื่ออยู่ในมือของตนเอง สื่อต่าง ๆ ในปัจจุบันไม่ได้ให้ความส าคัญ

กับคุณภาพสักเท่าใดนักหัวใจส าคัญ คือ เนื้อหาที่ปรากฎออกมา ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือ

องค์กรต่างก็หันมาใช้การสื่อสารในการต่อรองและท าให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนเอง การ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันส่งผลกระทบให้การด าเนินชีวิตล้วนจะต้องพึ่งพาการ

สื่อสารและเทคโนโลยีการสื่อสารทุกที่ทุกเวลา ดังนั้นการสร้างประชากรคุณภาพที่จะสามารถน าพา

ประเทศชาติและเศรษฐกิจให้เดินหน้าไปได้จะต้องมีลักษณะเป็นผู้รู้รอบ 1) เปิดกว้างทางความคิด 2) 

รู้จักการคิดวิเคราะห ์3) สร้างทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 4) ท าการสื่อสารได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

5) รู้จักการเอาตัวรอดจากสภาพแวดล้อมที่บีบคั ้น 6) ปรับตัวอย่างรวดเร็ว 7) สามารถสร้าง

เครือข่ายได้ 8) ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 9) เป็นนักถ่ายทอด และ 10) มีความรู้ด้านธุรกิจ 

การสื่อสารจึงเป็นตัวเชื่อมที่จะสอดประสานทักษะต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้กระบวนการทาง

เศรษฐกิจด าเนินต่อไปได้ในสถานการณ์ที่ผันผวนอย่างรวดเร็วทั้งผลกระทบจากโรคระบาดใหม่ 

สงคราม ความขัดแย้งทางชนชาติ การใช้การสื่อสารจึงจ าเป็นต้องผ่านกระบวนการวางแผนและ

จัดการอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความสงบสุขขึ้นในสังคมและสนับสนุนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  สภาพการณ์ในปัจจุบันมนุษย์ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการด ารงชีพเท่านั้น แต่

มนุษย์พึ่งพาเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเต็มรูปแบบตั้งแตต่ื่นจนถึงขณะหลับ ท าให้วิถีการด าเนินชีวิต

ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป มนุษย์เกิดการแยกตัวออกจากสังคมในโลกแห่งความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น 

ในขณะเดียวกันในโลกออนไลน์มีการรวมกลุ่มกันอย่างแข็งแรง สิ่งเหล่านี้ท าให้เกิดข้อดีในการสรรค์

สร้างสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นอย่างง่ายดายและรวดเร็ว ท าให้เกิดปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีทั้ง

การช่วยเหลือผู้อื่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นไปยังผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องจนปัญหาต่าง ๆ ในสังคมได้เกิดการแก้ไข ตลอดไปจนถึงการผลิตซ้ าทางวัฒนธรรมใน

รูปแบบใหม่ที่อาศัยเทคโลยีการสื่อสารเป็นตัวช่วย แต่อย่างไรก็ดี ข้อเสียที่เกิดขึ้นจากการพึ่งพิง

เทคโนโลยีการสื่อสารก็มีเป็นจ านวนมากเช่นกัน ทั้งการละเมิด การหมิ่นประมาท การสร้างข่าวลวง 

การเผยแพร่ทัศนคติค่านิยมที่ก่อให้เกิดปัญหาที่ท าใหเ้กิดความรุนแรงในสังคม เป็นสิ่งที่ท าให้พบเห็น

ได้เป็นปกติในปัจจุบัน 
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  การสื่อสารจึงเป็นอาวุธที่สามารถท าให้สังคมเปลี่ยนแปลงได้เพียงช่ัวข้ามคืน การศึกษา

การสื่อสารเพื่อไปสร้างเครื่องมือจรรโลงสังคมจึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างเร่งด่วนที่จะต้องสร้างคนที่มี

ความสามารถไปจัดการการสื่อสารให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากที่สุด การเรียนรู้ถึงข้อจ ากัด 

ผลกระทบ กลยุทธ์การสื่อสารที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม ศีลธรรม จึงเป็นสิ่งที่สังคมโลก

ต้องการเพื่อเป็นทางออก ทางแก้ไขปัญหา และเพื่อสร้างความอยู่รอดให้แก่บุคคลตลอดจนองค์กร

ต่าง ๆ ท่ามกลางความแปรปรวนของโลกในปัจจุบัน 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

ของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  การพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารถูกปรับปรุงให้

มีการตอบรับกับพลวัตของสังคมและวัฒนธรรมที่มพีืน้ฐานจากความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการ

พึ่งพิงเทคโนโลยีการสื่อสารแบบทุกที่ทุกเวลา ท าให้มีอิทธิพลโดยตรงต่อการบริโภคและใช้ข้อมูล

ข่าวสารที่มักจะสร้างผลกระทบอย่างไร้ทิศทางในวงกว้างของผู้คน ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง

สร้างนักการสื่อสารที่มีกระบวนการคิด พัฒนาเครื่องมือทางการสื่อสาร ออกแบบวางแผนการ

สื่อสารอย่างแยบยลเพื่อให้การสื่อสารบรรลุเป้าหมายตามที่มุ่งหวัง โดยยึดหลักดังตอ่ไปนี้ 

  12.1.1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการสื่อสารให้รองรับกับรูปแบบการสื่อสารที่

หลากหลาย 

  12.1.2 สร้างกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความเข้าใจมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันได้บน

พืน้ฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความคิด ความเช่ือ มีความคดิยืดหยุ่น 

  12.1.3 บัณฑติต้องท าการสื่อสารอยู่บนพืน้ฐานทางจรยิธรรมอย่างสร้างสรรค์ 

  12.1.4 บัณฑิตต้องออกแบบกระบวนการสื่อสารเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

อย่างยั่งยืน 

  12.1.5 บัณฑิตต้องมีความสามารถในการเรียนรู้สภาพแวดล้อม เท่าทันความเปลี่ยนแปลง 

และมีความเข้าใจในสถานการณข์องท้องถิ่นและโลก ได้อย่างดี 

 12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

  12.2.1 บูรณาการพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต การเรียนการสอน การวิจัยและการ

บริการวิชาการที่ตอบสนองไม่เพียงแต่ระดับสังคมโดยรวมเท่านั้น แต่จะให้ความส าคัญกับความ

ต้องการของพื้นที่ให้เป็นเป้าหมายส าคัญของการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้และการพัฒนา

หลักสูตร โดยสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
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  12.2.2 เชื่อมโยงความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยของคณาจารย์ในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาชุมชนและสังคมได้ พร้อมกับสามารถน าความรู้น้ันสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสติด้วย 

  12.2.3 ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง มีทักษะในการอยู่

ร่วมกับผูอ้ื่นอย่างเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของผูค้นในสังคม 

  การปรับปรุงหลักสูตรตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 

  ข้อที่ 2 ยุทธศาสตรช์าติดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขัน 

  หลักสูตรฯ มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านการ

สื่อสารให้มากขึ้น โดยการปรับเนื้อหารายวิชาเดิมและเพิ่มรายวิชาใหม่ที่เน้นองค์ความรู้และทักษะ

เฉพาะด้านทาง เน้นการฝึกประสบการณ์การคิดวิเคราะห์ และการวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มี

การฝกึการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์จรงิและสถานการณ์จ าลอง เพื่อเสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีศักยภาพ 

มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถเป็นผู้ประกอบอาชีพและผู้ประกอบการด้านการสื่อสารที่มี

ศักยภาพได้ในอนาคต พร้อมทั้งสามารถปรับตัวตามสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตได้อย่าง

เหมาะสม 

  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตรช์าติดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  หลักสูตรฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาและเสริมสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพ มีทักษะการ

สื่อสาร สามารถใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลได้ รวมทั้งเป็นผูท้ี่มีความรู้และความสามารถในศาสตร์และ

ศลิป์ด้านการสื่อสารที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานในระดับสากล เสริมสร้างผู้เรียนใหม้ีทักษะการคิด

เชิงกลยุทธ์ ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการท างานและ

ประกอบอาชีพด้านการสื่อสาร และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม สามารถ

ออกแบบการบริการและประสบการณ์ประเภทต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการตลาดที่

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ 

  การปรับปรุงหลักสูตรตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ SDGs 

  การพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร มีความส าคัญ

ในการตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ SDGs ดังตอ่ไปนี้ 

  เป้าหมายที่ 4 การศกึษาที่เท่าเทียม : Quality Education 

  เป้าหมายที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ : Decent Work and 

Economic Growth 

  เป้าหมายที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน : Industry, Innovation and 

Infrastructure และ 

  เป้าหมายที่ 17 ความรว่มมอืเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : Partnerships to achieve the Goal 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ / สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่น 

  13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1. กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 

 001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 2(2-0-4) 

  Thai Language in Daily Life 

 001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 1(0-2-1) 

  Thai for Academic Purposes 

 001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน 3(2-2-5) 

  English for Daily Life 

 001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

  English for Communication 

 001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ 3(2-2-5) 

  English for Academic and Professional Communication 

 

2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทัล 3 หน่วยกิต 

 002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจิทัล 1(0-2-1) 

  Technology Usage for Digital life 

 002102 ความฉลาดทางดิจทิัล 2(1-2-3) 

  Digital Intelligence Quotient 

 

3. กลุ่มวิชาทักษะชีวติ 15 หน่วยกิต 

 003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 3(2-2-5) 

  Artistic for Life Management 

 003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรูต้ลอดชวีิต 3(2-2-5) 

  Skills Development and Lifelong Learning 

 003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม 2(0-4-2) 

  Collaborative Learning for Society Creation 

 003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 1(0-2-1) 

  Health Environment and Community Management 
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 003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 3(2-2-5) 

  Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

 003306 บูรณาการความรู้สูน่วัตกรรมทางวิชาชีพ 3(0-6-3) 

  Integration for Professional Innovation  

   รวม 30 หน่วยกิต 

 

  13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

   1. รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์ 

 100005 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 3(2-2-5) 

  Laws and Ethics for Mass Communication 

   2. รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะบรหิารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

 126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

  Introduction to Economics 

 127110 ความรูท้ั่วไปทางการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่ 3(3-0-6) 

  Introduction to Mass Communication and New Media 

 127324 ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 

  Research Methodology 

 128120 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

  Principles of Marketing 

   3. รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

 146273 ภาษาอังกฤษส าหรับงานดา้นนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

  English for Communication Arts 

   4. รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

 226104 หลักการการประมวลผลและการแสดงภาพข้อมูล 3(2-2-5) 

  Principle of Data Analytic and Visualization 
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 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

 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 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

  ไม่ม ี

 

 13.4 การบรหิารจัดการ 

  13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

   มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปจ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้

ด าเนนิการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

   1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน 

คณบดี เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและ

เลขานุการ ท าหน้าที่ ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวด

วิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

   2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการ เป็น

กรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน 

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

   3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการ

สอน 

  13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

   1) คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 

โดยมี ประธานหลักสูตรเป็นประธานกรรมการและอาจารย์ในหลักสูตรเป็นเลขานุการ และกรรมการ
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ท าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคือ บริหารและวางแผนหลักสูตรด้านวิชาการรวมทั้งนิเทศ ก ากับ ติดตาม การ

ด าเนนิงานหลักสูตร 

   2) ก าหนดใหค้ณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดอาจารย์ผูส้อนและหัวข้อ

ที่สอนและประเมินผลร่วมกัน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

  สร้างกระบวนการสื่อสารอย่างชาญฉลาด เพื่อจรรโลงสังคมให้เกื้อกูลกันอย่างยั่งยืน 

 1.2 ความส าคญั 

  ระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาสภาพการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งจากมนุษย์

และเทคโนโลยีที่มีนวัตกรรมมาตอบสนองความสะดวกสบายเพื่อให้การด าเนินชีวิตเป็นไปอย่าง

ราบรื่นและรวดเร็ว ตลอดจนการสื่อสารได้ถูกน ามาเป็นเครื่องมือในแข่งขันทางธุรกิจในการครองใจ

ผูบ้ริโภคโดยผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารต่าง ๆ ด้วยการวางแผนอย่างแยบยลอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้

องค์กร สินค้า หรือบริการมีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อ 

การใชบ้ริการ ที่เกิดจากองค์กรของตนอย่างยั่งยืนได้อย่างสบายใจและมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นองค์กร

ทางธุรกิจและองค์กรของรัฐต่างก็ไม่สามารถด าเนินการเพื่อแสวงหาก าไรและมุ่งแต่ในเรื่องการ

บริการเพียงอย่างเดียวได้  องค์กรต้องตั้ งอยู่ ในกระแสความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้ได้อย่างมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นองค์กรทั้งของรัฐและธุรกิจจ าเป็นอย่างยิ่งที่

ต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ยั่งยืนถือเป็นการตอบ

แทนสังคมในการอยู่ร่วมกันระหว่างการด าเนินธุรกิจ การบริการประชาชนหรือผู้บริโภค การ

ออกแบบการสื่อสารอย่างเป็นระบบโดยมีการจัดการการสื่อสารที่ดีจึงเป็นค าตอบขององค์กรและ

บุคคลที่ตอ้งการเครื่องมอืเพื่อสร้างการด ารงอยู่รว่มกันอย่างยั่งยืน 

  การจัดการการสื่อสารเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่มีความส าคัญต่อการสร้างการรับรู้เพื่อน าไปสู่

ทัศนคติที่ดีให้แก่บุคคลหรือองค์กรได้รับการยอมรับ เป็นเครื่องมือในการต่อยอดไปสู่การด าเนินงาน

อย่างมปีระสิทธิภาพโดยเน้นการประสานความร่วมมอื สร้างความเข้าใจ ความเชื่อถือและศรัทธา ซึ่ง

ต้องใช้วิธีการอย่างหลากหลายเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างถูกต้องจนกระทั่งบรรลุผลตามที่

องค์กรได้ตั้งไว้ เมื่อภาพลักษณ์หรือข้อมูล ข่าวสารของบุคคลและองค์กรถูกยอมรับจากสังคมเป็น

อย่างดีย่อมเป็นเครื่องช้ีวัดว่าการด าเนินงานตามพันธกิจต่างๆ ขององค์กร น่าจะประสบความส าเร็จ

ได้ในระดับหนึ่ง แต่ทั้งนีใ้นฐานะที่การสื่อสารเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ท าให้คนเกิดทัศนคติที่ดีต่อบุคคล

หรอืองค์กรนั้น ๆ ดังนั้น การท างานด้านการจัดการการสื่อสารมีกรอบการท างานอยู่ 4 ประการหลัก

คือ 1) การสร้างการรับรู้ 2) การแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยการสื่อสาร 3) การปรับปรุงการ

สื่อสารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 4) การยึดโยงประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายกับสินค้า บริการ หรือ

องค์กร นักการสื่อสารจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดมั่นในหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อเป็น
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กรอบให้การท างานไม่น าไปสู่การละเมิดหรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารจากถูกให้เป็นผิดหรือจากผิดให้

เป็นถูก 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นนักจัดการการสื่อสารอย่างมีจริยธรรม เคารพกฎหมายและ

กฎระเบียบของสังคมในการประกอบอาชีพ 

  1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเข้าใจในกระบวนการจัดการการสื่อสารในทุกระดับ 

ตลอดจนเลือกใช้เครื่องมอื วิธีในการสื่อสารทีจ่ะน ามาใช้อย่างเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ 

  1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะรู้กว้าง รู้ลึก รู้รอบ รู้จักคิดเชิงกลยุทธ์  เพื่อบูรณาการ

ปัจจัยทางธุรกิจและการสื่อสารไปสู่การจัดการการสื่อสารอย่างมปีระสิทธิผล 

  1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่รู้จักการแสวงหาความรู้อย่างมีขั้นตอนด้วยเครื่องมือหลากหลายรูป

แบบอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ และสามารถน าผลการเรียนรู้นั้นไปต่อยอดในการด าเนินงานได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

 PLO1 ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารในบริบทที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม 

 PLO2 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูล และการสื่อสารได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 PLO3 ผูเ้รียนสามารถสื่อสารอย่างมีจริยธรรมสอดคล้องกับกฎหมายและกฏระเบียบของสังคม

ในการประกอบอาชีพ 

 PLO4 ผูเ้รียนสามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่น และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพ 

 PLO5 ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้อย่างมีขั้นตอนด้วยเครื่องมือหลากหลายรูปแบบอย่าง

สอดคล้องกับสถาณการณแ์ละใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง 

 PLO6 ผูเ้รียนสามารถอธิบายหลักการ และกระบวนการจัดการสื่อได้ในทุกระดับ 

 PLO7 ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือทางการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ตามสถานการณ ์ 

 PLO8 ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์กระบวนการสื่อสาร และออกแบบนวัตกรรมการสื่อสารได้

อย่างมปีระสิทธิผล  

 PLO9 ผูเ้รียนสามารถบริหารจัดการการสื่อสารได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

 

 



14 

 

3. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร

บัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการ

สื่อสาร ให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่

สกอ.ก าหนด 

ประเมินหลักสูตรจากผูใ้ช้บัณฑิต

และบัณฑิต 

1. ผลการประเมินหลักสตูรจาก

ผู้ใชบ้ัณฑติ  

2. ผลการประเมินหลักสูตรจาก

บัณฑติ 

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคลอ้ง

กับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน

ความต้องการของผู้ประกอบการ 

รายงานการวพิากษห์ลักสูตรจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

พัฒนาการเรียนการสอนให้นสิิต

เกิดการเรยีนรูท้ี่สอดคล้องกับ

ประสบการณจ์รงิ 

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการ

เรียนการสอนให้ท างานวิจัยและ/

หรอืงานบรกิารวชิาการ ที่

เก่ียวข้องกับองคก์รภายนอกและ

ชุมชนท้องถิ่น 

2. จดัวิทยากรบรรยายพิเศษเพื่อ

เสรมิสรา้งมุมมองทางวิชาชีพ 

3. ส่งเสรมิใหน้ิสิตได้ฝกึ 

ประสบการณจ์รงิ 

1. ปรมิาณงานวิจัยและงาน

บรกิารวชิาการของอาจารย์ใน

หลักสูตร 

2. เอกสารโครงสรา้งรายวิชา 

(Course Syllabus) 

3. แผนการส่งนสิิตเขา้ฝึกงาน

กอ่นส าเร็จการศึกษา 

4. การจัดกจิกรรมเสรมิหลักสูตร

ระหว่างปีการศึกษา 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

  การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ในแต่ละ

ภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 

  ไม่ม ี

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

  ไม่ม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 

  ภาคการศกึษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  2.2.1 ส าเร็จการศกึษามัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

  2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

จากสถาบันการศกึษาช้ันสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

  2.2.3 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

  2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท าโดย

ประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

  2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง

ความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2561 

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

  เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

พะเยา 

 

 



16 

 

 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

  2.3.1 นิสติมผีลการเรียนต่ าในรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  2.3.2 การปรับตัวของนสิิตและการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย 

  2.3.3 การแสวงหาความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของนิสิตเป็นไปอย่างจ ากัด

ตามความสนใจเฉพาะของตนเองเท่านั้น 

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

  2.4.1 ปรับความรู้พืน้ฐานวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของช้ันปี

ที่ 1 

  2.4.2 จัดปฐมนิเทศส าหรับนิสิตแรกเข้า เพื่อแนะน าเกี่ยวกับการปรับตัว และด าเนินชีวิต

อย่างเหมาะสมในระบบการเรียนระดับมหาวิทยาลัย 

  2.4.3 จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาใหแ้ก่นิสติ เพื่อให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือดูแลตาม

ความเหมาะสม 

 2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 90 90 90 90 90 

ช้ันปีที่ 2  90 90 90 90 

ช้ันปีที่ 3   90 90 90 

ช้ันปีที่ 4    90 90 

รวม 90 180 270 360 360 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    90 90 

 

 2.6 งบประมาณตามแผน 

  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าลงทะเบียน 2,700,000 5,400,000 8,100,000 10,800,000 10,800,000 

รวมรายรับ 2,700,000 5,400,000 8,100,000 10,800,000 10,800,000 
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  2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 2,885,786.40 3,058,933.58 3,242,469.60 3,437,017.77 3,643,238.84 

2. งบลงทุน 

    (ครุภัณฑ์ทางการศึกษา) 

90,000.00 180,000.00 270,000.00 360,000.00 360,000.00 

3.งบด าเนนิการ 

  (ค่าใชส้อยและค่าวัสดุ) 

450,000.00 900,000.00 1,350,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 

4.งบด าเนนิการ (สาธารณูปโภค) 90,000.00 180,000.00 270,000.00 360,000.00 360,000.00 

รวมรายจ่าย 3,518,351.40 4,321,499.58 5,135,036.60 5,959,585.77 6,165,807.84 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสดุ) 42,064.29 26,994.08 22,009.15 19,547.27 20,120.11 

 

 2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบช้ันเรยีน 

 2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

  เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หนว่ยกิต 
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  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

   โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร ดังนี้ 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ อว. 
หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30 

1.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคับ  30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 72 หนว่ยกติ 91 90 

2.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ  24 18 

2.1 กลุ่มวชิาเอก 

2.1.1 วิชาเอกบังคับ 

2.1.2 วิชาเอกเลอืก 

2.1.3 วชิาสหกจิศึกษา การ

ฝึกงาน และการศกึษาอสิระ 

  

46 

15 

6 

 

51 

15 

6 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกติ 6 6 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 หนว่ยกติ 127 126 

 

  3.1.3 รายวิชา 

   1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 30 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes 

1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 

English for Daily Life 

3(2-2-5) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5) 
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กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล 3 หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจิทัล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

 

   

กลุ่มวิชาทักษะชีวติ 15 หน่วยกิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2) 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

Health Environment and Community Management 

1(0-2-1) 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ Integration for 

Professional Innovation 

3(0-6-3) 

 

   2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จ านวนไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 

    2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวน 18 หน่วยกิต 

100005 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 3(2-2-5) 

 Laws and Ethics for Mass Communication 

125111 หลักนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principles to Communication Arts 

125121 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 Language for Communication 

125122 จติวิทยาเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 Psychology for Communication 
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127110 ความรูท้ั่วไปทางการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่ 3(3-0-6) 

 Introduction to Mass Communication and New Media 

127324 ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 

 Research Methodology 

    2.2) กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

     2.2.1) วิชาเอกบังคับ จ านวน 51 หน่วยกิต 

125123 ธุรกิจการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Communication Business 

125211 การผลิตสื่อภาพและเสียงเพื่อการสื่อสาร 3(1-4-4) 

 Production of Audio-Visual Media for Communication 

125212 การสรา้งภาพลักษณ์และชื่อเสียง 3(2-2-5) 

 Image Building and Reputation 

125213 พฤติกรรมผู้บริโภคและผูร้ับสาร 3(2-2-5) 

 Consumer and Audience Behavior 

125221 การออกแบบกราฟิกและมัลติมเีดียเพื่อการสื่อสาร 3(1-4-4) 

 Graphic Design and Multimedia Design for Communication 

125222 วาทนิเทศ 3(2-2-5) 

 Speech Communication 

125223 การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 3(2-2-5) 

 Advertising and Marketing Communication 

125224 การคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

 Creative Thinking and Writing 

125225 การสื่อสารสุขภาวะ 3(2-2-5) 

 Wellness Communication 

125311 เครือขา่ยการสื่อสารและสื่อสังคม 3(2-2-5) 

 Communication Network and Social Media 

125321 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Intercultural Communication 

125411 การวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 

 Strategic Communication Planning 
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125412 การรณรงค์ ออกแบบประสบการณแ์ละกิจกรรมพิเศษ 3(2-2-5) 

 Campaign, design experience, and special events 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 3(3-0-6) 

 Introduction to Economics 

128120 หลักการตลาด  3(3-0-6) 

 Principles of Marketing 

146273 ภาษาอังกฤษส าหรับงานด้านนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

 English for Communication Arts 

226104 หลักการการประมวลผลและการแสดงภาพข้อมูล 3(2-2-5) 

 Principle of Data Analytic and Visualization 

     2.2.2) วิชาเอกเลือก จ านวน 15 หน่วยกิต 

      ให้นิสิตเลือกเรยีนรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหน่ึงดังต่อไปนี้ 

      ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

1. กลุ่มการบรหิารภาพลักษณ์และชื่อเสียง 

125531 เทคนิคการน าเสนองาน 3(2-2-5) 

 Presentation Technique 

125532 การบริหารความสัมพันธ์ 3(2-2-5) 

 Relationship Management 

125533 กลยุทธ์การสร้างเนื้อหาเพื่อการสรา้งภาพลักษณ์และชื่อเสียง 3(2-2-5) 

 Content Creation Strategies for Branding and Reputation 

125541 การบริหารภาพลักษณ์ อัตลักษณ์และช่ือเสียง 3(2-2-5) 

 Image Identity and Reputation Management 

125542 การประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ 3(2-2-5) 

 Integrated Public Relations 

2. กลุ่มการจัดการเนื้อหา 

125631 การเล่าเรื่อง 3(2-2-5) 

 Story telling 

125632 การสรา้งเนื้อหาเชิงสรา้งสรรค์ 3(2-2-5) 

 Creative content creation 

125633 เนือ้หาทางการตลาด 3(2-2-5) 

 Marketing Content 
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125641 การสรา้งเนื้อหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 3(2-2-5) 

 Content Creation for Social Change 

125642 การบริหารเนื้อหา 3(2-2-5) 

 Content Management 

     2.2.3) วิชาสหกิจศึกษา การฝึกงาน  จ านวน 6 หน่วยกิต 

      และการศึกษาอิสระ 

125421 การฝึกงาน* 6 หนว่ยกิต 

 Professional Training 

125422 สหกิจศึกษา* 6 หนว่ยกิต 

 Co-operative Education 

125423 การศกึษาอิสระ* 6 หนว่ยกิต 

 Independent Study 

หมายเหตุ: * ให้นิสิตเลือกเรยีนเพียง 1 รายวิชา 

 

   3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต 

    นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพ ะเยา หรือ

สถาบันอุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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  3.1.4 แผนการศึกษา 

 

ชั้นปีที ่1 

ภาคการศึกษาต้น 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 

English for Daily Life 

3(2-2-5) 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

125111 หลักนิเทศศาสตร์ 

Principles to Communication Arts 

3(3-0-6) 

127110 ความรูท้ั่วไปทางการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่ 

Introduction to Mass Communication and New Media 

3(3-0-6) 

 รวม 15 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที ่1 

ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes 

1(0-2-1) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

125121 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

Language for Communication 

3(2-2-5) 

125122 จติวิทยาเพื่อการสื่อสาร 

Psychology for Communication 

3(2-2-5) 

125123 ธุรกิจการสื่อสาร 

Communication Business 

3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2) 

125211 การผลิตสื่อภาพและเสียงเพื่อการสื่อสาร 

Production of Audio-Visual Media for Communication 

3(1-4-4) 

125212 การสรา้งภาพลักษณ์และชื่อเสียง 

Image building and reputation 

3(2-2-5) 

125213 พฤติกรรมผู้บริโภคและผูร้ับสาร 

Consumer and Audience Behavior 

3(2-2-5) 

128120 หลักการตลาด 

Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

 รวม 17 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

Health Environment and Community Management 

1(0-2-1) 

125221 การออกแบบกราฟิกและมัลติมเีดียเพื่อการสื่อสาร 

Graphic Design and Multimedia Design for Communication 

3(1-4-4) 

125222 วาทนิเทศ 

Speech Communication 

3(2-2-5) 

125223 การโฆษณาและสื่อสารการตลาด 

Advertising and Marketing communication 

3(2-2-5) 

125224 การคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

Creative Thinking and Writing 

3(2-2-5) 

125225 การสื่อสารสุขภาวะ 

Wellness Communication 

3(2-2-5) 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 

Introduction to Economics 

3(3-0-6) 

 รวม 19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

100005 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 

Laws and Ethics for Mass Communication 

3(2-2-5) 

125311 เครือขา่ยการสื่อสารและสื่อสังคม 

Communication Network and Social Media 

3(2-2-5) 

127324 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3(2-2-5) 

146273 ภาษาอังกฤษส าหรับงานด้านนิเทศศาสตร์ 

English for Communication Arts 

3(2-2-5) 

 รวม 15 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

125321 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

Intercultural Communication 

3(2-2-5) 

125xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(2-2-5) 

125xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(2-2-5) 

125xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(2-2-5) 

226104 หลักการประมวลผลและการแสดงภาพข้อมูล 

Principle of Data Analytic and Visualization 

3(2-2-5) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ  

Integration for Professional Innovation  

3(0-6-3) 

125411 การวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 

Strategic Communication Planning 

3(2-2-5) 

125412 การรณรงค์ ออกแบบประสบการณ ์และกิจกรรมพิเศษ 

Campaign, Experience design, and Special Events 

3(2-2-5) 

125xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(2-2-5) 

125xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(2-2-5) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

125421 การฝึกงาน* 

Professional Training 

6 หนว่ยกิต 

125422 สหกิจศึกษา* 

Co-Operative Studies 

6 หนว่ยกิต 

125423 การศกึษาอิสระ* 

Independent Study 

6 หนว่ยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 

*หมายเหตุ ให้นิสติเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 

001101 ภาษาไทยในชวีิตประจ าวัน 2(2-0-4) 

 Thai Language in Daily Life 

 ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน 

ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวติประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 Listening and reading skills in Thai for receiving message, speaking and writing in Thai 

for delivering message, proper daily life communication 

 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 1(0-2-1) 

 Thai for Academic Purposes 

 การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น  

การผลิตผลงานเชงิวิชาการ 

 Integration of listening speaking reading and writing skills in Thai with other fields, 

producing academic works 

 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชวีิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

 English for Daily Life 

 ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้าน

การฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบือ้งตน้เกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นในชวีิตประจ าวัน 

 Fundamental level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and writing for communicating basic information regarding 

self and others in daily life context 

 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 English for Communication 

 ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณก์ารที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

 Intermediate level English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and writing for communicating in familiar situations and 

describing familiar matter 
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001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ 3(2-2-5) 

 English for Academic and Professional Communication 

 ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง  พูด 

อ่าน เขียน การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ 

 English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for communicating in academic and professional contexts 

 

002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดจิทิัล 1(0-2-1) 

 Technology Usage for Digital life 

 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์ส านักงาน หลักการ

ท าธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้

ซอฟแวร์ส านักงาน 

 Concepts of computer and internet technology, office software, principles of electronic 

commerce, usage of computer and internet technology, usage of office software 

 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล 2(1-2-3) 

 Digital Intelligence Quotient 

 หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และน าเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและ

เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร 

 Principles of laws and ethics concerning information technology, principles of 

information accessing and information, extracting information and presentation, ethical 

communication according to laws concerning information technology and communication 

 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชวีิต 3(2-2-5) 

 Artistic for Life Management 

 ปรัชญาชีวิต การด ารงชีวิตบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์

และวิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการด าเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

ด ารงชีวิตในสังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง

ในการท างานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้าน

คุณธรรมจริยธรรมที่ดงีาม กฎหมายในชีวติประจ าวัน 
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 Life philosophy, living on social and cultural diversity, history and local way of life, 

Phayao studies, aesthetics of living, environmental management for earning a living, physical 

health, mental health management, roles and duties in cooperative works, persuasion, proper 

code of morality and ethics, laws in daily life 

 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 3(2-2-5) 

 Skills Development and Lifelong Learning 

 ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ หลักการท างานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการ

เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด  ทักษะการ

คิดอย่างสร้างสรรค์  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้

ตลอดชวีิตที่จ าเป็นส าหรับอนาคต ทักษะทางดา้นการเงนิส่วนบุคคล 

 Philosophy of thinking, Principles of critical and analytical thinking, creative thinking, 

collaboration, communication, lifelong learning and growth mindset, development of social skills, 

personality and expression in society, thinking skills, creative thinking, communication skills and 

lifelong learning for future, personal financial skill. 

 

003203 เรยีนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 2(0-4-2) 

 Collaborative Learning for Society Creation 

 ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน การท างานร่วมกันเป็นทีม 

จิตวิทยาการท างานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ และ การ

ด าเนินการตามแผนในการท างานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการด ารงชีวิตในสังคม 

การร่วมมอื และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ความเป็นพลเมอืงที่รับผิดชอบต่อสังคม ความ

ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย การยอมรับในความแตกต่างทาง

วัฒนธรรมและใหค้วามเคารพผูอ้ื่น 

 Community learning skills, study of the culture and way of life of the community, 

collaboration, psychology of collaboration, public expression, planning, strategy formulating and 

implementing plan in collaborative works, human rights and obligation, cooperation and 

adaptability to changing environment, responsible citizens, awareness of value and importance 

of Thai identity, acceptance of cultural diversity and respect for others 
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003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 1(0-2-1) 

 Health Environment and Community Management 

 ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ

ด ารงชีวิต การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและด าเนินโครงการทางด้านสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีสว่นร่วม ความเป็นผู้น าด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

 Knowledge  of  hea lth, a nalysis of  one’ s hea lth pr oblems,  sa fet y in liv ing,  se a r ching fo r  

community’ s enviro nmenta l pr oblems,  colla bor a t ive planning a nd lauching enviro nmenta l hea lth 

project in community, leadership in health, environment and community 

 

003305 กระบวนการคดิเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 

 Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

 ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การวางแผนและท าธุรกรรมทางการเงิน

ส าหรับผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดส าหรับ

ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการ

คิดเชงิออกแบบ คุณธรรม จรยิธรรมของผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

 Basic knowledge of digital age entrepreneurs, financial planning and transaction for 

entrepreneurs, qualities of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for digital age 

entrepreneurs, design thinking process, concepts of developing new products using design 

thinking process, ethics for digital age entrepreneurs 

 

003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ 3(0-6-3) 

 Integration for Professional Innovation 

 การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบ

และสร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิง

นวัตกรรมทางวชิาชีพ 

 Integration of knowledge gained from general education courses for professional 

activities, designing and developing professional innovation using design thinking process, 

creating concepts of professional innovations 
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100005 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 3(2-2-5) 

 Laws and Ethics for Mass Communication 

 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศต่างๆ เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน สิทธิและเสรีภาพใน

การเสนอข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม การ

ละเมิดที่ท าให้ผู้อื่นเสียหายเสียชื่อเสียง กฎหมายที่เกี่ยวกับจริยธรรมของนักสื่อสารมวลชน การ

ควบคุมสื่อสารมวลชน และกฎหมายเกี่ ยวกับสิ่ งพิมพ์ ในประเทศไทยและกฎหมายเกี่ ยว

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน และ

กฎหมายอื่น ๆ 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 

 

125111 หลักนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principles to Communication Arts 

 ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ แนวคิดและทฤษฎีต่าง  ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ

สื่อสารในสังคม การวิเคราะห์กระบวนการสื่อสารระดับต่าง ๆ ในเชิงพฤติกรรมการสื่อสารทั้ง การ

สื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสารองค์กร บทบาทและอิทธิพลของการ

สื่อสารที่มีตอ่การพัฒนาสังคม 

 Meanings, importance, compositions, concepts and theories of communication in 

society, analyzing process of communication at various levels in communicative behavior as 

intrapersonal communication, interpersonal communication and corporate communication, role 

and influences of communication on social development 

 

125121 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 Language for Communication 

 ความสัมพันธ์ของภาษาและการสื่อสาร หลักเกณฑ์และทักษะการใช้ภาษาทั้งด้านการพูด 

การอ่าน การเขียนและการฟังเพื่องานด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสารประเภทต่าง  ๆ การจับ

ใจความส าคัญ การวิเคราะห์ การสรุป การถ่ายทอดความรู้ ความคิด การเรียบเรียงได้อย่าง

เหมาะสมและสร้างสรรค ์
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 Relation between language and communication, criteria and speaking, reading, writing, 

and listening skills for communication arts and other types of communication, identifying main 

idea, analyzing, summarizing, sharing knowledge and idea and composing idea creatively and 

properly 

 

125122 จติวิทยาเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 Psychology for Communication 

 ความหมาย ความส าคัญของจิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร ทฤษฎีทางจิตวิทยา จิตวิทยากับ

พฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ เงื่อนไขทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอการสื่อสาร การประยุกต์ใช้

จติวิทยาเพื่อการสื่อสารในบริบทต่าง ๆ 

 Meanings, significance of psychology for communication, psychological theories, 

psychology with behavior of human communication, psychological conditions influenced 

communication, application of psychology towards communication in various aspects 

 

125123 ธุรกิจการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Communication Business 

 ความหมายและความส าคัญของธุรกิจ แนวความคิดของการบริหารธุรกิจ รูปแบบของ

องค์การธุรกิจด้านการสื่อสารทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ลักษณะพื้นฐานและประเภทของ

ธุรกิจการสื่อสาร กิจกรรมของธุรกิจการสื่อสาร การจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองต่อธุรกิจการ

สื่อสาร แนวทางการประกอบธุรกิจด้านการสื่อสาร จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจด้านการสื่อสาร 

 Meanings and importance of business, concepts of business administration, forms of 

domestic and international communication business organization, basic characteristics and types 

of communication business, communication business activities, management of resources in 

response to business communication, business communication guidelines, ethics and social 

responsibilities of communication business operators 
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125211 การผลิตสื่อภาพและเสียงเพื่อการสื่อสาร 3(1-4-4) 

 Production of Audio-Visual Media for Communication 

 ทฤษฎีการถ่ายภาพ การท างานของกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์เสริม การจัดองค์ประกอบ

ของภาพ การถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ กระบวนการและขั้นตอนการผลิตสื่อด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม

เพื่อติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อใหม่ 

 Theories of photography, operation of cameras and its equipments, photographic 

composition, types of photography, process and media production by using appropriate 

technology to communicate with target audiences effectively, radio broadcasting production, 

television production, social media and new media 

 

125212 การสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียง 3(2-2-5) 

 Image Building and Reputation 

 ความหมาย ความส าคัญ วิวัฒนาการของการสร้างภาพลักษณ์และการสร้างชื่อเสียง 

เป้าประสงค์ วิธีการใช้ กระบวนการด้านการสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียง การประยุกต์ใช้ในองค์กร

และปัจเจกบุคคล ผลกระทบ ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 Meanings, significance, evolution of image and reputation building, objectives, methods 

of use, image and reputation building process, applications in organizations and individuals, 

impacts, social responsibility 

 

125213 พฤติกรรมผู้บรโิภคและผู้รับสาร 3(2-2-5) 

 Consumer and Audience Behavior 

 หลักการ กลยุทธ์ รูปแบบ ลักษณะทางการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตสินค้าและบริการกับ

ผู้บริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อ ออกแบบกระบวนการสื่อสารต่อการ

บริโภคและพฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภค ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ อิทธิพลของวัฒนธรรม ครอบครัว

ต่อการตัดสินใจ ประยุกต์ใช้รูปแบบของสื่อกับการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค สิทธิและการคุ้มครอง

สิทธิของผูบ้ริโภค 

 Principles, tactics, forms of communication between producers of goods or services and 

targeted consumers, analyzing consumer behaviors in  decision process, designing 

communication processes towards consumers’ consumption and purchasing behavior, process of 
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decision-making process, influences of culture, society and family on decision, customizing 

media formats and consumers’ lifestyles, consumer right and consumer protection 

 

125221 การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อการสื่อสาร 3(1-4-4) 

 Graphic Design and Multimedia Design for Communication 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ การผลิตสื่อกราฟิกและมัลติมีเดียส าหรับสื่อสารกับ

กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การสร้างงาน

มัลติมีเดียเบือ้งตน้ 

 Introduction to graphic and multimedia design, graphic and multimedia production for 

effective communication with target audiences, using program to produce printing and 

multimedia 

 

125222 วาทนิเทศ 3(2-2-5) 

 Speech Communication 

 ความหมาย วิวัฒนาการ หลักการและทฤษฎี รูปแบบต่าง ๆ ของการพูด ปัจจัยที่ท าให้การ

พูดสัมฤทธิ์ผล การเตรียมการพูดและบุคลิกภาพของผูพู้ด 

 Meanings, evolution, principles and theories, patterns of speech, factors for making 

speech successful, speech preparation and personality of speaker 

 

125223 การโฆษณาและสื่อสารการตลาด 3(2-2-5) 

 Advertising and Marketing communication 

 แนวความคิด ความหมาย วิวัฒนาการของการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 

ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณากับการสื่อสารการตลาด การออกแบบสร้างสรรค์งานโฆษณา ผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการโฆษณาและสื่อสารการตลาด การ

วางแผนการสื่อสารการตลาด วิธีการวัดและประเมินผลการสื่อสารการตลาด ผลกระทบของ

กระบวนการสื่อสารการตลาดที่มีต่อผู้บริโภค สังคม ตลาด และสื่อมวลชน กฎหมายและ

จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณา 

 Concepts, meanings, evolution of advertisement and marketing communication, 

relationship between advertising and marketing communications, creative advertising design, 

stakeholders, stakeholders’ roles and responsibilities in advertising and marketing 

communications industry, marketing communication planning, evaluation and measurement 
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marketing communications, impacts of marketing communication processes on consumers, 

society, markets and media, laws and ethics related to advertisement 

 

125224 การคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

 Creative Thinking and Writing 

 กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ คุณลักษณะงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ หลักการเขียน  การ

สื่อความหมายตรงตามวัตถุประสงค์ การออกแบบโครงสร้างเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ

กระบวนการสื่อสารในแต่ละองค์ประกอบ ผูส้่งสาร สื่อ ผูร้ับสาร การฝึกเขียนในลักษณะต่าง ๆ 

 Creative thinking process, creative writing features, principles 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 

 

125225 การสื่อสารสุขภาวะ 3(2-2-5) 

 Health and Wellness Communication 

 ความหมาย ความส าคัญของการมีสุขภาวะ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การสร้างประเด็น

การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ ออกแบบและพัฒนากระบวนการการสื่อสารเพื่อการพัฒนา

สุขภาพและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแบบองค์รวม การรณรงค์ส่งเสริมเพื่อการรักษาสุขภาวะ การรู้เท่า

ทันข้อมูลด้านอาหารและยา ข้อจ ากัด กฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสุขภาวะ 

 Meanings, importance of health and well-being, audience analysis, creating 

communication issues to enhance health and wellness, design and develop communication 

processes for holistic health improvement and good quality of life, campaign to promote health 

and wellness, food and drug information literacy, restrictions, regulations, laws related to health 

and wellness communication 

 

125311 เครือข่ายการสื่อสารและสื่อสังคม 3(2-2-5) 

 Communication Network and Social Media 

 แนวคิด หลักการ ความส าคัญ ความหมาย องค์ประกอบ รูปแบบของสื่อสังคมและ

เครือข่ายการสื่อสาร การวิเคราะห์สื่อสังคมและเครือข่ายการสื่อสารในชีวิตจริงและใช้สื่อเป็น

ตัวกลาง ลักษณะการสื่อสารผา่นเครอืข่าย อทิธิพลที่มตี่อพฤติกรรมผู้บริโภค ผลกระทบที่มตี่อสินค้า 

การบริการ และสังคม วิธีการใชป้ระโยชน์เครอืข่ายการสื่อสาร 
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 Concepts, principles, importances, meanings, components, forms of social media and 

communication networking, social media analysis and communication network in real-life 

situations and use media as intermediary, network communication characteristics, influences on 

consumer behaviors, impact on goods, services and society, and how to take advantage of 

communication networks  

 

125321 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Intercultural Communication 

 ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม องค์กรทางการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม รูปแบบ

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในกรณีศึกษาต่าง ๆ การปรับตัวท่ามกลางความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม การพัฒนาการเป็นนักสื่อสารสากล อิทธิพลของสื่อมวลชน สื่อสมัยใหม่ และกระแสโลกา

ภวิัตน์ต่อการกลืนกลายทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ ผลกระทบของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมที่

มีต่อองค์กรระหว่างประเทศ 

 Theories of intercultural communication, intercultural organizations, types of intercultural 

communication in various case situations, adaptation among various cultural  iversity, 

development of international communicators, influences of mass media, new media and 

globalization on culture and identity assimilation, inflences of intercultural communication on 

international organizations 

 

125411 การวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 

 Strategic Communication Planning 

 ความหมาย ธรรมชาติของแผน กระบวนการ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคและ

รูปแบบตลาด การวางแผนและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ส าหรับองค์กรและธุรกิจ การจัดการทรัพยากร 

การก าหนดกลยุทธ์ กลวิธีและกิจกรรมการสื่อสาร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การจัดการด้าน

การใช้สื่อและการพัฒนาสารส าหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ตัวอย่าง

เหตุการณ์ภาวะวิกฤติ การจ าแนกลักษณะของภาวะวิกฤติ การสร้างและพัฒนากลยุทธ์การจัดการ

สื่อสารและการบริหารสื่อมวลชนในภาวะวกิฤติ และการประเมนิผลการสื่อสารเชงิกลยุทธ์  

 Meanings, 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, examples of crisis events, 
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verifying crisis situations, creating and developing  communication management strategy and 

mass media relations management in crisis situation and evaluation for strategic communication 

 

125412 การรณรงค์ ออกแบบประสบการณ์ และกิจกรรมพิเศษ 3(2-2-5) 

 Campaign, Design Experience, and Special Events 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรณรงค์ กลยุทธ์ กระบวนการ การออกแบบการสื่อสารกับ

ลักษณะทางจติวิทยาของผู้บริโภค การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสินค้าและผู้บริโภค การวิ เคราะห์

กลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนการด าเนินงาน การประยุกต์ใช้สถานการณ์จากสภาพสังคม ท้องถิ่น องค์กร

ต่าง ๆ เพื่อจัดท าโครงการรณรงค์และกิจกรรมพิเศษ การบริหารต้นทุน การออกแบบบรรยากาศ 

การควบคุมกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน การประเมนิผล 

 Campaign concepts and theories, strategy, process, communication design and 

consumer psychological characteristics, creating engagement between products and consumers, 

audience analysis, operation procedure, applying situations from social, local and organizational 

conditions to create campaigns and special events, cost management, atmospheric design, 

controlling activities in accordance with plans, evaluation 

 

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 

 

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 
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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 เทคนิคการน าเสนองาน 3(2-2-5) 

 Presentation Technique for Public Relations 

 เทคนิคและวิธีการในการน าเสนองานประชาสัมพันธ์ การเตรียมตัวและจิตวิทยาการ

น าเสนองาน การใชเ้ครื่องมือประกอบการน าเสนอใหม้ีประสิทธิภาพ 

 Techniques and methods of delivering public relations, self- preparation and 

presentation psychology, effective uses of tools in presentation 

 

125532 การบรหิารความสัมพันธ์ 3(2-2-5) 

 Relationship Management 

 การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า การออกแบบวิธีการ

เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า การจัดกลุ่มพฤติกรรมลูกค้า และสร้างกล

ยุทธ์ใหเ้หมาะสมกับแตล่ะกลุ่มอย่างเป็นระบบ 

 Customer relationship management, client behavior analysis, systematically data 

collection, consumer behavior analyzation, consumer behavior segmentation and strategy 

creation systematically and properly with segments 

 

125533 กลยุทธ์การสร้างเน้ือหาเพื่อการสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียง 3(2-2-5) 

 Content Creation Strategies for Branding and Reputation 

 กลยุทธ์ เทคนิค และวิธีการในสร้างเนื้อหาการประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์และมี

ประสิทธิภาพ การวิเคราะห์สารและผู้รับสาร การเลือกใช้สารและสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่

เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ทางการประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน 

 Strategies, techniques and methods to create creatively and effectively public relations 

content, message and audience analysis, message and media using for public relations in 

response to different targets and public relations objectives 
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125541 การบรหิารภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ และชื่อเสียง 3(2-2-5) 

 Image Identity and Reputation Management 

 แนวคิดและทฤษฎีการสร้างและบริหารภาพลักษณ์ อัตลักษณ์รวมถึงชื่อเสียงขององค์กร 

สินค้า การบริการ และบุคคล กลยุทธ์การสร้างและการวิเคราะห์แนวทาง ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่มี

ส่วนส าคัญในการก าหนดและการสร้างภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ ชื่อเสียงที่ดีให้แก่องค์กร การบริหาร

ผลกระทบหลังจากการสร้างภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ และชื่อเสียง 

 Concepts and theories for reputation building and management, identity and reputation 

of organizations, products, services and individuals, building strategies and approach analyses, 

various environmental factors which plays an important role in determining and creating a good 

image, identity, and reputation for the organizations, effects of image identity and reputation 

building management 

 

125542 การประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ 3(2-2-5) 

 Integrated Public Relations 

 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานลูกค้าสัมพันธ์ 

สื่อมวลชนสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ การจัดเหตุการณ์พิเศษ การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ การ

บริหารภาพลักษณ์ขององค์กร การสื่อสารและการบริหารแบรนด์ บรรษัทภบิาลและความรับผดิชอบ

ต่อสังคม การวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงบทบาทการประชาสัมพันธ์ขององค์กรประเภทต่าง  ๆ 

จรยิธรรมและจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ 

 Proactive public relations strategy, customer relationship management and customer 

support, media relations, community relations, special events, crisis public relations, corporate 

image management, communication, and brand management, good governance and corporate 

social responsibility, critical comparison of organizations public relations, code and ethics public 

relations 

 

125631 การเล่าเรื่อง 3(2-2-5) 

 Story telling 

 การรวบรวมข้อมูล การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การสร้างโครงเรื่องจากข้อมูล การก าหนด

จุดสนใจในเรื่อง บทสรุปของเรื่องราว ออกแบบการเล่าเรื่องดว้ยการเขียน ออกแบบการเล่าเรื่องดว้ย

การพูด ออกแบบการเล่าเรื่องผา่นสื่อ 
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 Data collection, building target audience, creating storyline from data, defining points of 

interest in subject, producing summary, writing storytelling design, oral storytelling design, 

design storytelling through media 

 

125632 การสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

 Creative content creation 

 การวิเคราะห์โจทย์ ข้อจ ากัด สิ่งสนับสนุนในการท าเนื้อหา วิเคราะห์เปรียบเทียบแนว

ทางการสร้างเรื่องเพื่อให้เกิดความแตกต่างและโดดเด่น การก าหนดเป้าหมายของเรื่อง การตัดสินใจ

เลือกแนวทางการสรา้งเนื้อหา กลยุทธ์การสร้างเนื้อหาด้วยวิธีการสร้างสรรค ์การประเมนิผล 

 Problem analysis, limitations, content creation supports, analysis and comparison of 

different approaches in telling unique and memorable stories, story goal setting, deciding on 

content creation strategy, content creation strategies with creative methods, evaluation 

 

125633 เน้ือหาทางการตลาด 3(2-2-5) 

 Content marketing 

 รูปแบบ วิธีการน าเสนอเนื้อหาทางการตลาด การเปรียบเทียบเนื้อหากับคู่แข่งทางการ

ตลาด หลักการใช้เนื้อหาสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด การผลิตเนื้อหาเพื่อตอบสนองเป้าหมาย

ทางการตลาด 

 Forms, methods of presenting marketing content, content comparison with marketing 

competitors, content-integration principles for marketing campaigns, producing content to 

achieve marketing objectives 

 

125641 การสร้างเน้ือหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 3(2-2-5) 

 Content creation for social change 

 การวิเคราะห์และก าหนดสภาพปัญหาทางสังคม  การเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา ก าหนด

แนวทางเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ออกแบบเนื้อหาที่ตอบสนองต่อการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายและ

ประเด็นที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง การเลือกรูปแบบ พื้นที่ เวลาเพื่อสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลง 

ประเมินผลกระทบของเนื้อหาที่มตี่อสังคม 

 Analysis and conditionalization of social problems, choosing problem-solving strategy, 

create change strategy, create material based on target audience’s perceptions and issues that 
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need change, creating format, space, time to create change process, assess impact of content 

on society 

 

125642 การบรหิารเนื้อหา 3(2-2-5) 

 Content Management 

 การก าหนดเป้าหมาย วิธีการ รูปแบบ กลยุทธ์ วางแผนการน าเสนอเนื้อหา การก าหนด

งบประมาณในการผลิตและเผยแพร่เนือ้หา การวิเคราะหค์วามคุ้มค่าด้านงบประมาณ ด้านความรูส้ึก 

ด้านภาพลักษณ์ ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นที่มีต่อแบรนด์ องค์กร บุคคล สังคม แนวทางแก้ไข

ปัญหาเมื่อเกิดผลกระทบทางลบจากการน าเสนอเนื้อหา 

 Goal setting, methods, patterns, strategies, content presentation planning, content 

creation and distribution budgeting, budget value analysis, feeling analysis, image analysis, 

evaluation of brand, organization, individuals, and society’s impact, problem-solving solutions for  

negative impacts from content presentation 

 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Economics 

 ความหมายและความส าคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การก าหนดราคาโดย

อุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรม

ผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน นโยบาย

การคลัง เงินเฟ้อ เงินฝืด และการค้าระหว่างประเทศ 

 Definitions, 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 และสื่อใหม่ของไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะ

กลุ่มประเทศอาเซียน คุณลักษณะและประเภทของสื่อใหม่ ผลกระทบของสื่อมวลชนและสื่อใหม่ที่มี
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ต่อกระบวนการสื่อสารของมนุษย์และวิชาชีพ ตลอดจนบทบาทหน้าที่  ความรับผิดชอบและ

ผลกระทบของสื่อมวลชนและสื่อใหม่ที่มตี่อบุคคล 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 

 

127324 ระเบียบวิธีวจิัย 3(2-2-5) 

 Research Methodology 

 ความหมาย ประเภทของการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ การพัฒนาโจทย์การวิจัยด้านการ

สื่อสาร การแสวงหาข้อมูลทางด้านการวิจัย การออกแบบการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร 

ประเภทของเครื่องมือในการวิจัย การพัฒนาข้อเสนอการวิจัย และแนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิง

ปริมาณและคุณภาพ 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 

 

128120 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

 Principles of Marketing 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด ความหมายและหน้าที่ทางการตลาด ปัจจัยที่ส่งผล

กระทบต่อระบบการตลาด การบริหารการตลาดเบื้องต้น การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาด

เป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยตลาด การใชเ้ครื่องมือทางการตลาดในการด าเนินธุรกิจ 

 Fundamental knowledge of marketing, meanings and roles of marketing, factors 

affecting market system, fundamental marketing management, market segmentation, selecting 

target markets, consumer behavior, market research, usability of marketing tools in business 
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146273 ภาษาอังกฤษส าหรับงานด้านนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

 English for Communication Arts  

 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน ในเนื้อหาและบริบทที่เกี่ยวข้องกับงาน

ด้านนิเทศศาสตร์และประเด็นร่วมสมัยอื่น ๆ ค าศัพท์เทคนิคเฉพาะทาง การสร้างสรรค์สื่อประเภท 

ต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ 

 English listening, speaking, reading and writing skills on content and context related to 

contemporary issues in communication arts, technical terms, and creation of various forms of 

media in English  

 

226104 หลักการการประมวลผลและการแสดงภาพข้อมูล 3(2-2-5) 

 Principles of Marketing 

 ประเภทข้อมูลและชุดข้อมูล การเตรียมข้อมูล การน าเข้าข้อมูล การน าเข้าข้อมูลจากแหล่ง

ต่าง แนวคิดการแสดงภาพข้อมูล ชนิดของการแสดงภาพสารสนเทศ การเล่าเรื่องด้วยข้อมูล การ

ออกแบบการแสดงภาพข้อมูลเบื้องต้น เครื่องมือส าหรับการแสดงภาพข้อมูล การแสดงภาพข้อมูล

แบบ แผนที่ ล าดับเวลา และเครอืข่าย การแสดงภาพข้อมูลขนาดใหญ่ แนวโน้มและการท านายข้อมูล 

 Data types and data sets, data preparation, data import from different sources, 

concepts of data visualization, information visualization types, data storytelling, design principles 

of data visualization, tools for data visualization, time-series and network visualizations, big data 

visualizations, data trend and prediction 
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  3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

   1. เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

    125   หมายถึง สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 

   2. เลขในล าดับที่ 4 หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษาหรอื 

         กลุ่มวชิาเลือก 

    1   หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1 

    2   หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2 

    3   หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3 

    4   หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4 

    5   หมายถึง รายวิชาเลือกกลุ่มการบริหารภาพลักษณ์ 

    6   หมายถึง รายวิชาเลือกกลุ่มการจัดการเนื้อหา 

   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 และคุณวุฒิของอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

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 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2548 

2545 

4 นางสาวนิตยา บุญชุม่* 36401000xxxxx อาจารย์ นศ.ม. 

นศ.บ. 

นิเทศศาสตรพัฒนาการ 

การประชาสัมพันธ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2547 

2541 

5 นางสาววิราพร โชติปัญญา* 15299001xxxxx อาจารย์ นศ.ม. 

 

วส.บ. 

การจัดการการสื่อสารแบบ

บูรณาการ 

การประชาสัมพันธ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2555 

 

2551 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) 

 การฝึกงานในสาขาวิชาการจัดการการสื่ อสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และ

ประสบการณ์ให้แก่นิสิต โดยเป็นการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรอื การฝึกปฏิบัติงานสห

กิจศกึษา โดยที่ผู้ใชบ้ัณฑติต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ก่อนเข้าสู่อาชีพ 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  4.1.1 ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

   นิสติต้องมคีุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพในการใช้ความรูแ้ละ

ทักษะทางวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างระมัดระวัง โดยค านึงถึงผลกระทบที่

เกิดขึ้นจากการท างานของตนต่อองค์การ การให้ประสบการณ์ภาคสนามโดยการจัดแผนการเรียน

แบบมกีารฝึกงานและสหกิจศึกษา คาดหวังให้นสิิตมมีาตรฐานการเรียนรู ้ต่อไปนี้ 

   1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มี

ทัศนคตทิี่ดตี่อวชิาชีพ 

   2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

สถาบันและสังคม 

   3) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวติอย่างสร้างสรรคใ์นสังคม 

  4.1.2 ด้านความรู ้

   นิสิตต้องสามารถบูรณาการความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางวิชาชีพ

และด้านอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กันเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีองค์

ความรู้ใหม่โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ท างาน การใหป้ระสบการณ์ภาคสนามโดยการจัดการศกึษา

แบบการฝึกงานและสหกิจศึกษา จงึคาดหวังให้นสิิตมมีาตรฐานผลการเรียนรู้ ต่อไปนี้ 

   1) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้

ด้านการจัดการธุรกิจ โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ใชไ้ด้อย่างเหมาะสม 

   2) มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรกิจและอื่น ๆ โดยใช้

วิธีการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ 

  4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

   นิสิตต้องสามารถพัฒนาสติปัญญาของตนเองโดยการเรียนรู้จากการท างาน 

การแก้ไขปัญหา การแสวงหาข้อมูล ตลอดจนทักษะการใช้ความเข้าใจ ดุลยพินิจในการตัดสินใจ

แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่การงานได้ การให้ประสบการณ์ภาคสนามโดยการจัดการศึกษาแบบ

การฝึกงานและสหกิจศึกษา จงึคาดหวังให้นสิิตมมีาตรฐานผลการเรียนรู้ ต่อไปนี้ 

   1) สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่าง ๆ ในการระบุและ

วิเคราะหป์ัญหาได้ดว้ยตนเอง 
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   2) สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการธุรกิจและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้

ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดย

ค านงึถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 

   3) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

  4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   นิสิตต้องมีพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ และ

พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อให้สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างกัน 

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้ประสบการณ์ภาคสนามโดยการจัดการศึกษาแบบการฝึกงาน

และสหกิจศึกษา จงึคาดหวังให้นสิิตมมีาตรฐานผลการเรียนรู้ ต่อไปนี้ 

   1) สามารถปฏิบัติและรับผดิชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

   2) สามารถปรับตัวใหเ้ข้ากับผูอ้ื่นได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี

   3) สามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  4.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

   นิสิตต้องพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารให้เข้าใจ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมในการท างานที่ได้รับมอบหมาย การให้ประสบการณ์ภาคสนาม

โดยการจัดการศึกษาแบบการฝึกงานและสหกิจศึกษา จึงคาดหวังให้นิสิตมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ต่อไปนี ้

   1) มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงประมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ใน

การแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรอืข้อโต้แย้ง 

   2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและ

ใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 

   3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมายและการสื่อสารสารสนเทศ 

  4.1.6 ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

   นิสิตต้องมีการพัฒนาทักษะด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

เพื่อให้เกิดการยอมรับในสถานประกอบการ และรู้จักการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับกาละเทศะ 

การให้ประสบการณ์ภาคสนามโดยการจัดการศกึษาแบบการฝึกงานและสหกิจศกึษา จึงคาดหวังให้

นิสติมมีาตรฐานผลการเรียนรู้ ต่อไปนี้ 

   1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

   2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
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 4.2 ช่วงเวลา 

  ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 4 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

  จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศกึษา 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

  การท าหัวข้อการศึกษาอิสระทางการจัดการการสื่อสาร จ านวน 6 หน่วยกิต เป็นการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อที่นิสิตสนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการ

ท าการศกึษาอิสระ มีขอบเขตของการศึกษาอิสระที่สามารถท าเสร็จได้ พร้อมทั้งน าเสนอผลงานและ

จัดท ารายงานตามรูปแบบที่ถูกต้องภายในเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาการศึกษาอิสระ 

  5.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   นิสิตต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการท าวิจัย มีความรู้ ความเข้าใจ 

และทัศนคตทิี่ดตี่อการท าวิจัย พร้อมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจรติ มีวนิัย และสามารถบริหารเวลาได้ 

  5.2.2 ด้านความรู้ 

   นิสิตต้องสามารถบูรณาการความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ในด้านการจัดการการ

สื่อสารและด้านอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อใช้ในการท าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีองค์

ความรูใ้หม่เกิดขึน้ 

  5.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

   นิสิตสามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่าง ๆ ในการระบุและวิเคราะห์

ปัญหาได้ด้วยตนเอง สามารถประยุกต์ความรู้ด้านการจัดการการสื่อสารและด้านอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กัน

เพื่อสรุปผลการวิจัย ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

  5.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   นิสิตสามารถด าเนินการวิจัยตามแผนที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์

ที่ดกีับผูท้ี่เกี่ยวข้อง และสามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณต์่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

  5.2.5 ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   นิสิตต้องมีทักษะการใช้วิธีวิ เคราะห์ เชิงประมาณในการวิเคราะห์ข้อมูล แปล

ความหมาย สรุปผล และเสนอแนะแนวทางจากผลการวิจัย พร้อมทั้งสามารถน าเสนอผลการวิจัย

อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิค

การน าเสนอที่เหมาะสม 
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 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 นิสติต้องน าเสนอโครงร่างการศึกษาอิสระต่อคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา โดยจะต้องมี

อาจารย์เกินกึ่งหนึ่งให้ความเห็นชอบ 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 และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ 1. สอดแทรกค่านิยมด้านรสนิยมการใช้ชีวติในการเรียน

การสอนโดยยกกรณีศึกษา ตัวอย่างการสร้าง

บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับสถานการณใ์นระหว่างการ

เรียนการสอน 

2. ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องรวมทั้งการปรับตัวให้

เหมาะสมกาลเทศะ การแสดงออกต่อหน้าบุคคลอื่น ใน

ระหว่างการเรียนการสอน 

3. สอดแทรกกิจกรรมทั้งในหอ้งเรียนและนอกห้องเรียน

เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีตอ่ความหลากหลายในสังคม

ด้วยความเคารพ เข้าใจความแตกต่างที่เกิดขึน้จากชน

ชาติ เชือ้ชาติ ชาตพิันธุ์ ความคิด ทัศนคตขิองผู้อื่น 

2. ด้านสุขภาพ 1. มุง่เน้นให้นิสติด าเนินชีวิตอย่างมสีุขภาวะด้วยการ

สอดแทรกกรณีศกึษาไว้ในรายวิชาเพื่อสะท้อนให้นิสิต

ได้ตระหนกัถึงการใช้ชีวติภายใต้ภาวะเสี่ยงต่อการ

สูญเสียสุขภาพที่ดี 

2. เนน้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการสื่อสาร

สุขภาวะให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์และวาง

แผนการสื่อสารเพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดขีึน้ทั้งกับตนเอง

และสังคม 

3. ดา้นสุนทรียภาพ 1. ปลูกฝังรสนิยมในการเสพงานด้านศิลปะต่างๆ ผ่าน

การมอบหมายงานในรายวิชา และรู้จักการเลือกน า

ศลิปะและรูปแบบการด าเนินชีวติไปใช้เพื่อประโยชน์

ด้านการสื่อสาร 

2. สรา้งทางเลือกในการเสพงานศลิปะ วถิีชวีิต เพื่อ

น ามาประยุกต์ใชใ้นชีวติของตนเองอย่างมสีุนทรียภาพ 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning 

Outcomes :PLOs)  

PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 

พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO 1 ผูเ้รียน

สามารถใช้ภาษาใน

การสื่อสารใน

บริบทที่

หลากหลายได้

อย่างเหมาะสม 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้

ผูเ้รียนได้มกีิจกรรมการสื่อสารและ

การใชภ้าษาอย่างถูกต้อง ผ่านการ

แสดงบทบาทสมมุตเิกี่ยวกับ

สถานการณท์ี่เกิดขึน้ใน

ชีวติประจ าวัน และกิจกรรมการ

น าเสนองาน/โครงงาน ที่ใช้ทักษะทาง

ภาษาในการสื่อสาร ทั้งการฟัง การ

พูด การอ่าน การเขียน 

1.ประเมินความรูท้างหลักภาษาที่ใช้

ในการสื่อสาร 

2. ประเมินทักษะการใช้ภาษา 

สื่อสาร ทั้งในหอ้งเรียนและจาก การ

น าเสนอผา่นงานที่มอบหมาย  

 

PLO 2 ผูเ้รียน

สามารถใช้

เทคโนโลยีดจิติอล

และสารสนเทศเพื่อ

จัดการขอ้มูล และ

การสื่อสารได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้

ผูเ้รียนใช้เทคโนโลยีในชีวติประจ าวัน

และการท างาน โดยการฝกึปฏิบัติ

โดยใช้กรณีศึกษาและตัวอย่างที่

เกิดขึ้นในชีวติประจ าวันและการ

ท างานในอนาคต 

2.ให้ผู้เรยีนน าเสนอและจัดการขอ้มูล

โดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ได้

อย่างมปีระสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

1. ประเมนิความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่

ใช้ในชีวิตและจ าวันและการท างาน 

2. ประเมนิจากความถูกตอ้ง ในการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร 

เพื่อการศึกษาและสบืค้นข้อมูล 

3. ประเมินทักษะด้านสารสนเทศ  สื่อ 

และเทคโนโลย ี(Information, Media 

and Technology Skills) ประกอบดว้ย 

การรู้เท่าทันสารสนเทศ (Information 

Literacy) และ การรู้เท่าทันสื่อ (Media 

Literacy 

PLO 3 ผู้เรียน

สามารถสื่อสาร

อย่างมจีริยธรรม

สอดคล้องกับ

กฎหมายและกฏ

ระเบียบของสังคม

ในการประกอบ

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้

ผู้เรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น อยู่ใน

สังคมพหุวัฒนธรรม ทัง้เป็นการบรรยาย

แนวคิดที่ส าคัญ การท ากิจกรรมในชั้น

เรียน และกิจกรรม ของมหาวิทยาลัย 

(Activity Based Education) 

2.จัดกจิกรรมให้ผู้เรียนมคีวามรอบรู้

ทางด้านสุขภาพ (Health Literacy) 

1. ประเมนิพฤตกิรรมการมีส่วนร่วมใน

ชั้นเรียน การสะท้อนการเรียนรู้ การ

อภิปรายแบบกลุ่มและรายบุคคล  

2. ประเมนิความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ 

(Health Literacy) ความรอบรู้ทางด้าน

สังคม (Social Literacy) ความรอบรู้

ทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental 

Literacy) และความรอบรู้ทางดา้น
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 

พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

อาชีพ ความรอบรู้ทางดา้นสังคม (Social 

Literacy) ความรอบรู้ทางดา้น

สิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 

และ ความรอบรู้ทางด้านการเงิน 

(Financial Literacy) ในรูปแบบของ

การบรรยายแนวคิดที่ส าคัญ ให้

ความรู ้ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ

คิด และมอบหมายงานให้ผู้เรียนเกิด

ทักษะโดยใช้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน

ชีวติประจ าวันของผู้เรียน รวมทั้ง

สามารถเสนอแนวคิดในการจัดการ

ปัญหาของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์ 

3. ประเมนิจากชิน้งาน/โครงงานที่

เกิดจากความคิดของผู้เรียนในการ

แก้ปัญหาของตนเอง 

4. จัดการเรียนการสอนในรายวิชา

กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน

ร่วมกับคณะนติิศาสตร์โดยใช้หลัก

กฎหมายควบคู่กับจรยิธรรมทาง

วิชาชีพในการวิเคราะหส์ถานการณ์

และเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการ

สื่อสารอย่างครบทุกมิติ 

5. สอดแทรกกรณีศึกษาเรื่อง

ผลกระทบที่เกิดจากการละเมิด

กฎหมายและจริยธรรมด้านการ

สื่อสารในรายวิชาที่หลักสูตรท าการ

เรียนการสอน 

การเงิน (Financial Literacy) 

3.ประเมินผลการเรียนรู้จากผลงานที่

นิสติได้ฝกึปฏิบัติในแตล่ะรายวิชาถึง

ความสอดคล้องกับจรยิธรรมวิชาชีพ

และอยู่ภายใต้กฎหมาย 

PLO 4 ผูเ้รียน

สามารถท างาน

1. จัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่

บูรณาการความรู้มาใช้ในการท า

1. ประเมนิทักษะทางสังคมและการ

เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Social and 
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 

พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

ร่วมกับผูอ้ื่น และมี

บุคลิกภาพที่

เหมาะสมกับการ

ประกอบวิชาชีพ 

กิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ

สังคมและชุมชนเป็นฐาน (Community 

Based Learning) เพื่อท าใหเ้กิดการ

ท างานร่วมกันของผู้เรียน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น

การท างานเป็นทีม ใช้ทักษะในการ

ด าเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมและ

ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญ

ของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย 

โดยเป็นการเรียนรูใ้ช้ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem Based Education) จาก

ชุมชน เพื่อใหเ้กิดกระบวนการคิดที่

สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาได้อย่าง

สร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

Cross-Cultural Skills) โดยผ่านการ

ท างานเป็นทีม ในฐานะเป็นพลเมืองที่

มคีวามรับผิดชอบตอ่สังคม  

2. ประเมนิทักษะในการวิเคราะห์และ

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

โดยเฉพาะประเด็นปัญหาทางดา้น 

สุขภาพ ส่ิงแวดลอ้ม และชุมชน 

3. ประเมินจากการสะท้อนคิด การ

อภิปราย และการน าเสนอแนวคิด 

4. ประเมินบุคลิกภาพในการสื่อสาร 

PLO 5 ผูเ้รียน

สามารถแสวงหา

ความรูอ้ย่างมี

ขั้นตอนด้วย

เครื่องมือ

หลากหลายรูป

แบบอย่าง

สอดคล้องกับ

สถานการณ์และใช้

ในการพัฒนา

ตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

ส่งเสริมให้ผู้เรยีนมทีักษะการเรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างตอ่เนื่อง เพื่อให้เกิด

การพัฒนาตนเองและด ารงชีวติอย่าง

มีคุณภาพ (Growth mindset) ผา่น

การเรียนการสอนจากสถานการณใ์น

ชีวติประจ าวัน หรอืกรณีศึกษาที่อาจ

เกิดขึน้ในอนาคต 

2. สง่เสริมให้ผู้เรียน สบืค้น รวบรวม 

ศึกษา วิเคราะหแ์ละสรปุประเด็น

ปัญหาที่เกิดขึน้กับตนเองและสังคม 

เพื่อใช้ในการคิดวางแผนแก้ไขปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ 

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมแีนวคิดความ

เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs 

mindset) โดยใช้กระบวนการคิดเชิง

1. ประเมนิความรู้และพฤตกิรรมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน 

2. ประเมนิความรู้และแนวคิดความ

เป็นผู้ประกอบการ 

3. ประเมินจากการวิเคราะห์ตนเอง

เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง

และในการประกอบอาชีพในอนาคต 

4. ประเมนิจากการวางแผน

สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ และ กระบวนการ

คิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 

5. ประเมินจากการสะท้อนคิด การ

อภิปราย และการน าเสนอแนวคิด 
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 

พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

ออกแบบ (Design Thinking) ในการ

เสนอแนวคิดการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้

ในรูปแบบของ Prototype ที่เกิดจาก

ปัญหาการด ารงชีวติประจ าวัน 

PLO 6 ผูเ้รียน

สามารถอธิบาย

หลักการ และ

กระบวนการ

จัดการสื่อได้ในทุก

ระดับ  

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้

ผูเ้รียนได้สื่อสารและการจัดการสื่อ

ในทุกระดับ ผา่นการแสดงบทบาท

สมมุตเิกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึน้

ในชีวติประจ าวัน  

1.ประเมินความรูท้างการสื่อสารใน

ทุกระดับ 

2.ประเมินความรู้ในการจัดการสื่อ 

 

PLO 7 ผูเ้รียน

สามารถใช้

เครื่องมือทางการ

สื่อสารได้อย่าง

เหมาะสมกับบริบท

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ตามสถานการณ์ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

เพื่อเสริมสรา้งทักษะทางการสื่อสาร

รูปแบบต่าง ๆ ตั้งแตก่ารวิเคราะห์

สถานการณ์ การก าหนด

กลุ่มเป้าหมายทางการสื่อสาร  

การเลือกใช้เครื่องมอืในการสื่อสาร 

การก าหนดออกแบบเนือ้หาเพื่อให้

การสื่อสารมปีระสิทธิภาพสูงสุด 

ประเมินทักษะการใชเ้ครื่องมอื

ทางการสื่อสาร และการจัดการสื่อ 

ในบริบทต่างๆ ทั้งในห้องเรียนและ

จากการน าเสนอผา่นงานที่

มอบหมาย  

 

PLO 8 ผูเ้รียน

สามารถสร้างสรรค์

กระบวนการ

สื่อสาร และ

ออกแบบนวัตกรรม

การสื่อสารได้อย่าง

มีประสิทธิผล 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน

บูรณาการความรูข้องหมวดรายวิชา

ศกึษาทั่วไปและวิชาชีพสร้างสรรค์

แนวคิด ผ่านกระบวนการคิดเชิง

ออกแบบ (Design Thinking) เพื่อให้

ผูเ้รียนเสนอวิธีการใหม่ๆ ในรูปแบบ

ของโครงงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพของ

ตน (Project Based Education) ใน

การแก้ไขปัญหา สรา้งสรรค์สิ่งใหม่ๆ 

ตลอดจนสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์

ผูใ้ช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะเป็น

1. ประเมนิทักษะที่ใชใ้นกระบวนการ

ของการคดิเชิงออกแบบ 

ประกอบด้วย การ เข้าใจปัญหา การ

ก าหนดปัญหาให้ชัดเจน การระดม

ความคิดการสร้างต้นแบบที่เลือก 

และการทดสอบ 

2. ประเมินผลลัพธ์การเรียนรูผ้า่น

ทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม (4Cs) 

ประกอบด้วย การคิดวเิคราะห์ 

(Critical Thinking) การสื่อสาร 

(Communication) การรว่มมือ 
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 

พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

ประโยชน์ตอ่ตนเอง สังคม และ

วิชาชีพ (Social Innovation) ผา่น

กระบวนการท างานเป็นทีม 

(Collaboration) และ ความคิด

สร้างสรรค์ (Creativity) 

PLO9 ผูเ้รียน

สามารถบริหาร

จัดการการสื่อสาร

ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ 

situations base learning ด้วยการน า

สถานการณท์างการสื่อสารที่ก าลัง

เกิดขึ้นมาท าการวิเคราะหถ์ึงปัจจัยที่

เป็นสาเหตุของสถานการณ์ดังกล่าว  

2. มุ่งเน้นการศกึษาที่ท าให้มีการ

เรียนรู้กลยุทธ์การสื่อสารของภาค

ส่วนตา่ง ๆ ในสังคม เพื่อบรรลุ

เป้าหมายของการสื่อสาร 

3. เสริมสร้างเทคนิคการสื่อสาร

รูปแบบต่าง ๆ ตั้งแตก่ารวิเคราะห์

สถานการณ์ การก าหนด

กลุ่มเป้าหมายทางการสื่อสาร การ

เลือกใช้เครื่องมอืในการสื่อสาร การ

ก าหนดออกแบบเนือ้หาเพื่อให้การ

สื่อสารมปีระสิทธิภาพสูงสุด 

1. ประเมนิจากกระบวนการเรียนรู้ 

การมสี่วนรว่มในการก าหนดโจทย์

ปัญหา การร่วมกันระดมความคิดใน

การออกแบบวิธีการสื่อสารเพื่อแก้ไข

ปัญหา 

2. ผลงานในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

การสื่อสารมคีวามเป็นไปได้ในทาง

ปฏิบัติและมีการเลือกใช้เครื่องมอื 

การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ออกแบบ

กระบวนการสื่อสารอย่างสอดคล้อง

และเป็นเหตุเป็นผล 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 

1.คุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีความกตัญญู และน าคณุธรรม จรยิธรรม มาใช้ใน

การด าเนินชวีิต 

  ✓       

(2) ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย    ✓      

(3) เคารพสิทธศิักดิ์ศร ีและคณุค่าของตนเองและผู้อืน่   ✓ ✓      

(4) มีจติอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองทีม่ี

คุณคา่ของสังคม 

  ✓ ✓      

2.ความรู้ 

(1) มีความรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการและ

ทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

✓ ✓ ✓    ✓ ✓ ✓ 

(2) สามารถติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการ และมี

ความรูใ้นแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเหน็

การเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี

ใหม ่ๆ 

 ✓   ✓ ✓ ✓   

(3) สามารถบูรณาการความรูท้ี่ศึกษากับความรูใ้น

ศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง 

     ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. ทักษะทางปญัญา 

(1) มีทักษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ คดิแบบองค์

รวม คดิสรา้งสรรคแ์ละคิดอยา่งเป็นระบบ 

 ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้

ทักษะ และการใช้เครื่องมอืเหมาะสมกับการแกป้ัญหาได้

อยา่งเหมาะสม 

    ✓  ✓ ✓ ✓ 

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ์และสรุป

ประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 

    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(4) ใช้ประสบการณท์างภาคปฏิบัติน ามาหาแนวทาง

ใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

    ✓  ✓ ✓ ✓ 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มมีนุษยสัมพนัธ์ทีด่ี    ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคดิเห็นพรอ้มทั้ง

แสดงจดุยนือยา่งเหมาะสมตาม บทบาทหน้าที่และ

ความรับผดิชอบ 

   ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

(3) มีภาวะความเปน็ผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัว

เข้ากับผูอ้ื่นได้เหมาะสม ท างาน เป็นทีมไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

   ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

(4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรยีนรูท้ั้งตนเอง

และวิชาชีพอยา่งตอ่เนื่อง 

    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(5) มีทักษะในการด าเนินชวีิตในพหุวัฒนธรรม   ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้เคร่ืองมอืที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 

ต่อการท างานที่เกี่ยวขอ้งกับการใช้สารสนเทศและ

เทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เทา่ทนั 

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง

คณิตศาสตรห์รอืน าสถติิมาประยุกต์ใชใ้นการด าเนนิ

ชีวติและแก้ปัญหาที่เกี่ยวขอ้งอย่างสรา้งสรรค์ 

    ✓    ✓ 

(3) มีทักษะการใชภ้าษาในการสื่อสารกับกลุม่คน

หลากหลายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

✓   ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

6. สุนทรยีภาพ 

มีความรู ้ความเขา้ใจและซาบซึ้งในคุณคา่ของศาสตรท์ี่

ศึกษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

✓     ✓ ✓ ✓ ✓ 

7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มสีุขนสิัยทีส่่งเสรมิต่อการดูแลรักษาสุขภาพ    ✓      

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม    ✓      

 

 

 

 

 

 

61 



62 

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 

กลุ่มวิชา/ 

รหัสวิชา 

ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

กลุ่มวิชาภาษา  

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน ⚫         

001102 ภาษาไทยเชงิวชิาการ ⚫         

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชวีติประจ าวัน ⚫         

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ⚫         

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชงิวชิาการและ

วชิาชีพ 

⚫         

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสือ่สารยุคดิจิทลั  

002101 การใช้เทคโนโลยเีพื่อชีวิตยุคดจิทัิล  ⚫        

002102 ความฉลาดทางดจิิทัล ⚫ ⚫        

กลุ่มวิชาทักษะชวีิต  

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชวีติ   ⚫       

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   ⚫  ⚫     

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม    ⚫ ⚫      

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน   ⚫ ⚫      

003305 
กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่การเป็น

ผู้ประกอบการยุคดจิิทัล 

    ⚫     

003306 บูรณาการความรู้สูน่วัตกรรมทางวิชาชพี ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    
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กลุ่มวิชา/ 

รหัสวิชา 

ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 

หมวดวิชาเฉพาะ  

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชพี  

100005 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน  ⚫ ⚫     ⚫  

125111 หลักนเิทศศาสตร์    ⚫ ⚫ ⚫    

125121 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ⚫   ⚫ ⚫ ⚫    

125122 จิตวทิยาเพื่อการส่ือสาร    ⚫ ⚫ ⚫    

127110 ความรู้ท่ัวไปทางการสื่อสารมวลชนและสื่อ

ใหม ่

 ⚫  ⚫ ⚫ ⚫    

127324 ระเบียบวธีิวิจัย  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   

กลุ่มวิชาเอก  

วิชาเอกบงัคับ  

125123 ธุรกิจการสื่อสาร    ⚫ ⚫ ⚫    

125211 การผลิตสื่อภาพและเสียงเพื่อการสื่อสาร  ⚫  ⚫   ⚫   

125212 การสร้างภาพลักษณแ์ละชื่อเสยีง    ⚫ ⚫ ⚫    

125213 พฤตกิรรมผู้บริโภคและผู้รับสาร    ⚫ ⚫ ⚫    

125221 การออกแบบกราฟกิและมัลตมิเีดียเพื่อการ

สื่อสาร 

 ⚫  ⚫   ⚫   

125222 วาทนเิทศ ⚫   ⚫   ⚫   

125223 การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫   
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กลุ่มวิชา/ 

รหัสวิชา 

ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 

125224 การคิดและเขยีนเชงิสร้างสรรค์ ⚫      ⚫ ⚫  

125225 การสื่อสารสุขภาวะ   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   

125311 เครอืขา่ยการสื่อสารและสื่อสังคม  ⚫  ⚫    ⚫  

125321 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ⚫   ⚫    ⚫  

125411 การวางแผนการสื่อสารเชงิกลยุทธ์  ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ 

125412 การรณรงค์ ออกแบบประสบการณ์ และ

กิจกรรมพเิศษ  

 ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องตน้    ⚫ ⚫ ⚫    

128120 หลักการตลาด    ⚫ ⚫ ⚫    

226104 หลักการการประมวลผลและการแสดงภาพ

ข้อมูล 

 ⚫  ⚫  ⚫    

วิชาเอกเลือก  

1. กลุ่มการบรหิารภาพลักษณ์และชื่อเสียง  

125531 เทคนิคการน าเสนองาน  ⚫ ⚫ ⚫    ⚫  

125532 การบริหารความสัมพันธ์  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ 

125533 กลยุทธ์การสร้างเนื้อหาเพื่อการสร้าง

ภาพลักษณ์และชื่อเสียง 

⚫  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ 

125541 การบริหารภาพลักษณ์ อัตลักษณ ์และ

ชื่อเสียง 

 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ 

125542 การประชาสัมพันธ์เชงิบูรณาการ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ 
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กลุ่มวิชา/ 

รหัสวิชา 

ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 

2. กลุ่มการจดัการเนื้อหา  

125631 การเล่าเร่ือง ⚫  ⚫  ⚫   ⚫  

125632 การสร้างเนื้อหาเชงิสร้างสรรค์ ⚫  ⚫  ⚫   ⚫  

125633 เนื้อหาทางการตลาด ⚫  ⚫  ⚫   ⚫  

125641 การสร้างเนื้อหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ 

125642 การบริหารเนื้อหา ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ 

3. วิชาสหกจิศึกษา การฝกึงาน และการศึกษาอสิระ  

125421 การฝึกงาน ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

125422 สหกิจศกึษา ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

125423 การศึกษาอิสระ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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ค าอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 (1) มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ 

 (2) ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 

 (3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 

 (4) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 

2. ความรู้ 

 (1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

 (2) สามารถติดตามความก้าวหนา้ทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้

เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

 (3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. ทักษะทางปัญญา 

 (1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ 

 (2) สามารถวิเคราะหป์ัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรูท้ักษะ และการใช้เครื่องมอืเหมาะสมกับ

การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 (3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 

 (4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

 (2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาท

หนา้ที่และความรับผดิชอบ 

 (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ื่นได้เหมาะสม ท างานเป็นทีมได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 (4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 (5) มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) มีทักษะในการใชเ้ครื่องมอืที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

 (2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรอืน าสถิติมาประยุกต์ใชใ้นการ

ด าเนนิชีวิตและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
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 (3) มีทักษะการใชภ้าษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

6. สุนทรียภาพ 

 มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 (1) มีสุขนิสัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

 (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

 การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษามีการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา

ที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบันและน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมิน

ภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ การทวนสอบในระดับรายวิชานิสิตสามารถประเมินการเรียน

การสอนในระดับรายวิชาผา่นระบบการประเมินผลการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย การทวนสอบ

ในระดับหลักสูตรโดยสาขาวิชาการจัดการการสื่อสารจัดให้มีการประชุมพิจารณาผลการเรียนรู้จาก

ผลการศึกษาและพฤติกรรมในการเรียนของนิสิตทุกช้ันปีจากอาจารย์ผู้สอนทุกช้ันปี พร้อมกับ

รายงานผลการเรียนรู้ทุกปีการศึกษา 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

  เน้นการส ารวจสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผล

การส ารวจที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร 

รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล อาจจะด าเนินการดัง

ตัวอย่างตอ่ไปนี ้

  2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน

ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

  2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรอื การส่งแบบสอบถาม 

เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น  ๆ ใน

คาบระยะเวลาต่าง ๆ เชน่ ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 

  2.2.3 การประเมนิต าแหน่ง และหรอืความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑติ 

  2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ

บัณฑติ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ด้วย 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 1. เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใดได้รับ

อักษร I หรอือักษร P 

 2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 3. การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

 4. มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2.00 

 5. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์การ

ส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร และเป็นไปตามข้อบังคับมหามหาวิทยาพะเยา วา่ด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

 1.2 มีการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานมาก่อนและอาจารย์ใหม่ เรื่อง 

บทบาท หน้าที่ ความรับผดิชอบ รายละเอียดหลักสูตร และการจัดท าประมวลรายวิชา 

 1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองค์กรตา่งๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  2.1.1 จัดอบรมเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์ในการสอนและการ

วัดและการประเมินผลในรายวิชา 

  2.1.2 มีการประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในด้านการเรียนการสอน การ

วิจัย การวัดประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ าเสมอ 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

  2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ ผลิตผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและทางด้าน

นิเทศศาสตร ์

  2.2.2 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งมี

ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

  2.2.3 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวจิัยต่าง ๆ ของคณะ 

  2.2.4 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ และมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

  2.2.5 เปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้สอนได้สั่งซื้อต าราเรียนใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

รวมทั้งอุปกรณ์ตา่ง ๆ ในหอ้งปฏิบัติการ 

  2.2.6 จัดให้มีการศึกษาดูงานต่างมหาวิทยาลัยและองค์กรวิชาชีพต่างๆ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

 

 



71 

 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่ก ากับการด าเนินงาน เปิดและ

ปิดหลักสูตร และด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

 1.2 ประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และการพัฒนา

หลักสูตรตามผลการประเมินหลักสูตร 

 1.3 บริหารและวางแผนหลักสูตรด้านวิชาการ รวมทั้งก ากับ ติดตามการด าเนินงานหลักสูตร 

 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการ

เรียนรู้ การวัดและประเมินผล และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

 1.5 ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไป

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ติดตาม

ผลการเรียนของนิสิตหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร ทั้งรายบุคคล

และระดับช้ันปี 

 1.7 ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของอาจารย์ และการบริหารหลักสูตร 

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตร 

 

2. บัณฑิต 

 2.1 จัดส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการ

พัฒนาหรอืปรับปรุงหลักสูตร 

 2.2 ประมาณการความต้องการแรงงานประจ าปีจากภาวะการได้งานท าของบัณฑติ และรายงาน

ผลการส ารวจความต้องการแรงงานของหน่วยงานราชการ และหนว่ยงานภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

 2.3 มีแผนการจัดการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใช้เป็น

ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป 

 

3. นิสิต 

 3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิิต 

  คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหาในการ

เรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท า
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หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และทุกคนต้องก าหนดช่ัวโมงว่าง (Office Hours) 

เพื่อให้นสิิตเข้าปรึกษาได้ 

 3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

  กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละวิชาได้ ทั้งนี้

เป็นไปตามเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

4. คณาจารย์ 

 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศกึษาระดับปริญญาโทขึน้ไปใน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนหรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผูส้อนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน

การสอน ประเมินผล และสรุปผลการเรียนรู้ของนิสิตแต่ละช้ันปีทุกปีการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล

เพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย

ตามหลักสูตร และบัณฑิตมีผลการเรียนรู้อย่างน้อยตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาการจัดการ

สื่อสารก าหนด 

 4.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ 

  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาน าเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและ

ความเหมาะสมต่อคณาจารย์ผู้สอนร่วม คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการหลักสูตร

และน าเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เพื่อพิจารณาอนุมัติตาม

ขั้นตอน โดยอาจารย์พิเศษจะต้องเป็นผู้มปีระสบการณต์รง หรอืมีวุฒกิารศกึษาอย่างต่ าปริญญาโท 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 5.1 หลักสูตร 

  5.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยอาจารย์ สามารถให้ก้าวทันหรือเป็นผู้น าในการสร้าง

องค์ความรูใ้หม่ ทางดา้นนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชน 

  5.1.2 ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร ร่วมกันพิจารณาในการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ

สถานประกอบการ 



73 

 

  5.1.3 มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ

ภายนอกอย่างนอ้ย 4 ปีตอ่ 1 ครั้ง 

 5.2 การเรียนการสอน 

  5.2.1 จัดแนวทางการเรียนการสอนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเน้นการฝึกจาก

ประสบการณ์จริง และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมในแต่ละวิชาเพื่อกระตุ้นให้

นิสติได้ศึกษาค้นคว้า องค์ความรูท้ี่ทันสมัยได้ด้วยตนเอง 

  5.2.2 จัดให้มีระบบสนับสนุนการเรียนรู้ และหรือเครื่องมือเพื่อกระตุ้นให้นิสิตเกิดการเรียน

รู้อยู่ตลอดเวลา 

  5.2.3 จัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ นิสิต อาจารย์ ห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ งานวิจัย 

งบประมาณ และผลงานทางวิชาการทุกภาคการศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินของ

คณะกรรมการ 

 5.3 การประเมินผู้เรยีน 

  5.3.1 จัดให้มีการวัดผลการเรียนของนิสิตทุกรายวิชา โดยสามารถใช้วิธีการวัดผลต่าง  ๆ 

ได้แก่ การทดสอบวัดความรู้ การทดสอบการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ คุณภาพของงานที่ได้รับ

มอบหมาย ฯลฯ 

  5.3.2 สังเกตพฤติกรรมของนสิิตในเวลาเรียน และในการมอบหมายงานต่าง ๆ 

  5.3.3 จัดท าแบบประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาโดยผู้เรยีนเป็นผู้ประเมินตนเอง 

  5.3.4 ผลการประเมินจากสถานประกอบการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรายวิชาที่ผู้เรียนฝึก

ปฏิบัติงาน 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 6.1 การบรหิารงบประมาณ 

  การด าเนินการตามหลักสูตรจะใช้อาคารที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

บุคลากรจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ส่วนงบลงทุนก็จะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเช่นกัน 

ส าหรับหมวดค่าใชส้อยและเงนิอุดหนุนจะขอรับการสนับสนุนจากเงนิรายได้ของมหาวิทยาลัย 

 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

  จ านวนทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารสนเทศและสื่อการศึกษาของ มหาวิทยาลัย

มีดังต่อไปนี ้
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  1. หนังสือภาษาไทย 110,379  เล่ม 

  2. หนังสือภาษาต่างประเทศ  36,751 เล่ม 

  3. วารสารภาษาไทย      190 รายชื่อ 

  4. วารสารภาษาต่างประเทศ        13 รายชื่อ 

  5. ฐานขอ้มูลออนไลน์        19 ฐาน 

  6. เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับการสบืค้นสารสนเทศ      106 เครื่อง 

 6.3 การจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

  ประสานงานกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการ

จัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจน

สื่ออื่น ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการ

เสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับใหห้อสมุดกลางจัดซือ้หนังสือดว้ย 

 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

  มีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งจะประสานงานจัดซื้อจัดหาหนังสือ

เพื่อเข้าหอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่

ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความ

พอเพียงและความตอ้งการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators 

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

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างนอ้ยร้อยละ 80 มี

ส่วนรว่มในการประชุมวางแผน เพื่อตดิตาม และ

ทบทวนการด าเนินการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อย่างนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

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

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐานผล

การเรียนรูท้ี่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปี

การศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน   

กลยุทธ์การสอน หรอืการประเมินผลการเรียนรู้จากผล

การประเมนิการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่

แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

    

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ 

ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่บัณฑติ

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 8 9 10 



76 

 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี ้

ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผล

ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับ

และตัวบ่งชีร้วมในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

  1.1.1 การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอ

ค าแนะน า ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน เพื่อน าไปวางแผนกลยุทธ์

การสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ 

  1.1.2 การสอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ ใช้  โดยใช้

แบบสอบถาม หรอืการสนทนากับกลุ่มนิสติระหว่างภาคการศกึษาโดยอาจารย์ผู้สอน 

  1.1.3 การประเมินการเรียนรูข้องนสิิตจากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม และผล

การสอบ 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  1.2.1 การประเมนิการสอนโดยนิสติทุกปลายภาคการศกึษา โดยมหาวิทยาลัย 

  1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในช้ันเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม 

งานที่มอบหมายแก่นสิิต โดยอาจารย์ผู้สอนและคณาจารย์ในหลักสูตร 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจขอ้มูลจาก 

 2.1 ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า โดยติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาฝึกงานหรือ สหกิจ

ศึกษาซึ่งอาจารย์นิเทศสามารถประเมินโดยสอบถามจากนิสิตเป็นรายบุคคลได้  นอกจากนี้อาจจัด

ประชุมก่อนนสิิตจะส าเร็จการศกึษา 

 2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ โดยสัมภาษณ์จากสถานประกอบการที่นิสิตไป

ฝกึงานหรอืใช้วธิีการส่งแบบสอบถามไปยังผูใ้ช้บัณฑิต 

 2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูล

ในรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรหรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพ

ภายใน 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

  ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ในข้อ 7 หมวด 7   

โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ที่แต่งตั้งโดยคณบดี 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อมูล จากการประเมินจากนิสิต คณาจารย์ ผู้ว่าจา้ง ผูใ้ช้บัณฑติ และ

ผูท้รงคุณวุฒิ 

 4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการหลักสูตรในที่ประชุม

ระดับสาขาวิชา/ภาควิชา/หลักสูตร/คณะ และการวิพากษ์หลักสูตร 

 4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ.2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 



82 

 

 



83 

 

 



84 

 

 



85 

 

 



86 

 

 



87 

 

 



88 

 

 



89 

 

 



90 

 

 



91 

 

 



92 

 

  



93 

 

 



94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

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

และหลักสูตร นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน

ของ สกอ. 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่นอ้ยกว่า 

   หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

30 หน่วยกิต  

30 

 

30 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่นอ้ยกว่า 

    2.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐาน 

         2.1.1 วิชาพืน้ฐานเฉพาะด้าน 

    2.2 กลุ่มวิชาเอก 

          2.2.1 วิชาเอกบังคับ 

          2.2.2 วิชาเอกเลือก 

          2.2.3 วชิาสหกิจศกึษา การฝึกงาน 

และการศกึษาอสิระ 

72 หน่วยกิต 91 หน่วยกิต 

 

24 

 

46 

15 

6 

93 หนว่ยกติ 

 

18 

 

54 

15 

6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 6 

รวม (หน่วยกิต)  120 หนว่ยกติ 127 หน่วยกิต 129 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตร นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

และหลักสูตร นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2565 
หลักสูตร นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) 

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) 

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 

สาระที่

ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                           30 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา                                    12 หน่วยกิต 

วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                           30 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา                                     12 หน่วยกิต 
 

001101 การใชภ้าษาไทย                          3 (2-2-5) 

Usage of Thai Language 

การสื่อสารดว้ยค า วลี การแตง่ประโยค 

ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความ

ส าคัญจากการฟังและการอา่น การเขียนย่อหน้า 

การสรุปความ และการแสดงความคดิผา่น

ทักษะการใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

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 usage of appropriate Thai 

001101 ภาษาไทยในชวีิตประจ าวัน               2(2-0-4) 

Thai Language in Daily Life 

ทักษะการใชภ้าษาไทยด้านการฟัง การอา่น 

ในการรับสาร และทักษะดา้นการพูด การเขียน

ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้

อย่างเหมาะสม 

Listening and reading skills in Thai for 

receiving message, speaking and writing in 

Thai for delivering message, proper daily life 

communication 

ปรับชื่อ 

หน่วยกิต 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม               3(2-2-5) 

Ready English  

ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ 

หลักการใชภ้าษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน 

เขียน การพัฒนาการใชภ้าษาองักฤษใน

ชีวติประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและ

บุคคลอื่น การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญ

ชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผน

เดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การเลือกซือ้

สินค้า และการกล่าวลา 

English vocabulary and grammar, 

fundamental English usage in listening, 

speaking, reading and writing, development of 

English usage for daily-life including getting 

acquainted with someone, accept and decline 

invitation, direction giving, direction asking and 

direction planning, conversation in restaurant, 

smart shopping and saying goodbye for 

someone 

 

 

 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ                      1(0-2-1) 

Thai for Academic Purposes 

การใชภ้าษาไทยด้านการฟัง การพูด การ

อา่น และการเขียน บูรณาการร่วมกบัศาสตรอ์ื่น 

การผลิตผลงานเชิงวิชาการ 

Integration of listening speaking reading 

and writing skills in Thai with other fields, 

producing academic works 

ปรับชื่อ 

หน่วยกิต 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตร นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) 

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) 

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 

สาระที่

ปรับปรุง 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                 3(2-2-5) 

Explorative English 

ทักษะภาษาองักฤษด้านการฟัง พูด อา่น 

เขียน ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ตา่งๆ ในบริบทสากล ไดแ้ก่ การ

วางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่าน

อนิเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่าง

ประเทศ การใชภ้าษาอังกฤษในสนามบิน 

ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจ

คนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพกัในโรงแรม การ

อธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาใน

งานเลีย้งและการรับประทานอาหารแบบ

ตะวันตก 

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 accomudation booking using 

internet, international phone calling, 

communication in airport, airport 

announcement, communication in customs and 

immigration, communication in bad situations 

and party 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน    3(2-2-5) 

English for Daily Life 

ค าศัพท์ ส านวน วลแีละไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลกัการใช้

ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขยีน การ

สื่อสารข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ื่นใน

ชีวติประจ าวัน 

Fundamental level of English vocabulary, 

expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and 

writing for communicating basic information 

regarding self and others in daily life context 

ปรับชื่อ และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า                    3(2-2-5) 

Step UP English 

ค าศัพท์ภาษาองักฤษที่เกี่ยวข้องกับขา่วสาร

และสื่อในชวีิตประจ าวัน หลักการใช้

ภาษาอังกฤษในการฟัง พดู อ่าน เขียน ได้แก่ 

การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจากสื่อ การ

อา่นและถ่ายทอดข่าว การอา่นกราฟและตาราง 

การตีความและการน าเสนอข้อมูลทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษาและอาชีพ 

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 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร            3(2-2-5) 

English for Communication 

ค าศัพท์ ส านวน วลแีละไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลกัการใชภ้าษาอังกฤษ

ด้านการฟัง พูด อา่น เขียน การสื่อสารใน

สถานการณ์การที่คุ้นเคยและการบรรยาย

เกี่ยวกับสิ่งตา่ง ๆ รอบตัว 

Intermediate level English vocabulary, 

expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and 

writing for communicating in familiar situations 

and describing familiar matter 

ปรับรหัส ชื่อ 

หน่วยกิต 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตร นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) 

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) 

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 

สาระที่

ปรับปรุง 

careers 

002201 พลเมืองใจอาสา                           3(3-2-5) 

Citizen Mind by Citizenship 

สิทธิ บทบาทและหน้าทีข่องพลเมืองใน

สังคมทุกระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความ

กตัญญู พลเมืองกับประชาธปิไตย จริยธรรม

ทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรมและกระเสไหลวนของ

วัฒนธรรมโลก 

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 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการ และ

วิชาชีพ                                       3(2-2-5) 

English for Academic and Professional 

Communication 

ค าศัพท์ ส านวน วลแีละไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษ หลักการใชภ้าษาอังกฤษด้านการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในบริบทของ

การศึกษาและอาชีพ 

English vocabulary, expressions, phrases 

and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for 

communicating in academic and professional 

contexts 

ปรับรหัส ชื่อ 

หน่วยกิต 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                      3(3-2-5) 

Multicultural Society 

มนุษยก์ับสังคม สงัคมพหุวฒันธรรม การ

จัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุ

วัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและ

วัฒนธรรมโลกอาเซียน ความหลากหลายทาง

สังคมและวฒันธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค 

จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา 

Man and society, multicultural society, 

bias and violence management in multicultural 

society, social and cultural trends in global, 

ASEAN, social and cultural diversity of 

Thai land ’s regi onal, P h ay ao and  U niv ersity  of 

Phayao dimensions 

002101 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อชีวติยุคดิจิทัล     1(0-2-1) 

Technology Usage in Digital Age   

แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยทีางคอมพวิเตอร์

และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์ส านักงาน หลักการ

ท าธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้

เทคโนโลยทีางคอมพิวเตอรแ์ละอินเทอร์เน็ต 

การใชซ้อฟแวร์ส านักงาน 

Concepts of computer and internet 

technology, office software, principles of 

electronic commerce, usage of computer and 

internet technology, usage of office software 

ปรับรหัส ชื่อ 

หน่วยกิต 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม    3(3-2-5) 

Health and Environment Management 

แนวคิดดา้นสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะ

สุขภาพกาย จิต อารมณ ์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ 

การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทาน

อาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สขุภาพใน

ชีวติประจ าวัน ความสมัพันธ์ระหว่างอารมณก์ับ

สุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรค

ระบาด โรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์ อบุัติเหตุทาง

จราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การ

วางแผนและการจัดการน้ าในชีวิตประจ าวัน การ

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล                    2(1-2-3) 

Digital Intelligence Quotient 

หลักกฎหมายและจรยิธรรมที่เกี่ยวขอ้งกับ

เทคโนโลยสีารเทศ หลักการสืบค้นขอ้มูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใชแ้ละ

น าเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและ

เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยี

สารเทศและการสื่อสาร 

Principles of laws and ethics concerning 

information technology, principles of 

information accessing and information, 

ปรับรหัส ชื่อ 

หน่วยกิต 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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สาระที่

ปรับปรุง 

จัดการและแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่าง

ประหยัด 

Concept of health and environment, state 

of health, mental, emotion, health factors, 

analysis and planning of healthy consumption, 

daily-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 

extracting information and presentation, 

ethical communication according to laws 

concerning information technology and 

communication 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล               3(3-2-5) 

Communication in Digital Society 

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลย ีฮาร์ดแวร์ 

ซอฟต์แวร ์และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของ

เศรษฐกิจดิจทิัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

การใชโ้ปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และ

โปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การ

สืบค้น คดักรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อ

น ามาใช้ในการท างานและชีวติประจ าวัน การ

สื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมี

จริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

Fundamentals of technology: hardware, 

software and networking, innovation in 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 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ       3(2-2-5) 

Artistic for Life Management 

ปรัชญาชีวิต การด ารงชีวติบนความ

หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตรแ์ละวิถีชวีิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา 

สุนทรียภาพในการด าเนินชีวติ การจดัการ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวติในสงัคมและชุมชน 

การจัดการทางสขุภาพทางกายและจติใจ 

บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการท างาน

ร่วมกับผูอ้ื่น การโนม้น้าวและการจูงใจผู้อื่น การ

แสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม

จริยธรรมที่ดีงาม กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

Life philosophy, living on social and 

cultural diversity, history and local way of life, 

Phayao studies, aesthetics of living, 

environmental management for earning a 

living, physical health, mental health 

management, roles and duties in cooperative 

works, persuasion, proper code of morality 

and ethics, laws in daily life 

ปรับรหัส ชื่อ 

หน่วยกิต 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ                  3(3-2-5) 

Art of Living 

การสรา้งแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมาย

และการวางแผนการด าเนินชีวติ การเห็นคุณค่า

ในตนเองและผูอ้ื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การ

ด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

กระบวนการคิดเชงิบวก คิดวิเคราะห ์คิด

สรา้งสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 

Inspiration making, goal setting and life 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

3(2-2-5) 

Skills Development and Lifelong Learning 

ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมี

วิจารณญาณและคิดเชงิวิเคราะห์ หลกัการคิด

อย่างสรา้งสรรค์ หลักการท างานร่วมกันและ

การสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวติ และ

แนวคิดเพื่อการเติบโต การพัฒนาทกัษะทาง

สังคม บุคลกิภาพและการแสดงออกในสังคม 

ปรับรหัส ชื่อ 

หน่วยกิต 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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สาระที่

ปรับปรุง 

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 

ทักษะการคดิ  ทักษะการคิดอย่างสรา้งสรรค์ 

ทักษะการคดิอย่างมีวิจารณญาณ ทกัษะการ

สื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติที่จ าเป็น

ส าหรับอนาคต ทกัษะทางด้านการเงนิส่วน

บุคคล 

Philosophy of thinking, Principles of critical 

and analytical thinking, creative thinking, 

collaboration, communication, lifelong learning 

and growth mindset, development of social 

skills, personality and expression in society, 

thinking skills, creative thinking, 

communication skills and lifelong learning for 

future, personal financial skill. 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสงัคม 

Socialized Personality                    3(2-2-5) 

ความส าคัญของบคุลิกภาพ การเสรมิสร้าง

บุคลิกภาพ การพัฒนาบคุลิกภาพทางกาย วาจา 

ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่

ชุมชน คุณลักษณะที่พงึประสงค์ตามอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม 

การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสงัคมโลก 

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 cont 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม         2(0-4-2) 

Collaborative Learning for Society Creation 

ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษา

วัฒนธรรมและวิถีชวีิตของชมุชน การท างาน

ร่วมกันเป็นทีม  จิตวทิยาการท างานเป็นทีม การ

แสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การ

ก าหนดกลยุทธ์ และ การด าเนินการตามแผนใน

การท างานเป็นทีม สิทธิและหน้าทีข่องตนเอง

ตามกฎหมายในการด ารงชีวติในสงัคม การ

ร่วมมือและปรับตัวเขา้กับสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลง  ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อ

สังคม ความตระหนักในคุณค่าและความส าคญั

ของเอกลกัษณท์ี่ดีงามของสังคมไทย การ

ยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้

ความเคารพผู้อื่น 

Community learning skills, study of the 

culture and way of life of the community, 

collaboration, psychology of collaboration, 

public expression, planning, strategy 

formulating and implementing plan in 

collaborative works, human rights and 

obligation, cooperation and adaptability to 

changing environment, responsible citizens, 

awareness of value and importance of Thai 

identity, acceptance of cultural diversity and 

respect for others 

 

ปรับรหัส ชื่อ 

หน่วยกิต 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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สาระที่

ปรับปรุง 

  003204 การจัดการสุขภาพ สิง่แวดล้อม และชุมชน 

1(0-2-1) 

Health Environment and Community 

Management 

ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์

ปัญหาสขุภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ

ด ารงชีวติ การค้นหาปญัหาสิง่แวดลอ้มของ

ชุมชน การวางแผนและด าเนินโครงการทางด้าน

สุขภาพ สิง่แวดล้อม ในชุมชนแบบมีสว่นร่วม 

ความเป็นผู้น าด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และ

ชุมชน 

Knowledge of h ealth , analy sis of one’s 

health problems, safety in living, searching for 

c ommu nity ’s env ironmental problems, 

collaborative planning and lauching 

environmental health project in community, 

leadership in health, environment and 

community 

รายวิชาใหม่ 

  003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสูก่ารเปน็

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล                  3(2-2-5) 

Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs 

ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุค

ดิจิทัล การวางแผนและท าธุรกรรมทางการเงิน

ส าหรับผูป้ระกอบการคุณสมบตัิของการเป็น

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใชเ้คร่ืองมือวัด

ส าหรับผูป้ระกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการ

คิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสรา้งผลงานด้วย

กระบวนการคิดเชงิออกแบบ คุณธรรม 

จริยธรรมของผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

Basic knowledge of digital age 

entrepreneurs, financial planning and 

transaction for entrepreneurs, qualities of 

digital age entrepreneurs, usage of measuring 

tools for digital age entrepreneurs, design 

thinking process, concepts of developing new 

products using design thinking process, ethics 

for digital age entrepreneurs 

 

 

รายวิชาใหม่ 
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สาระที่

ปรับปรุง 

  003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ 

3(0-6-3) 

Integration for Professional Innovation 

การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปสู่การปฏิบัตงิานเชงิวิชาชีพ การออกแบบ

และสร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการ

คิดเชิงออกแบบ และการสรา้งสรรคแ์นวคิดเชงิ

นวัตกรรมทางวิชาชีพ 

Integration of knowledge gained from 

general education courses for professional 

activities, designing and developing 

professional innovation using design thinking 

process, creating concepts of professional 

innovations 

รายวิชาใหม่ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                              91 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                              93 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาพื้นฐาน 

วชิาพื้นฐานเฉพาะด้าน                            24 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพื้นฐาน 

วชิาพื้นฐานเฉพาะด้าน                            18 หน่วยกิต 

หน่วยกิต 

ลดลง 

  146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 

English for Specific Purposes 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบรูณา

การ โดยมุ่งเน้นทักษะเชิงผลิตเปน็หลกั คือ การ

พูดและการเขียน โดยรวมหัวข้ออภิปรายที่

หลากหลายที่มคีวามเกี่ยวข้องกับศาสตรท์ี่นิสิต

ก าลังศกึษาอยูเ่ข้ากบัค าศัพท์เชิงวิชาการและ

เฉพาะทางมากขึน้ รวมถงึโครงสรา้งทาง

ไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึน้ 

Develop integrated English skills focusing 

mainly on productive skills—speaking and 

writing, combining the various topics related 

to th e stu dents’ stu dy  areas with  more 

academic and technical terms and more 

complex grammar structures 

รายวิชาใหม่ 

125111 หลักนิเทศศาสตร์                          3(3-0-6) 

Principles of Communication Arts 

ความหมาย ความส าคญั องคป์ระกอบ 

แนวคิดและทฤษฎีตา่ง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ

สื่อสารในสังคม การวิเคราะหก์ระบวนการ

สื่อสารระดับต่าง ๆ ในเชงิพฤตกิรรมการสื่อสาร

ทั้ง การสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหว่าง

บุคคล และการสื่อสารองคก์ร บทบาทและ

125111 หลักนิเทศศาสตร์                         3(3-0-6) 

Principles of Communication Arts 

ความหมาย ความส าคญั ประเภท 

องค์ประกอบ แนวคดิและทฤษฎตี่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การวิเคราะห์

กระบวนการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ อุปสรรค

ของการสื่อสาร แนวโนม้การสื่อสารในอนาคต 

Meaning, importance, type, component, 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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สาระที่

ปรับปรุง 

อทิธิพลของการสื่อสารที่มีต่อการพฒันาสังคม 

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 

concept and theory of communication, analysis 

in various forms of communication process, 

communication barrier, trend of 

communication in the future 

125212 จิตวทิยาเพื่อการสื่อสาร                  3(2-2-5) 

Psychology for Communication 

ความหมาย ความส าคญัของจิตวทิยาเพื่อ

การสื่อสาร ทฤษฎีทางจิตวทิยา จิตวทิยากับ

พฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย ์เงื่อนไขทาง

จิตวทิยาที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสาร การ

ประยุกต์ใช้จติวิทยาเพื่อการสื่อสารในบริบทต่าง 

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 

125122 จิตวทิยาเพื่อการสื่อสาร                 3(2-2-5) 

Psychology for Communication 

กระบวนการทางจิตวทิยาการสื่อสารของ

มนุษย ์การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎดี้าน

จิตวทิยาเพื่อการสื่อสารในระดับต่าง ๆ 

พฤติกรรมผูบ้รโิภคและกระบวนการตัดสินใจ 

อทิธิพลของสิง่แวดล้อมด้านสังคมระหว่างบคุคล 

ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีต่อการตัดสินใจ

ของผู้บริโภค จิตวทิยาในการให้บรกิารด้านการ

สื่อสาร 

Psychological procedures of human 

communication, application of psychological 

notions and theories for different types of 

c ommu nic atio n, c u stomer’s behav iors and 

decision-making process, influence of social 

and interpersonal communication environment, 

differences among individuals affected on 

c u stomers’ dec isions, psy c h ol ogi c al for 

communication service. 

เปลี่ยนรหัส

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 

127110 ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม ่

3(3-0-6) 

Introduction to Mass Communication and New 

Media 

ทฤษฎแีละแนวคิดทีส่ าคญัของ

สื่อสารมวลชนและสื่อใหม่ พัฒนาการของ

สื่อมวลชนประเภทกลุ่มสิง่พิมพ์ ภาพยนตร์ สื่อ

กระจายเสียง และสื่อใหม่ของไทยและ

ต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน 

คุณลักษณะและประเภทของสื่อใหม่ ผลกระทบ

ของสื่อมวลชนและสื่อใหม่ที่มตี่อกระบวนการ

สื่อสารของมนุษยแ์ละวิชาชีพ ตลอดจนบทบาท

127110 ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม ่

3(3-0-6) 

Introduction to Mass Communication and New 

Media 

ทฤษฎแีละแนวคิดทีส่ าคญัของการ

สื่อสารมวลชนและสื่อใหม่ พัฒนาการ 

คุณลักษณะของสื่อมวลชนประเภทสิง่พิมพ์ 

ภาพยนตร ์สื่อกระจายภาพและเสียง สื่อใหม่ 

อุตสาหกรรมสื่อ ผลกระทบของสื่อมวลชนและ

สื่อใหม่ที่มีตอ่กระบวนการสื่อสารของมนุษยแ์ละ

วิชาชีพ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ

ของสื่อมวลชนและสื่อใหม่ที่มตี่อบุคคล สังคม 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตร นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) 

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) 

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 

สาระที่

ปรับปรุง 

หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลกระทบของ

สื่อมวลชนและสื่อใหม่ทีม่ีต่อบุคคล 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 

เศรษฐกิจ และการเมือง 

Theory and concept of mass 

communication and new media, history and 

development of mass media, publication, film, 

broadcasting, new media, impact of mass 

media and new media, ethics of mass media 

and new media 

100005 กฎหมายและจรยิธรรมสื่อมวลชน      3(2-2-5) 

Law and Ethics for Mass Communication 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบัและประกาศ

ต่าง ๆ เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน สิทธแิละเสรภีาพ

ในการเสนอข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น 

วิพากษ์วจิารณ์ ความรับผดิชอบต่อหน้าที่และ

สังคม การละเมิดที่ท าให้ผู้อื่นเสียหายเสียชื่อเสียง 

กฎหมายที่เกี่ยวกับจรยิธรรมของนัก

สื่อสารมวลชน การควบคุมสื่อสารมวลชน และ

กฎหมายเกี่ยวกับสิง่พิมพ์ในประเทศไทยและ

กฎหมายเกี่ยวคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแหง่ชาติ จรรยาบรรณของผู้

ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน และกฎหมายอื่น 

ๆ 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 

100005 กฎหมายและจรยิธรรมสื่อมวลชน     3(2-2-5) 

Law and Ethics for Mass Communication 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบัและประกาศ

ต่างๆ เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน สิทธแิละเสรภีาพ

ในการเสนอข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น 

วิพากษ์วจิารณ์ ความรับผดิชอบต่อหน้าที่และ

สังคม การละเมิดที่ท าให้ผู้อื่นเสียหายเสีย

ชื่อเสียง กฎหมายที่เกี่ยวกับจรยิธรรมของนกั

สือ่สารมวลชน การควบคุมสื่อสารมวลชน และ

กฎหมายเกี่ยวกับสิง่พิมพ์ในประเทศไทยและ

กฎหมายเกี่ยวคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแหง่ชาติ จรรยาบรรณของผู้

ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน กฎหมายดิจิทัล 

และกฎหมายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง 

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, digital law, 

code of conduct of communication profession 

and related laws. 

 

 

 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตร นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) 

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) 

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 

สาระที่

ปรับปรุง 

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

Principles to Communication Arts 

ความหมาย ความส าคญั องคป์ระกอบ 

แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ

สื่อสารในสังคม การวิเคราะหก์ระบวนการสื่อสาร

ระดับต่าง ๆ ในเชงิพฤตกิรรมการสื่อสารทัง้ การ

สื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล 

และการสื่อสารองค์กร บทบาทและอทิธิพลของ

การสื่อสารที่มีต่อการพัฒนาสงัคม 

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 

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

Principles to Communication Arts 

ความหมาย ความส าคญั องคป์ระกอบ 

แนวคิดและทฤษฎีตา่ง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ

สื่อสารในสังคม การวิเคราะหก์ระบวนการ

สื่อสารระดับต่าง ๆ ในเชงิพฤตกิรรมการสื่อสาร

ทั้ง การสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหว่าง

บุคคล และการสื่อสารองคก์ร บทบาทและ

อทิธิพลของการสื่อสารที่มีต่อการพฒันาสังคม 

Meanings, importance, compositions, 

concepts, and theories of communication in 

society, analyzing process of communication at 

various levels in communicative behavior as 

intrapersonal communication, interpersonal 

communication and corporate communication, 

role and influences of communication on social 

development 

คงเดมิ 

125121 ภาษาเพื่อการสื่อสาร                      3(2-2-5) 

Language for Communication 

ความสัมพันธ์ของภาษาและการสื่อสาร 

หลักเกณฑ์และทักษะการใชภ้าษาทัง้ด้านการพูด 

การอา่น การเขียนและการฟังเพื่องานด้านนิเทศ

ศาสตร์และการสื่อสารประเภทต่าง ๆ การจับ

ใจความส าคญั การวิเคราะห์ การสรปุ การ

ถ่ายทอดความรู้ ความคิด การเรียบเรียงไดอ้ย่าง

เหมาะสมและสรา้งสรรค ์

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 

125121 ภาษาเพื่อการสื่อสาร                     3(2-2-5) 

Language for Communication 

ความสัมพันธ์ของภาษาและการสื่อสาร 

หลักเกณฑ์ ทักษะและการฝึกปฏิบัตดิ้านการใช้

ภาษา ทั้งการพูด การอา่น การเขียนและการฟัง

เพือ่งานด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสาร

ประเภทต่าง ๆ การจับใจความส าคญั การ

วิเคราะห์ การสรุป การถา่ยทอดความรู ้

ความคดิ การเรียบเรียงไดอ้ย่างเหมาะสมและ

สรา้งสรรค์ 

Relation between language and 

communication, criteria, and practice in 

speaking, reading, writing, and listening skills 

for communication arts and other types of 

communication, identifying main idea, 

analyzing, summarizing, sharing knowledge 

and idea, and composing creatively and 

properly 

คงเดมิ 

125122 จิตวทิยาเพื่อการสื่อสาร                  3(2-2-5) 

Psychology for Communication 

ความหมาย ความส าคญัของจิตวทิยาเพื่อ

การสื่อสาร ทฤษฎีทางจิตวทิยา จิตวทิยากับ

พฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย ์เงื่อนไขทาง

125122 จิตวทิยาเพื่อการสื่อสาร                 3(2-2-5) 

Psychology for Communication 

ความหมาย ความส าคญัของจิตวทิยาเพื่อ

การสื่อสาร ทฤษฎีทางจิตวทิยา จิตวทิยากับ

พฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย ์เงื่อนไขทาง

คงเดมิ 
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หลักสูตร นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) 

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) 

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 

สาระที่

ปรับปรุง 

จิตวทิยาที่มีอิทธิพลตอการสื่อสาร การ

ประยุกต์ใช้จติวิทยาเพื่อการสื่อสารในบริบทต่าง 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 

จิตวทิยาที่มีอิทธิพลตอการสื่อสาร การ

ประยุกต์ใช้จติวิทยาเพื่อการสื่อสารในบริบทต่าง 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 

127110 ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม ่

3(3-0-6) 

Introduction to Mass Communication and New 

Media 

ทฤษฎแีละแนวคิดทีส่ าคญัของสื่อสารมวลชน

และสื่อใหม่  พฒันาการของสื่อมวลชนประเภท

กลุ่มสิง่พิมพ์ ภาพยนตร์ สื่อกระจายเสียง และ

สื่อใหม่ของไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่ม

ประเทศอาเซียน  คุณลักษณะและประเภทของ

สื่อใหม่ ผลกระทบของสื่อมวลชนและสื่อใหม่ที่มี

ต่อกระบวนการสื่อสารของมนุษยแ์ละวิชาชีพ 

ตลอดจนบทบาทหน้าที่ ความรับผดิชอบและ

ผลกระทบของสื่อมวลชนและสื่อใหมท่ี่มีต่อ

บุคคล เศรษฐกิจ และสงัคม 

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 

 

127110 ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม ่

3(3-0-6) 

Introduction to Mass Communication and New 

Media 

ทฤษฎแีละแนวคิดทีส่ าคญัของ

สื่อสารมวลชนและสื่อใหม่ พัฒนาการของ

สื่อมวลชนประเภทกลุ่มสิง่พิมพ์ ภาพยนตร ์สื่อ

กระจายเสียง และสื่อใหม่ของไทยและ

ต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน 

คุณลักษณะและประเภทของสื่อใหม่ ผลกระทบ

ของสื่อมวลชนและสื่อใหม่ที่มตี่อกระบวนการ

สื่อสารของมนุษยแ์ละวิชาชีพ ตลอดจนบทบาท

หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลกระทบของ

สื่อมวลชนและสื่อใหม่ทีม่ีต่อบุคคล 

เศรษฐกิจ และสงัคม 

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 

คงเดมิ 

127133 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานดา้นนิเทศศาสตร์ 

3(2-2-5) 

Information Technology for Communication Arts 

ความหมาย องค์ประกอบ และความส าคัญ

ของเทคโนโลย ีประเภท ลักษณะ แหล่ง และการ

  ปิดรายวิชา 
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หลักสูตร นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) 

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) 

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 

สาระที่

ปรับปรุง 

ใชส้ารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยเีพื่อการ

สืบค้นและเผยแพร่สารสนเทศ เคร่ืองมือ

ประเมินผลกระทบจากการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ ผลกระทบ

ของเทคโนโลยสีารสนเทศที่มีต่อบคุคลและสงัคม 

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 

127324 ระเบียบวิธีวิจัย                              3(2-2-5) 

Research Methodology  

ความหมาย ประเภทของการวิจัยทางนเิทศ

ศาสตร์ การพัฒนาโจทย์การวจิัยด้านการสื่อสาร 

การแสวงหาข้อมลูทางด้านการวิจัย การ

ออกแบบการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร 

ประเภทของเคร่ืองมือในการวิจัย การพัฒนา

ข้อเสนอการวิจัย และแนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูล

ทั้งเชิงปรมิาณและคุณภาพ รวมทัง้จรรยาบรรณ

และจรยิธรรมในการท 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 

127324 ระเบียบวิธีวิจัย                             3(2-2-5) 

Research Methodology  

แนวคิดในการวิจัยด้านการสื่อสาร 

ความหมายของการวิจัย แหลง่ข้อมูลด้านการ

สื่อสาร การพัฒนาโจทยก์ารวิจัยด้านการ

สื่อสาร การทบทวนวรรณกรรม สมมติฐานการ

วิจัย การวางแผนงานวิจัย กลุม่เป้าหมายในการ

วิจัย เคร่ืองมือในการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยด้าน

การสื่อสาร การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล การ

น าเสนอผลการวิจัย 

Concepts in communication research, 

meaning of research, communication 

resources, development of communication 

research problems, literature review, research 

hypothesis, research planning, research target 

group, research tools, research methods in 

communication, collecting and analysing data, 

research presentation 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

146273 ภาษาอังกฤษส าหรับงานดา้นนิเทศศาสตร์ 

3(2-2-5) 

English for Communication Arts 

ทักษะภาษาองักฤษด้าน การฟัง พูด อา่น 

เขียนในเนือ้หาและบรบิทที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพ

ด้านนิเทศศาสตร์ และประเด็นร่วมสมัยอื่น ๆ ค า

ศัพท์เทคนคิเฉพาะทางการสรา้งสรรค์ และผลิต

ผลงานในรูปแบบสื่อตา่งๆ เปน็ภาษาอังกฤษ 

Intensive practices of English listening, 

146273 ภาษาอังกฤษส าหรับงานด้านนิเทศศาสตร์ 

3(2-2-5) 

English for Communication Arts  

ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน

และเขียน ในเนื้อหาและบริบทที่เกี่ยวข้องกับงาน

ด้านนิเทศศาสตร์และประเด็นร่วมสมัยอื่น ๆ ค า

ศัพท์ เทคนิคเฉพาะทาง การสร้างสรรค์สื่อ

ประเภท ต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ 

Listening, speaking, reading and writing 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

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 

skills in English on content and context related 

to contemporary issues in communication arts, 

technical terms, and creation of various forms 

of media in English  

กลุ่มวิชาเอก 

วชิาเอกบังคับ                                        46 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอก 

วชิาเอกบังคับ                                        54 หน่วยกิต 

หน่วยกิต

เพิ่มขึน้ 

122130 ธุรกิจเบือ้งต้น                               3(3-0-6) 

Introduction to Business 

ความหมายและความส าคัญของธุรกจิ 

รูปแบบขององคก์ารธุรกิจ แนวความคิดของการ

บรหิารธุรกิจ ลักษณะพื้นฐานและประเภทของ

ธุรกิจ กิจกรรมส าคญัที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ

ด้านการผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี และ

การจัดการทรัพยากรมนุษย ์แนวทางการ

ประกอบธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจระหวา่งประเทศ 

เศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมและความ

รับผดิชอบต่อสังคมของนกัธุรกิจ 

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 

125123 ธุรกิจการสื่อสาร                          3(3-0-6) 

Communication Business 

ความหมายและความส าคัญของธุรกจิ 

แนวความคิดของการบรหิารธุรกิจ รูปแบบของ

องค์การธุรกิจด้านการสื่อสารทัง้ในประเทศและ

ระหว่างประเทศ ลกัษณะพื้นฐานและประเภท

ของธุรกิจการสื่อสาร กิจกรรมของธรุกิจการ

สื่อสาร การจัดการทรพัยากรเพื่อตอบสนองต่อ

ธุรกิจการสื่อสาร แนวทางการประกอบธุรกิจ

ด้านการสื่อสาร จริยธรรมและความรับผดิชอบ

ต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจด้านการ

สื่อสาร 

Meaning and importance of business, concept 

of business administration, form of business 

organization for both domestic and 

international communication, basic 

characteristics and types of communication 

business, communication business activities, 

management of resources in response to 

business communication, business 

communication guidelines, ethics and social 

responsibilities of communication business 

operators. 

เปลี่ยนรหัส

วิชา  ปรับชื่อ

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

125211 การผลิตสื่อภาพและเสียงเพื่อการสื่อสาร 

3(0-6-4) 

Production of Audio-Visual Media for 

Communication 

ทฤษฎีการถ่ายภาพ การท างานของกล้อง

ถ่ายภาพและอุปกรณ์เสริม การจัดองค์ประกอบ

ของภาพ การถ่ายภาพประเภทต่างๆ 

กระบวนการและขั้นตอนการผลิตสื่อด้วย

เทคโนโลยทีี่เหมาะสมเพื่อติดต่อสื่อสารกับ

กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การผลิต

รายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อ

125211 การผลิตสื่อภาพและเสียงเพื่อการสื่อสาร 

3(1-4-4) 

Production of Audio-Visual Media for 

Communication 

ทฤษฎีการถ่ายภาพ การท างานของกล้อง

ถ่ายภาพและอุปกรณ์เสริม การจัดองค์ประกอบ

ของภาพ การถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ 

กระบวนการและขั้นตอนการผลิตสื่อด้วย

เทคโนโลยทีี่เหมาะสมเพื่อติดต่อสื่อสารกับ

กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การผลิต

รายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อ

ปรับจ านวน

ชั่วโมงทฤษฎี

และปฏิบตั ิ
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สาระที่

ปรับปรุง 

สังคมออนไลน์ 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 

สังคมออนไลน์ 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 

125122 หลักการประชาสัมพันธ์                   3(2-2-5) 

Principles of Public Relations 

ความหมาย ความส าคญั วิวัฒนาการการ

ประชาสัมพันธ์ ประชามติ หลักการและขั้นตอน

การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายและ

เคร่ืองมือในการประชาสัมพันธ์ การ

ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน 

และองค์กรทีไ่ม่แสวงหาผลก าไร คุณสมบัติและ

จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ 

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 

125212 การสรา้งภาพลักษณแ์ละชื่อเสียง      3(2-2-5) 

Image Building and Reputation 

ความหมาย ความส าคญั วิวัฒนาการของ

การสรา้งภาพลักษณแ์ละการสรา้งชือ่เสียง 

เป้าประสงค์ วธิีการใช ้กระบวนการดา้นการ

สรา้งภาพลักษณแ์ละชื่อเสียง การประยุกต์ใช้ใน

องค์กรและปัจเจกบุคคล ผลกระทบ ความ

รับผดิชอบต่อสังคม 

Meaning, significance, evolution of image 

and reputation building, objectives, methods 

of use, image and reputation building process, 

applications in organizations and individuals, 

impacts, social responsibility 

เปลี่ยนรหัส

วิชาปรับชื่อ

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

125221 การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อการ

สื่อสาร                                        3(1-4-4) 

Graphic Design and Multimedia Design for 

Communication 

ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการออกแบบ การ

ผลิตสื่อกราฟิกและมัลติมีเดียส าหรับสื่อสารกับ

กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การ

สรา้งงานมลัติมีเดียเบือ้งต้น 

Introduction to graphic and multimedia design 

production to communicate with target 

audiences effectively, using program to 

produce printing and multimedia 

 

125221 การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อการ

สื่อสาร                                       3(1-4-4) 

Graphic Design and Multimedia Design for 

Communication 

ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการออกแบบ การ

ผลิตสื่อกราฟิกและมัลติมีเดียส าหรับสื่อสารกับ

กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การ

สรา้งงานมลัติมีเดียเบือ้งต้น 

Introduction to graphic and multimedia 

design, graphic and multimedia production for 

effective communication with target 

audiences, using program to produce printing 

and multimedia 

 

คงเดมิ 
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125222 วาทนิเทศ                                    3(2-2-5) 

Speech Communication 

ความหมาย วิวัฒนาการ หลักการและ

ทฤษฎี รูปแบบต่าง ๆ ของการพูด ปัจจัยที่ท าให้

การพูดสัมฤทธิ์ผล การเตรยีมการพูดและ

บุคลิกภาพของผู้พูด 

Meaning, 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 หลักการและ

ทฤษฎี รูปแบบต่าง ๆ ของการพูด ปัจจัยที่ท าให้

การพูดสัมฤทธิ์ผล การเตรยีมการพูดและ

บุคลิกภาพของผู้พูด 

Meanings, evolution, principles and 

theories, patterns of speech, factors for 

making speech successful, speech preparation 

and personality of speaker 

คงเดมิ 

125223 หลักการโฆษณา                            3(2-2-5) 

Principles of Advertising 

แนวความคิด ความหมาย วิวัฒนาการของ

การโฆษณา การสรา้งสรรค์งานโฆษณา การ

ผลิตชิ้นงานโฆษณาผ่านสื่อตา่ง ๆ การวางแผน

ซือ้สื่อโฆษณา โครงสรา้ง หน้าที่และบรกิารของ

บรษิัทตัวแทนโฆษณา วิธีการวัดและประเมินผล

การโฆษณา อิทธิพลของโฆษณาที่มตี่อผู้บริโภค 

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 การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 3(2-2-5) 

Advertising and Marketing communication 

แนวความคิด ความหมาย วิวัฒนาการของ

การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 

ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณากับการสื่อสาร

การตลาด การออกแบบสรา้งสรรคง์านโฆษณา 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องใน

อุตสาหกรรมการโฆษณาและสื่อสารการตลาด 

การวางแผนการสื่อสารการตลาด วธิีการวัดและ

ประเมินผลการสื่อสารการตลาด ผลกระทบของ

กระบวนการสื่อสารการตลาดทีม่ีต่อผู้บริโภค 

สังคม ตลาด และสื่อมวลชน กฎหมายและ

จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณา 

Concepts, meanings, evolution of 

advertisement and marketing communication, 

relationship between advertising and 

marketing communications, creative 

advertising design, stakeholders, stakeholders' 

roles and responsibilities in the advertising and 

marketing communications industry, marketing 

communication planning, evaluation and 

measurement marketing communications, 

impacts of marketing communication processes 

on consumers, society, markets and the 

media, laws and ethics related to 

advertisement 

 

 

 

 

ปรับชื่อ

รายวิชาและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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125311 การเขียนเชิงนิเทศศาสตรอ์ย่างสรา้งสรรค์ 

3(2-2-5) 

Creative Writing for Communication Art 

หลักการเขียนที่ถูกต้อง การสื่อความหมาย

ตรงตามวัตถุประสงค์ การออกแบบ การสรา้ง

เนือ้หางานด้านนิเทศศาสตร์อย่างสรา้งสรรค์ 

สอดคล้องกับกระบวนการสื่อสารในแต่ละ

องค์ประกอบ ผู้สง่สาร สื่อ ผู้รับสาร การฝึกเขียน

ในลักษณะต่าง ๆ 

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 

125224 การคิดและการเขียนเชงิสรา้งสรรค์    3(2-2-5) 

Creative Thinking and Writing  

กระบวนการคิดอย่างสรา้งสรรค์ 

คุณลักษณะงานเขียนเชิงสรา้งสรรค์ หลักการ

เขียน การสื่อความหมายตรงตามวตัถุประสงค์ 

การออกแบบโครงสรา้งเนือ้หาอย่างสรา้งสรรค์ 

สอดคล้องกับกระบวนการสื่อสารในแต่ละ

องค์ประกอบ ผู้สง่สาร สื่อ ผู้รับสาร การฝึก

เขียนในลักษณะต่าง ๆ 

Creative thinking process, creative writing 

features, 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 

เปลี่ยนรหัส

วิชา ปรับชื่อ

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

125413 สัมมนา                                       1(0-3-2) 

Seminar  

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ การ

อภิปราย และการตอบข้อซกัถามในประเด็น

ทางด้านการสื่อสาร 

Searching, collecting data, analyzing, 

report writing, presenting, discussing and 

answering question in communication matter 

  ปิดรายวิชา 

125412 การบรหิารประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ 

3(2-2-5) 

Issue and Crisis Communication Management 

ความหมาย ความส าคญั ตัวอย่าง

เหตุการณ์ภาวะวิกฤติ การจ าแนกลักษณะของ

ภาวะวิกฤติ การบรหิารประเด็น การบรหิาร

ความเสี่ยง การบรหิารจัดการการสื่อสาร กล

ยุทธ์การจัดการสื่อสารและการบรหิารสื่อมวลชน

ในภาวะวิกฤต ิ

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 

 

  ปิดรายวิชา 
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สาระที่

ปรับปรุง 

125312 การจัดการการสื่อสารการตลาด        3(2-2-5) 

Marketing Communication Management 

ความหมาย แนวคดิการสื่อสารการตลาด 

การใชก้ารสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

พัฒนาการทางการสื่อสารการตลาด 

องค์ประกอบดา้นการสื่อสารการตลาด รูปแบบ 

วิธีการ การมีส่วนรว่มทางการสื่อสารการตลาด 

การมีส่วนรว่มในกิจกรรมการสื่อสารการตลาด 

การบรหิารและวางแผนงานด้านสื่อสาร

การตลาด การวิจัยและประเมนิผลงานด้าน

สื่อสารการตลาด 

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 

  ปิดรายวิชา 

125321 เทคนิคการจัดการการสื่อสาร           3(2-2-5) 

Communication Management Technique 

รูปแบบองค์กร เทคนคิการบรหิารองค์กร

ทางการสื่อสาร การวเิคราะห์สภาพการแข่งขนั

ทางธุรกิจ การวางแผนงานการบรหิารองค์กร

และการสื่อสาร การวเิคราะห์ตน้ทุนการใชส้ื่อ

เพื่อการสื่อสาร การวเิคราะห์ผลตอบกลับ และ

การปรับปรุงแผนการบรหิารองค์กรเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค ์

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 

 

 

 

  ปิดรายวิชา 
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125322 การบรหิารภาพลักษณ ์อัตลักษณแ์ละช  อ่เสียง 

3(2-2-5) 

Image Identity and Reputation Management 

แนวคิดและทฤษฎกีารสรา้งและบรหิาร

ภาพลักษณ ์อัตลักษณร์วมถงึชื่อเสียงขององคก์ร 

กลยุทธ์การสรา้งและการวิเคราะห์แนวทาง 

ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่มสี่วนส าคัญในการ

ก าหนดและการสรา้งภาพลักษณ ์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 

125541 การบรหิารภาพลักษณ ์อัตลักษณแ์ละช  อ่เสียง 

3(2-2-5) 

Image Identity and Reputation Management 

แนวคิดและทฤษฎกีารสรา้งและบรหิาร

ภาพลักษณ ์อัตลักษณร์วมถงึชื่อเสียงของ

องค์กร กลยุทธก์ารสรา้งและการวิเคราะห์

แนวทาง ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่มีส่วนส าคัญใน

การก าหนดและการสรา้งภาพลกัษณ ์อัตลักษณ ์

ชื่อเสียงที่ดีให้แก่องค์กร 

Meanings, importance, examples of crisis 

events, verifying crisis situations, issue design 

and management, risk management, 

communication management, creating and 

developing communication management 

strategy and mass media relations 

management in crisis situation 

เปลี่ยนรหัส

รายวิชา และ

ย้ายไปอยู่

กลุ่มวิชาเอก

เลือก 

125411 การวางแผนการสื่อสารเชงิกลยุทธ์     3(2-2-5) 

Strategic Communication Plan 

ความหมาย ธรรมชาติของแผน 

กระบวนการ การวิเคราะหค์วามต้องการของ

ผู้บริโภคและรูปแบบตลาด การวางแผนและการ

สื่อสารเชิงกลยุทธ์ส าหรับองค์การและธุรกิจ การ

ก าหนดกลยุทธ์ กลวธิีและกิจกรรมการสื่อสาร 

การพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ การจดัการด้าน

การใชส้ื่อและการพัฒนาสารส าหรับ

กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ การสรา้งความสัมพันธ์กับ

ลูกค้าและการประเมินผลการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 

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 

125411 การวางแผนการสื่อสารเชงิกลยุทธ์    3(2-2-5) 

Strategic Communication Plan  

ความหมาย ธรรมชาติของแผน 

กระบวนการ การวิเคราะหค์วามต้องการของ

ผู้บริโภคและรูปแบบตลาด การวางแผนและการ

สื่อสารเชิงกลยุทธ์ส าหรับองค์กรและธุรกิจ การ

จัดการทรัพยากร การก าหนดกลยุทธ์ กลวิธี

และกิจกรรมการสื่อสาร การพัฒนาความคดิ

สรา้งสรรค์ การจัดการด้านการใชส้ื่อและการ

พัฒนาสารส าหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ การ

สรา้งความสมัพันธ์กบัลูกค้า ตัวอย่างเหตุการณ์

ภาวะวิกฤติ การจ าแนกลักษณะของภาวะวิกฤติ 

การสรา้งและพฒันากลยุทธก์ารจัดการสื่อสาร

และการบรหิารสื่อมวลชนในภาวะวิกฤติ และ

การประเมินผลการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 

Meanings, 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, 

examples of crisis events, verifying crisis 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

situations, creating and developing  

communication management strategy and 

mass media relations management in crisis 

situation and evaluation for strategic 

communication 

125414 การรณรงค์การจัดการการสื่อสาร      3(2-2-5) 

Communication Campaign Management 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรณรงค์ กล

ยุทธ์ กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงาน การ

ควบคุมงาน การประเมินผล และจรยิธรรมใน

การจัดการการสื่อสารในโครงการรณรงค์ การ

ประยุกต์ใช้สถานการณ์จากสภาพสงัคม ท้องถิ่น 

องค์การต่าง ๆ 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 

125412 การรณรงค์ ออกแบบประสบการณ์ และ

กิจกรรมพิเศษ                             3(2-2-5) 

Campaign, Design Experience, and Special 

Events 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรณรงค์ กล

ยุทธ์ กระบวนการ การออกแบบการสื่อสารกับ

ลักษณะทางจิตวทิยาของผู้บริโภค การสรา้งการ

มีส่วนรว่มระหว่างสนิค้าและผูบ้รโิภค การ

วิเคราะห์กลุม่เป้าหมาย ขั้นตอนการด าเนินงาน 

การประยุกต์ใช้สถานการณ์จากสภาพสังคม 

ท้องถิ่น องค์กรตา่งๆ เพื่อจัดท าโครงการรณรงค์

และกิจกรรมพิเศษ การบรหิารต้นทุน การ

ออกแบบบรรยากาศ การควบคุมกิจกรรมให้

เป็นไปตามแผนงาน การประเมินผล 

Campaign concepts and theories, 

strategy, process, communication design and 

consumer psychological characteristics, 

creating engagement between products and 

consumers, audience analysis, operation 

procedure, applying situations from social, 

local and organizational conditions to create 

campaigns and special events, cost 

management, atmospheric design, controlling 

activities in accordance with plans, evaluation 

เปลี่ยนรหัส

วิชา ปรับชื่อ

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

126100 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น                     3(3-0-6) 

Introduction to Economics 

ความหมายและความส าคัญของวิชา

เศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การก าหนดราคา

โดยอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์

และอุปทาน ทฤษฎแีละแนวคิดเบือ้งต้นเกี่ยวกับ

พฤติกรรมผูบ้รโิภค ทฤษฎกีารผลิต ต้นทุน 

รายไดป้ระชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบาย

การเงิน นโยบายการคลัง เงินเฟ้อ เงนิฝืด และ

การค้าระหว่างประเทศ 

Definition, importance of economics, 

126100 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น                    3(3-0-6) 

Introduction to Economics 

ความหมายและความส าคัญของวิชา

เศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การก าหนดราคา

โดยอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์

และอุปทาน ทฤษฎแีละแนวคิดเบือ้งต้นเกี่ยวกับ

พฤติกรรมผูบ้รโิภค ทฤษฎกีารผลิต ต้นทุน 

รายไดป้ระชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบาย

การเงิน นโยบายการคลัง เงินเฟ้อ เงนิฝืด และ

การค้าระหว่างประเทศ 

Definition, importance of economics, 

คงเดมิ 
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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 

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 

ความหมายและหน้าที่ทางการตลาด ปัจจัยที่

ส่งผลกระทบต่อระบบการตลาด การบรหิาร

การตลาดเบือ้งตน้ การแบง่ส่วนตลาด การเลือก

ตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผูบ้รโิภค การวิจัย

ตลาด การใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดในการ

ด 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 

128120 หลักการตลาด                             3(3-0-6) 

Principles of Marketing 

ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการตลาด 

ความหมายและหน้าที่ทางการตลาด ปัจจัยที่

สง่ผลกระทบต่อระบบการตลาด การบรหิาร

การตลาดเบือ้งตน้ การแบง่ส่วนตลาด การเลือก

ตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผูบ้รโิภค การวิจัย

ตลาด การใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดในการ

ด 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 

คงเดมิ 

125632 พฤติกรรมผูบ้รโิภคและผูรั้บสาร        3(2-2-5) 

Consumer and Audience Behavior 

หลักการ กลยุทธ์ รูปแบบ ลักษณะทางการ

สื่อสารระหว่างผู้ผลิตสินค้าและบริการกับ

ผู้บริโภค การวิเคราะห์พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการ

ตัดสินใจซือ้ กระบวนการสื่อสารตอ่การบรโิภค

และพฤตกิรรมการซือ้ของผู้บริโภค ขัน้ตอนการ

ตัดสินใจซือ้ อทิธิพลของวัฒนธรรม สังคมกลุ่ม 

ครอบครัวต่อการตัดสินใจ รูปแบบของสื่อกับการ

ด าเนินชีวติของผู้บริโภค สิทธิและการคุ้มครอง

สิทธิของผู้บริโภค 

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, 

125213 พฤติกรรมผูบ้รโิภคและผูรั้บสาร        3(2-2-5) 

Consumer and Audience Behavior 

หลักการ กลยุทธ์ รูปแบบ ลักษณะทางการ

สื่อสารระหว่างผู้ผลิตสินค้าและบริการกับ

ผู้บริโภค การวิเคราะห์พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการ

ตัดสินใจซือ้ ออกแบบกระบวนการสื่อสารตอ่

การบรโิภคและพฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภค 

ขั้นตอนการตัดสินใจซือ้ อทิธิพลของวัฒนธรรม 

ครอบครัวต่อการตัดสินใจ ประยุกต์ใช้รูปแบบ

ของสื่อกับการด าเนินชีวติของผู้บริโภค สิทธแิละ

การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 

Principles, tactics, forms of communication 

between producers of goods or services and 

targeted consumers, analyzing consumer 

behaviors in decision process, designing 

communication processes towards consumers' 

consumption and purchasing behavior, process 

เปลี่ยนรหัส

วิชา 
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สาระที่

ปรับปรุง 

the process of decision making, the influence 

of culture, society and family, forms of media 

targeting c onsu mers’ way s of li fe, c onsu mer 

right, consumer protection 

of decision-making process, influences of 

culture, society and family on decision, 

customizing media formats and consumers' 

lifestyles, consumer right and consumer 

protection 

125631 เครือข่ายการสื่อสารและสื่อสงัคม      3(2-2-5) 

Communication Network and Social Media 

แนวคิด หลักการ ความส าคญั ความหมาย 

องค์ประกอบ รูปแบบของสื่อสงัคมและเครือข่าย

การสื่อสาร สื่อสังคมและเครือข่ายการสื่อสารใน

ชีวติจริงและใช้สื่อเป็นตัวกลาง ลักษณะการ

สื่อสารผ่านเครือข่าย อทิธิพลที่มีต่อพฤติกรรม

ผู้บริโภค ผลกระทบที่มีต่อสินค้าและบรกิาร 

วิธีการใชป้ระโยชน์เครือข่ายการสื่อสารในการท า

การสื่อสารการตลาด 

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 

125311 เครือข่ายการสื่อสารและสื่อสงัคม     3(2-2-5) 

Communication Network and Social Media 

แนวคิด หลักการ ความส าคญั ความหมาย 

องค์ประกอบ รูปแบบของสื่อสงัคมและเครือข่าย

การสื่อสาร การวเิคราะห์สื่อสงัคมและเครือข่าย

การสื่อสารในชีวิตจริงและใช้สื่อเป็นตวักลาง 

ลักษณะการสื่อสารผ่านเครือข่าย อทิธิพลที่มีต่อ

พฤติกรรมผูบ้รโิภค ผลกระทบที่มีต่อสินค้า การ

บรกิาร และสังคม วิธกีารใชป้ระโยชน์เครือข่าย

การสื่อสาร 

Concepts, principles, importances, 

meanings, components, forms of social media 

and communication networking, social media 

analysis and communication network in real-

life situations and use media as intermediary, 

network communication characteristics, 

influences on consumer behaviors, impact on 

goods, services and society, and how to take 

advantage of communication networks 

เปลี่ยนรหัส

วิชา และยา้ย

หมวดจาก

กลุ่มวิชาเอก

เลือกกลุ่ม

การสื่อสาร

การตลาด 

เป็นวิชาเอก

บังคับ 

125732 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม           3(2-2-5) 

Intercultural Communication 

ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การ

ปรับตัวท่ามกลางความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม การพัฒนาการเป็นนกัสื่อสารสากล 

อทิธิพลของสื่อมวลชน สื่อสมัยใหม่ และกระแส

โลกาภิวัตน์ต่อการกลนืกลายทางวัฒนธรรม

และอัตลักษณ ์

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 

125321 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม          3(2-2-5) 

Intercultural Communication 

ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

รูปแบบการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมใน

กรณีศกึษาต่างๆ การปรับตัวท่ามกลางความ

หลากหลายทางวฒันธรรม การพัฒนาการเป็น

นักสื่อสารสากล อิทธิพลของสื่อมวลชน สื่อ

สมัยใหม่ และกระแสโลกาภิวัตน์ตอ่การกลืน

กลายทางวัฒนธรรมและอัตลกัษณ์ 

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 

 

เปลี่ยนรหัส

วิชา และยา้ย

หมวดจาก

กลุ่มวิชาเอก

เลือกการ

บรหิารการ

สื่อสารเป็น

วิชาเอกบังคับ 
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สาระที่

ปรับปรุง 

  226104 หลักการประมวลผลและการแสดงภาพข้อมูล 

3(2-2-5) 

Principles of Data Analysis and Visualization 

ประเภทข้อมูลและชุดข้อมูล การเตรยีม

ข้อมูล การน าเข้าข้อมูล การน าเข้าขอ้มูลจาก

แหลง่ต่าง แนวคดิการแสดงภาพข้อมลู ชนิดของ

การแสดงภาพสารสนเทศ การเล่าเร่ืองด้วย

ข้อมูล การออกแบบการแสดงภาพขอ้มูล

เบือ้งต้น เคร่ืองมือส าหรับการแสดงภาพข้อมูล 

การแสดงภาพข้อมลูแบบ แผนที่ ล าดับเวลา และ

เครือข่าย การแสดงภาพข้อมูลขนาดใหญ่ 

แนวโนม้และการท านายข้อมูล 

Data type and data set, data preparation, 

data import from different sources, concepts of 

data visualization, information visualization 

type, data storytelling, design principles of 

data visualization, tools for data visualization, 

time-series and network visualizations, big 

data visualizations, data trend and prediction 

รายวิชาใหม่ 

วชิาเอกเลือก 

กลุ่มการประชาสัมพันธ์                           15 หน่วยกิต 

วชิาเอกเลือก 

กลุ่มการบริหารภาพลักษณ์และชื่อเสยีง      15 หน่วยกิต 

เปลี่ยนชื่อ

กลุ่มวิชา 

125531 การสื่อสารเพื่อการโนม้น้าวใจ          3(2-2-5) 

Persuasive Communication 

ความหมาย ลักษณะ ทฤษฎีความส าคัญ 

ขั้นตอนและวธิีการในการสื่อสารเพื่อการ โน้ม

น้าวใจ  องค์ประกอบส าคัญทางจิตวทิยาและ

สังคมวทิยาที่มีผลต่อการโนม้น้าวใจ อทิธิพลของ

ผู้ส่งสารและผูรั้บสาร อทิธิพลของกลุม่ 

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 

  ปิดรายวิชา 

125532 การสื่อสารองค์การ                        3(2-2-5) 

Corporate Communication 

ความหมาย ความส าคญัของการสื่อสาร

องค์การ สิง่แวดล้อมและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิด ทฤษฎีในการวิเคราะห์สาเหตแุละผลของ

การสื่อสาร การแก้ไขปญัหาทางการสื่อสารของ

125532 การบรหิารความสัมพนัธ์                3(2-2-5) 

Relationship Management 

การบรหิารจัดการความสมัพันธ์กบัลกูค้า 

วิเคราะห์พฤตกิรรมลูกค้า การออกแบบวิธีการ

เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์

พฤติกรรมลูกคา้ การจัดกลุม่พฤตกิรรมลูกค้า 

เปลี่ยนชื่อ 

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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สาระที่

ปรับปรุง 

องค์การ เทคนิคและทกัษะการสื่อสารในรูปแบบ

ต่าง ๆ มนษุยสัมพันธแ์ละจรยิธรรมทางการ

สื่อสารขององค์การ 

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 

และสร้างกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม

อย่างเป็นระบบ 

Customer relationship management, client 

behavior analysis, systematically data 

collection, consumer behavior analyzation, 

consumer behavior segmentation and strategy 

creation systematically and properly with 

segments  

125533 กลยุทธ์การสรา้งเนือ้หาและสื่อเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์                              3(2-2-5) 

Media and Content Strategy for Public 

Relations  

กลยุทธ์ เทคนคิ และวิธีการในสร้างเนือ้หา

การประชาสัมพันธ์อย่างสรา้งสรรค์และมี

ประสิทธิภาพ การวิเคราะห์สารและผู้รับสาร 

การเลือกใช้สารและสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่

เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อตอบสนอง

วัตถุประสงค์ทางการประชาสัมพันธท์ี่แตกต่าง

กัน 

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 

125533 กลยุทธ์การสรา้งเนือ้หาเพื่อการสร้าง

ภาพลักษณแ์ละชื่อเสียง                  3(2-2-5) 

Content Strategy for Image Building and 

Reputation 

กลยุทธ์ เทคนคิ และวิธีการในสร้างเนือ้หา

การประชาสัมพันธ์อย่างสรา้งสรรค์และมี

ประสิทธิภาพ การวิเคราะห์สารและผู้รับสาร 

การเลือกใช้สารและสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่

เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อตอบสนอง

วัตถุประสงค์ทางการประชาสัมพันธท์ี่แตกต่าง

กัน 

Strategies, techniques and methods to 

create creatively and effectively public 

relations content, message and audience 

analysis, message and media using for public 

relations in response to different targets and 

public relations objectives 

ปรับชื่อ 

รายวิชา 

125541 เทคนิคการน าเสนองานประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 

Presentation Technique for Public Relations 

เทคนิคและวิธกีารในการน าเสนองาน

ประชาสัมพันธ์ การเตรยีมตัวและจิตวิทยา การ

น าเสนองาน การใชเ้คร่ืองมือประกอบการ

น าเสนอให้มีประสิทธภิาพ 

Technique and method of delivering 

public relations, psychological and preparation 

in presentation, the use of tools effectively in 

presentation 

 

 

125531 เทคนิคการน าเสนองาน                  3(2-2-5) 

Presentation Technique  

เทคนิคและวิธกีารในการน าเสนองาน การ

เตรยีมตัวและจิตวิทยา การน าเสนองาน การใช้

เคร่ืองมือประกอบการน าเสนอให้มีประสิทธิภาพ 

Techniques and methods of delivering 

public relations, self- preparation and 

presentation psychology, effective uses of 

tools in presentation 

เปลี่ยนรหัส

วิชาและปรับ

ชื่อวิชา 
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125542 การประชาสัมพันธ์เชงิบูรณาการ        3(2-2-5) 

Integrated Public Relations  

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก การ

บรหิารความสัมพันธ์กับลกูค้าและงานลูกค้า

สัมพันธ์ สื่อมวลชนสัมพันธ์ ชมุชนสัมพันธ์ การ

จัดเหตุการณ์พเิศษ การประชาสมัพันธ์ในภาวะ

วิกฤติ การบรหิารภาพลกัษณข์ององค์กร การ

สื่อสารและการบรหิารแบรนด์ บรรษัทภิบาลและ

ความรับผดิชอบต่อสังคม การวิเคราะห์

เปรียบเทียบถึงบทบาทการประชาสัมพันธ์ของ

องค์กรประเภทต่าง ๆ จริยธรรมและ

จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ 

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 

125542 การประชาสัมพันธ์เชงิบูรณาการ       3(2-2-5) 

Integrated Public Relations  

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก การ

บรหิารความสัมพันธ์กับลกูค้าและงานลูกค้า

สัมพันธ์ สื่อมวลชนสัมพันธ์ ชมุชนสัมพันธ์ การ

จัดเหตุการณ์พเิศษ การประชาสมัพันธ์ในภาวะ

วิกฤติ การบรหิารภาพลกัษณข์ององค์กร การ

สื่อสารและการบรหิารแบรนด์ บรรษัทภิบาล

และความรับผิดชอบต่อสังคม การวิเคราะห์

เปรียบเทียบถึงบทบาทการประชาสัมพันธ์ของ

องค์กรประเภทต่าง ๆ จริยธรรมและ

จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ ์

Proactive public relations strategy, 

customer relationship management and 

customer support, media relations, community 

relations, special events, crisis public relations, 

corporate image management, communication, 

and brand management, good governance 

and corporate social responsibility, critical 

comparison of organizations public relations, 

code and ethics public relations 

คงเดมิ 

125322 การบรหิารภาพลักษณ ์อัตลักษณ ์และชื่อเสียง 

3(2-2-5) 

Presentation Technique for Public Relations 

แนวคิดและทฤษฎกีารสรา้งและบรหิาร

ภาพลักษณ ์อัตลักษณร์วมถงึชื่อเสียงขององคก์ร 

สินค้า การบรกิาร และบุคคล กลยุทธ์การสรา้ง

และการวิเคราะห์แนวทาง ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ 

ที่มีส่วนส าคัญในการก าหนดและการสรา้ง

ภาพลักษณ ์อัตลักษณ ์ชื่อเสียงที่ดีใหแ้ก่องค์กร 

การบรหิารผลกระทบหลงัจากการสรา้ง

ภาพลักษณ ์อัตลักษณ ์และชื่อเสียง 

Image, identity, reputation building and 

management concepts and theories, strategy 

and analysis of guidelines and situational 

factors affecting image, identity and reputation 

creation in organization 

125541 การบรหิารภาพลักษณ ์อัตลักษณ ์และชื่อเสียง 

3(2-2-5) 

Presentation Technique for Public Relations 

แนวคิดและทฤษฎกีารสรา้งและบรหิาร

ภาพลักษณ ์อัตลักษณร์วมถงึชื่อเสียงของ

องค์กร สินค้า การบรกิาร และบุคคล กลยุทธ์

การสรา้งและการวิเคราะหแ์นวทาง ปัจจัย

แวดล้อมต่าง ๆ ทีม่ีส่วนส าคัญในการก าหนด

และการสรา้งภาพลักษณ ์อัตลกัษณ ์ชื่อเสียงที่ดี

ให้แก่องค์กร การบรหิารผลกระทบหลังจากการ

สรา้งภาพลักษณ ์อัตลกัษณ ์และชื่อเสียง 

Concepts and theories for reputation 

building and management, identity and 

reputation of organizations, products, services 

and individuals, building strategies and 

approach analyses, various environmental 

factors which plays an important role in 

determining and creating a good image, 

identity, and reputation for the organizations, 

เปลี่ยนรหัส

วิชาย้ายมา

จากวิชาเอก

บังคับ 
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หลักสูตร นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) 
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สาระที่

ปรับปรุง 

effects of image identity and reputation 

building management 

กลุ่มการสื่อสารการตลาด                        15 หน่วยกิต   

125631 เครือข่ายการสื่อสารและสื่อสงัคม      3(2-2-5) 

Communication Network and Social Media 

แนวคิด หลักการ ความส าคญั ความหมาย 

องค์ประกอบ รูปแบบของสื่อสงัคมและเครือข่าย

การสื่อสาร สื่อสังคมและเครือข่ายการสื่อสารใน

ชีวติจริงและใช้สื่อเป็นตัวกลาง ลักษณะการ

สื่อสารผ่านเครือข่าย อทิธิพลที่มีต่อพฤติกรรม

ผู้บริโภค ผลกระทบที่มีต่อสินค้าและบรกิาร 

วิธีการใชป้ระโยชน์เครือข่ายการสื่อสารในการท า

การสื่อสารการตลาด 

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 

  ย้ายไปอยู่

กลุ่มวิชาเอก

บังคับ 

125632 พฤติกรรมผูบ้รโิภคและผูรั้บสาร        3(2-2-5) 

Consumer and Audience Behavior 

หลักการ กลยุทธ์ รูปแบบ ลักษณะทางการ

สื่อสารระหว่างผู้ผลิตสินค้าและบริการกับ

ผู้บริโภค การวิเคราะห์พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการ

ตัดสินใจซือ้ กระบวนการสื่อสารตอ่การบรโิภค

และพฤตกิรรมการซือ้ของผู้บริโภค ขัน้ตอนการ

ตัดสินใจซือ้ อทิธิพลของวัฒนธรรม สังคมกลุ่ม 

ครอบครัวต่อการตัดสินใจ รูปแบบของสื่อกับการ

ด าเนินชีวติของผู้บริโภค สิทธิและการคุ้มครอง

สิทธิของผู้บริโภค 

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 medi a targeting c onsu mers’ 

125213 พฤติกรรมผูบ้รโิภคและผูรั้บสาร        3(2-2-5) 

Consumer and Audience Behavior 

หลักการ กลยุทธ์ รูปแบบ ลักษณะทางการ

สื่อสารระหว่างผู้ผลิตสินค้าและบริการกับ

ผู้บริโภค การวิเคราะห์พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการ

ตัดสินใจซือ้ กระบวนการสื่อสารตอ่การบรโิภค

และพฤตกิรรมการซือ้ของผู้บริโภค ขัน้ตอนการ

ตัดสินใจซือ้ อทิธิพลของวัฒนธรรม ครอบครัว

ต่อการตัดสินใจ รูปแบบของสื่อกบัการด าเนิน

ชีวติของผู้บริโภค สิทธแิละการคุ้มครองสิทธิของ

ผู้บริโภค 

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 c onsu mers’ way s of li fe, c onsu mer 

ย้ายไปอยู่

กลุ่มวิชาเอก

บังคับและ

เปลี่ยนรหัส

รายวิชา 
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ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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สาระที่

ปรับปรุง 

ways of life, consumer right, consumer 

protection 

right, consumer protection 

125633 การสื่อสารสุขภาพ                         3(2-2-5) 

Health Communication 

ความหมาย ความส าคญัของสุขภาพที่ดี 

การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย วิธีการสือ่สารเพื่อ

การพัฒนาสุขภาพและสร้างคุณภาพชีวติที่ดีแบบ

องค์รวม การรณรงค์ส่งเสรมิเพื่อการรักษา

สุขภาพ การรู้เท่าทันข้อมูลด้านอาหารและยา 

ข้อจ ากัด กฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

สื่อสารสุขภาพ 

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 

125225 การสื่อสารสุขภาวะ                       3(2-2-5) 

Wellness Communication 

ความหมาย ความส าคญัของการมีสขุภาวะ 

การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การสรา้งประเด็น

การสื่อสารเพื่อเสรมิสร้างสุขภาวะ ออกแบบและ

พัฒนากระบวนการการสื่อสารเพื่อการพัฒนา

สุขภาพและสร้างคุณภาพชีวติที่ดแีบบองค์รวม 

การรณรงค์ส่งเสรมิเพื่อการรักษาสขุภาวะ การ

รู้เท่าทันข้อมูลด้านอาหารและยา ข้อจ ากัด 

กฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร

สุขภาวะ 

Meanings, importance of health and well-

being, audience analysis, creating 

communication issues to enhance health and 

wellness, design and develop communication 

processes for holistic health improvement and 

good quality of life, campaign to promote 

health and wellness, food and drug information 

literacy, restrictions, regulations, laws related 

to health and wellness communication 

ปรับชื่อ

รายวิชา ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

เปลี่ยนรหัส

วิชาและย้าย 

ไปอยู่กลุ่ม

วิชาเอกบังคับ 

125641 การสื่อสารและบรหิารตราสินคา้        3(2-2-5) 

Brand Communication and Management 

การแปลงนโยบายทางการตลาด กลยุทธ์

การตลาด การก าหนดแนวทางการสร้าง

ภาพลักษณ ์ตัวตน บคุลิก ชื่อเสียง และความ

จงรักภักดีทีม่ีต่อสินค้าและบรกิาร การออกแบบ

การสื่อสารแบรนด์ผ่านเคร่ืองมือ จุดพบปะแบ

รนด์ การมีปฏิสัมพันธ์กับลกูจ้าง การท ากิจกรรม

เพื่อตอบแทนสงัคม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

Implementation of marketing policy, 

marketing, strategy to identify guideline for 

creating image, identity, personality, 

popularity, brand loyalty, brand communication 

through tools, brand meeting, employee 

interaction, social responsibility activities, new 

product development 

 

 

  ปิดรายวิชา 
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หลักสูตร นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) 
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สาระที่

ปรับปรุง 

125642 การออกแบบประสบการณ์และกิจกรรมพิเศษ 

3(2-2-5) 

Experience and Special Event Design 

การออกแบบการสื่อสารกับลักษณะทาง

จิตวทิยาของผู้บริโภค การออกแบบกจิกรรม

ส่งเสรมิการตลาด การจัดการพืน้ที่จดัจ าหน่าย 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ การสรา้งการมีส่วนรว่ม

ระหว่างสินค้าและผูบ้รโิภค การวิเคราะห์

กลุ่มเป้าหมาย การวางแผนงาน การเลือก

สถานที่ การบรหิารต้นทนุ การออกแบบ

บรรยากาศ การควบคุมกิจกรรมให้เป็นไปตาม

แผนงาน การประเมินผลการจัดกิจกรรมพิเศษ 

Communication designed with consumer 

psychology, marketing promotion activity 

design, organizing sales promotion activities, 

product packaging design, creating 

participation among product and consumer, 

target consumer analysis, event planning, 

cost-effective management, designing event 

atmosphere, event management, event 

evaluation, and regulations related to 

organizing event, create, plan, budget, 

implement, and evaluate events 

125412 การรณรงค์ ออกแบบประสบการณ์และ

กิจกรรมพิเศษ                             3(2-2-5) 

Campaign, Design Experience, and Special 

Events 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรณรงค์ กล

ยุทธ์ กระบวนการ การออกแบบการสื่อสารกับ

ลักษณะทางจิตวทิยาของผู้บริโภค การสรา้งการ

มีส่วนรว่มระหว่างสนิค้าและผูบ้รโิภค การ

วิเคราะห์กลุม่เป้าหมาย ขั้นตอนการด าเนินงาน 

การประยุกต์ใช้สถานการณ์จากสภาพสังคม 

ท้องถิ่น องค์กรตา่งๆ เพื่อจัดท าโครงการรณรงค์

และกิจกรรมพิเศษ การบรหิารต้นทุน การ

ออกแบบบรรยากาศ การควบคุมกิจกรรมให้

เป็นไปตามแผนงาน การประเมินผล 

Campaign concepts and theories, 

strategies, process, communication design and 

consumer psychological characteristics, 

creating engagement between products and 

consumers, audience analysis, operation 

procedure, applying situations from social, 

local and organizational conditions to create 

campaigns and special events, cost 

management, atmospheric design, controlling 

activities in accordance with plans, evaluation 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชาและ

ย้ายไปอยู่

กลุ่มวิชาเอก

บังคับ   

วชิาเอกเลือก 

กลุ่มการบริหารการสื่อสาร 15 หน่วยกิต 

  

125731 ภูมิทัศน์ทางการสื่อสาร                   3(2-2-5) 

Communication Landscape 

พฤติกรรม การเลือกใช้สื่อ รูปแบบ วธิีการ 

การสื่อสารในสภาพปัจจุบันของกลุม่คนต่าง ๆ 

ผลกระทบต่อระดับปัจเจกบคุคลและสังคม 

กระบวนการท าหน้าที่ของสื่อ สถานการณ์ที่มีผล

ต่อการบรหิารการสื่อสาร แนวโน้มของ

เทคโนโลยทีางการสื่อสาร การวเิคราะห์ภาพรวม

ทางการสื่อสาร 

Behavior, media selection, format and 

procedure of communication, crowds 

communication in current situation, individual 

and social impact, media function process, 

situation affect communication management, 

  ปิดรายวิชา 
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สาระที่

ปรับปรุง 

trend of communication technology, analysis of 

overall communication 

125732 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม           3(2-2-5) 

Intercultural Communication 

ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การ

ปรับตัวท่ามกลางความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม การพัฒนาการเป็นนกัสื่อสารสากล 

อทิธิพลของสื่อมวลชน สื่อสมัยใหม่ และกระแส

โลกาภิวัตน์ต่อการกลนืกลายทางวัฒนธรรม

และอัตลักษณ ์

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 

125321 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม          3(2-2-5) 

Intercultural Communication 

ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

องค์กรทางการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

รูปแบบการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมใน

กรณีศกึษาต่าง ๆ การปรับตัวท่ามกลางความ

หลากหลายทางวฒันธรรม การพัฒนาการเป็น

นักสื่อสารสากล อทิธิพลของสื่อมวลชน สื่อ

สมัยใหม่ และกระแสโลกาภิวัตน์ตอ่การกลืน

กลายทางวัฒนธรรมและอัตลกัษณ์ ผลกระทบ

ของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมทีม่ีต่อองคก์ร

ระหว่างประเทศ 

Theories of intercultural communication, 

intercultural organizations, types of 

intercultural communication in various case 

situations, adaptation among various cultural 

diveristy, development of international 

communicators, influences of mass media, 

new media and globalization on culture and 

identity assimilation, inflences of intercultural 

communication on international organizations 

เปลี่ยนรหัส

วิชา ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชาและ

ย้ายไปอยู่

กลุ่มวิชาเอก

บังคับ 

125733 การจัดการมวลชนสมัพันธ์               3(2-2-5) 

Mass Relationship Management 

รูปแบบการรวมกลุม่ของมวลชน 

วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่ม ลกัษณะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม 

หลักการมีส่วนรว่ม กิจกรรมกลุ่ม การสื่อสาร

แบบมีส่วนรว่ม วธิีการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ 

ความร่วมมือ การแก้ไขความเขา้ใจผิด การสรา้ง

ความเขม้แข็งใหก้ับกลุม่และองคก์ร การสรา้ง

ทัศนคติและค่านิยมรว่ม 

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 breakdown, 

strength creation for groups and organization, 

  ปิดรายวิชา 
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สาระที่

ปรับปรุง 

attitude and shared values creation 

125741 การบรหิารโครงการสื่อสาร              3(2-2-5) 

Communication Project Management 

การวิเคราะห์แผน ประเภทและลักษณะของ

โครงการสื่อสาร หลักการก าหนดวัตถุประสงค์

ของโครงการสื่อสาร การสร้างข้อก าหนด

ผลส าเร็จของงานและตัวชี้วัด การวิเคราะห์

ระยะเวลา การก าหนดผูรั้บผดิชอบ การจัดการ

ก าลังคน การจัดการงบประมาณ เทคนิคการ

ควบคุมและตรวจสอบงาน การบรหิารความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความคุม้ค่าของโครงการ การ

ประเมินและสรุปผลโครงการ 

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 

  ปิดรายวิชา 

125742 การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

3(2-2-5) 

Communication for Social Change 

ความหมาย แนวคดิ  กระบวนการสื่อสาร  

นวัตกรรมและการยอมรับ การติดต่อสื่อสารเพื่อ

การพัฒนา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษา

บรบิททางสงัคมในพืน้ที่ การวางแผนการสื่อสาร

เพื่อการเปลี่ยนแปลงให้สงัคม การใชส้ื่อระหว่าง

บุคคลและสื่อมวลชนเพื่อพัฒนาชุมชน การ

สื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐ ผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง 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 

  ปิดรายวิชา 
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หลักสูตร นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) 

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) 

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 

สาระที่

ปรับปรุง 

government, change agent, opinion leader, 

and people 

 กลุ่มการจัดการเนื้อหา  15 หน่วยกิต ปรับเพิ่มกลุ่ม

วิชาเอกเลือก 

  125631 การเล่าเร่ือง                                3(2-2-5) 

Story telling 

การรวบรวมข้อมูล การก าหนด

กลุ่มเป้าหมาย การสรา้งโครงเรื่องจากข้อมูล 

การก าหนดจดุสนใจในเรื่อง บทสรุปของเรื่องราว 

ออกแบบการเล่าเร่ืองด้วยการเขียน ออกแบบ

การเล่าเร่ืองด้วยการพูด ออกแบบการเล่าเร่ือง

ผ่านสื่อ 

Data collection, building target audience, 

creating storyline from data, defining points of 

interest in subject, producing summary, writing 

storytelling design, oral storytelling design, 

design storytelling through media 

รายวิชาใหม่ 

  125632 การสรา้งเนือ้หาเชงิสรา้งสรรค์         3(2-2-5) 

Creative content creation 

การวิเคราะห์โจทย ์ข้อจ ากัด สิ่งสนบัสนุนใน

การท าเนือ้หา วิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทางการ

สรา้งเรื่องเพื่อให้เกิดความแตกต่างและโดดเด่น 

การก าหนดเป้าหมายของเรื่อง การตัดสินใจ

เลือกแนวทางการสรา้งเนือ้หา กลยุทธ์การสรา้ง

เนือ้หาด้วยวิธีการสรา้งสรรค์ การประเมินผล 
Problem analysis, limitations, content 

creation supports, analysis and comparison of 

different approaches in telling unique and 

memorable stories, story goal setting, deciding 

on content creation strategy, content creation 

strategies with creative methods, evaluation 

รายวิชาใหม่ 

  125633 เนือ้หาทางการตลาด                     3(2-2-5) 

Content marketing 

รูปแบบ วิธีการน าเสนอเนือ้หาทางการ

ตลาด การเปรยีบเทียบเนือ้หากับคูแ่ข่งทางการ

ตลาด หลกัการใชเ้นือ้หาสนับสนุนกิจกรรมทาง

การตลาด การผลิตเนื้อหาเพื่อตอบสนอง

เป้าหมายทางการตลาด 

Forms, methods of presenting marketing 

content, content comparison with marketing 

รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตร นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) 

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) 

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 

สาระที่

ปรับปรุง 

competitors, content-integration principles for 

marketing campaigns, producing content to 

achieve marketing objectives 

  125641 การสรา้งเนือ้หาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

3(2-2-5) 

Content creation for social change 

การวิเคราะห์และก าหนดสภาพปัญหาทาง

สังคม การเลือกวิธกีารแก้ไขปัญหา ก าหนด

แนวทางเพื่อสรา้งความเปลี่ยนแปลง ออกแบบ

เนือ้หาที่ตอบสนองต่อการรับรูข้องกลุ่มเป้าหมาย

และประเด็นที่ตอ้งการการเปลี่ยนแปลง การ

เลือกรูปแบบ พื้นที่ เวลาเพื่อสรา้งกระบวนการ

เปลี่ยนแปลง ประเมินผลกระทบของเนือ้หาที่มี

ต่อสังคม 

Analysis and conditionalization of social 

problems, choosing problem-solving strategy, 

create change strategy, create material based 

on target audience's perceptions and issues 

that need change, creating format, space, 

time to create change process, assess impact 

of content on society 

รายวิชาใหม่ 

  125642 การบรหิารเนือ้หา                         3(2-2-5) 

Content Management 

การก าหนดเป้าหมาย วิธีการ รูปแบบ กล

ยุทธ์ วางแผนการน าเสนอเนือ้หา การก าหนด

งบประมาณในการผลิตและเผยแพร่เนือ้หา การ

วิเคราะห์ความคุม้ค่าด้านงบประมาณ ด้าน

ความรู้สึก ด้านภาพลักษณ ์ประเมินผลกระทบที่

เกิดขึน้ทีม่ีต่อแบรนด์ องคก์ร บุคคล สังคม แนว

ทางแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดผลกระทบทางลบจาก

การน าเสนอเนือ้หา 

Goal setting, methods, patterns, 

strategies, content presentation planning, 

content creation and distribution budgeting, 

budget value analysis, feeling analysis, image 

analysis, evaluation of brand, organization, 

individuals, and society's impact, problem-

solving solutions for negative impacts from 

content presentation 

 

รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตร นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) 

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) 

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 

สาระที่

ปรับปรุง 

กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา การฝกึงานและการศึกษาอิสระ 

6 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา การฝกึงานและการศึกษาอิสระ 

6 หน่วยกิต 

 

125421 การฝึกงาน                                 6 หน่วยกิต 

Professional Training 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการจดัการการ

สื่อสารในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือ

เอกชน 

Learning, gaining experience, improving 

working skill in communication management as 

an apprentice in private or government sectors 

125421 การฝึกงาน                                6 หน่วยกิต 

Professional Training 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการจดัการการ

สื่อสารในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ 

หรือเอกชน 

Learning, gaining experience, improving 

working skill in communication management as 

an apprentice in private or government sectors 

คงเดมิ 

125422 สหกิจศกึษา                               6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 

การปฏิบัติงาน เรยีนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการจดัการการ

สื่อสารในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือ

เอกชน 

Training, learning, gaining experience, 

improving working skill in communication 

management as an apprentice in private or 

government sectors 

125422 สหกิจศกึษา                              6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 

การปฏิบัติงาน เรยีนรู้ เพิ่มพูน

ประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการการสื่อสารในสถานประกอบการ องค์กร

ภาครัฐ หรือเอกชน 

Training, learning, gaining experience, 

improving working skill in communication 

management as an apprentice in private or 

government sectors 

คงเดมิ 

125423 การศึกษาอิสระ                           6 หน่วยกิต 

Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวจิัย 

การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอและ

อภิปรายในหัวข้อทางด้านการจัดการการสื่อสาร 

Studying, collecting data, researching, 

analyzing, report writing, presenting and 

discussing in communication management 

125423 การศึกษาอิสระ                          6 หน่วยกิต 

Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวจิัย 

การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอและ

อภิปรายในหัวข้อทางด้านการจัดการการสื่อสาร 

Studying, collecting data, researching, 

analyzing, report writing, presenting and 

discussing in communication management 

คงเดมิ 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 

หลักสูตรการจัดการการสื่อสารหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ 

หลักสูตรการจัดการการสื่อสารหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษส าหรับ

ชวีติประจ าวัน 

3(2-2-5) 

125111 หลักนเิทศศาสตร์ 3(3-0-6) 125111 หลักนเิทศศาสตร์ 3(3-0-6) 

127110 ความรู้ท่ัวไปทางการ

สื่อสารมวลชนและสื่อใหม ่

3(3-0-6) 127110 ความรู้ท่ัวไปทางการ

สื่อสารมวลชนและสื่อใหม ่

3(3-0-6) 

127133 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่องาน

ด้านนิเทศศาสตร์ 

3(2-2-5) 002101 การใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 1(0-2-1) 

004101 ศลิปะในการด าเนินชวีติ 

 

3(2-2-5) 003101 ศลิปะการจัดการชวีติ 3(2-2-5) 

   001101 ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 

รวม 15 

หน่วยกิต 

รวม 15 

หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ลกกว้าง 3(3-0-6) 001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 

125122 หลักการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 125122 จิตวทิยาเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 

125121 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 125121 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดลอ้ม 

3(2-2-5) 003102 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชวีติ 3(2-2-5) 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 001102 ภาษาไทยเชงิวชิาการ 1(0-2-1) 

122130 ธุรกิจเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 125123 ธุรกิจการสื่อสาร 3(3-0-6) 

   002102 การสือ่สารในสังคมดิจิทัล 2(1-2-3) 

รวม 18 

หน่วยกิต 

รวม 18 

หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชงิ

วชิาการและวิชาชพี 

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 2(0-4-2) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 125213 พฤตกิรรมผู้บริโภคและผู้รับ

สาร 

3(2-2-5) 

125211 การผลิตสื่อภาพและเสียงเพื่อ

การสื่อสาร 

3(0-6-4) 125211 การผลิตสื่อภาพและเสียงเพื่อ

การสื่อสาร 

3(1-4-4) 

125212 จิตวทิยาเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 125212 การสร้างภาพลักษณแ์ละ

ชื่อเสียง 

3(2-2-5) 

128120 หลักการตลาด 3(2-2-5) 128120 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

รวม 18 

หน่วยกิต 

รวม 17 

หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก

ในสังคม 

 

3(2-2-5) 003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม

และชุมชน 

1(0-2-1) 

002201 พลเมอืงใจอาสา 

 

3(2-2-5) 126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 3(3-0-6) 

125221 การออกแบบกราฟกิและ

มัลติมีเดียเพื่อการส่ือสาร 

3(1-4-4) 125221 การออกแบบกราฟกิและ

มัลติมีเดียเพื่อการส่ือสาร 

3(1-4-4) 

125222 วาทนเิทศ 

 

3(2-2-5) 125222 วาทนเิทศ 3(2-2-5) 

125223 หลักการโฆษณา 3(2-2-5) 125223 การโฆษณาและการสื่อสาร

การตลาด 

3(2-2-5) 

146273 ภาษาอังกฤษส าหรับงานดา้น

นเิทศศาสตร์ 

3(2-2-5) 125224 การคิดและการเขียนเชงิ

สร้างสรรค์ 

3(2-2-5) 

   125225 การสื่อสารสุขภาวะ 3(2-2-5) 

รวม 18 

หน่วยกิต 

รวม 19 

หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาตน้ 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาตน้ 

100005 กฎหมายและจริยธรรม

สื่อสารมวลชน 

3(2-2-5) 100005 กฎหมายและจริยธรรม

สื่อสารมวลชน 

3(2-2-5) 

125311 การเขียนเชงินเิทศศาสตร์อยา่ง

สร้างสรรค์ 

3(2-2-5) 125311 เครอืขา่ยการสื่อสารและสื่อ

สังคม 

3(2-2-5) 

125312 การจัดการการสื่อสาร

การตลาด 

3(2-2-5) 146273 ภาษาอังกฤษส าหรับงานดา้น

นเิทศศาสตร์ 

3(2-2-5) 

127324 ระเบียบวธีิวิจัย 3(2-2-5) 127324 ระเบียบวธีิวิจัย 3(2-2-5) 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 3(3-0-6) 003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่

การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล 

3(2-2-5) 

   xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 15 

หน่วยกิต 

รวม 18 

หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

125321 เทคนิคการจัดการการสื่อสาร 3(2-2-5) 125321 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

125322 การบริหารภาพลักษณ์ อัต

ลักษณแ์ละชื่อเสียง 

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

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

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

125XXX วชิาเอกเลอืก 3(2-2-5) 226104 หลักการประมวลผลและการ

แสดงภาพข้อมูล 

3(2-2-5) 

   XXXXXX วชิาเลอืกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 15 

หน่วยกิต 

รวม 18 

หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาตน้ 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาตน้ 

125411 การวางแผนการสื่อสารเชงิกล

ยุทธ์ 

3(2-2-5) 125411 การวางแผนการสื่อสารเชงิกล

ยุทธ์ 

3(2-2-5) 

125412 การบริหารประเด็นและการ

สื่อสารในภาวะวิกฤต ิ

3(2-2-5) 125412 การรณรงค์ ออกแบบ

ประสบการณ์ และกิจกรรม

พเิศษ 

3(2-2-5) 

125413 สัมมนา 1(0-3-2) 003306 บูรณาการสู่วิชาชพี 3(0-6-3) 

125414 การรณรงค์การจัดการการ

สื่อสาร 

3(2-2-5) 125xxx วชิาเอกเลอืก 3(2-2-5) 

125xxx วชิาเอกเลอืก 3(2-2-5) 125xxx วชิาเอกเลอืก 3(2-2-5) 

125xxx วชิาเอกเลอืก 3(2-2-5) xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 3(x-x-x) 

xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 19 

หน่วยกิต 

รวม 18 

หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

125421* การฝึกงาน 6 

หนว่ยกิต 

125421* การฝึกงาน 6 

หนว่ยกิต 

125422* สหกิจศกึษา 6 

หนว่ยกิต 

125422* สหกิจศกึษา 6 

หนว่ยกิต 

125433* การศึกษาอิสระ 6 

หนว่ยกิต 

125423* การศึกษาอิสระ 6 

หนว่ยกิต 

 รวม 6 

หน่วยกิต 

 รวม 6 

หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

นายณัฐวุฒ ิสมยาโรน 

Mr. Nattawut Somyarone 

 

ชื่อ-สกุล นายณัฐวุฒิ สมยาโรน 

รหัสประจ าตัวประชาชน 16599001XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1508 

081-474-2401 

Email nattawutsomyarone@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2557 นิเทศศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการการสื่อสาร) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2551 นิเทศศาสตรบัณฑติ (การประชาสัมพันธ์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิจัย 

รุจนิันท์ เอื้อพิทักษ์สกุล, วิราพร โชติปัญญา และณัฐวุฒิ สมยาโรน. (2564). กลยุทธ์การสื่อสาร

การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางของผู้ชายในประเทศไทย. วารสาร

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 3(1), มกรมาคม-กุมภาพันธ์ 2564, หนา้ 

49-65. 

นิตยา บุญชุ่ม, ณัฐวุฒิ สมยาโรน และรุจินันท์ เอื้อพิทักษ์สกุล. (2564). แนวทางการพัฒนาศักยภาพ

การสื่อสารในชุมชนของต าบลดอกค าใต้ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา. ใน การประชุม

วิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10, (หน้า 3469–3479), 28-29 มกราคม 2564, 

พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. 
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ประวัติ 

นายทศพล คุ้มสุพรรณ 

Mr. Thosaphon Khumsuphan 

 

ชื่อ-สกุล นายทศพล คุ้มสุพรรณ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36599006XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1508 

081-688-1134 

Email thosaphonkp@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2552 วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2546 นิเทศศาสตรบัณฑติ (การประชาสัมพันธ์) 

มหาวิทยาลัยนรเศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

บทความวิชาการ 

ทศพล คุ้มสุพรรณและฤทัยภัทร พิมลศรี. (2562). แนวทางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อ

พัฒนาการท่องเที่ยวกว๊านพะเยา. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 14(1), มกราคม-เมษายน 2562, หน้า 10-21. 
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ประวัติ 

นางนวพร เกษสุวรรณ 

Mrs. Nawaporn Ketsuwan 

ชื่อ-สกุล นางนวพร เกษสุวรรณ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36599007XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1508 

087-716-8089 

Email nawaporn.ke@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2548 ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (นิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2545 นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) เกียรตนิิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิจัย 

Satit Chuayounan, Wuthichai Chairinkam, Jaruwan Poshyananda, Naris Srisawang, Adsadakorn  

Chadtranan, Nawaporn Ketsuwan, Ariya Phaokrueng, Surasit Pampa and Panitan 

Pr a moon. ( 2 02 0) . Huma n’s Cultura l Consciousness  Recov er y a nd Cultura l Se a r ching 

( Housing,  Town a nd Cit y) wit hin Kwan Pha ya o’ s Lake Coa st . Inte r nat iona l Journal of  

Psychosocial Rehabilitation, March 2020, 24(4), 800-804. 

นวพร เกษสุวรรณ. (2561). การเพิ่มศักยภาพทางการสื่อสารรณรงคเ์รื่องการรู้เท่าทันสื่อในกลุ่ม

ผูสู้งอายุอ าเภอเชยีงค า จังหวัดพะเยา. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn 

University, 11(1), มกราคม - เมษายน 2561, หน้า 523-539. 

 

mailto:nawaporn.ke@up.ac.th
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ประวัติ 

นางสาวนิตยา บุญชุ่ม 

Ms. Nittaya Boonchum 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวนิตยา บุญชุม่ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36401000XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1508 

081-456-9666 

Email nittayabo@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2547 นิเทศศาสตรมหาบัณฑติ (การสื่อสารเพื่อการพัฒนา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2541 นิเทศศาสตรบัณฑติ (การประชาสัมพันธ์) 

มหาวิทยาลัยนรเศวร พิษณุโลก 

 

ผลงานวิจัย 

นิตยา บุญชุ่ม, ณัฐวุฒิ สมยาโรน และรุจินันท์ เอือ้พิทักษ์สกุล. (2564). แนวทางการพัฒนาศักยภาพ

การสื่อสารในชุมชนของต าบลดอกค าใต้ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา. ใน การประชุม

วิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10, (หน้า 3469–3479), 28-29 มกราคม 2564, 

พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. 
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ประวัติ 

นางสาววิราพร โชติปัญญา  

Ms. Wiraporn Chotpanya 

 

ชื่อ-สกุล นางสาววิราพร โชติปัญญา 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15299001XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1508 

086-730-3366 

Email ajwiraporn@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2555 นิเทศศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2551 วารสารศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิจัย 

รุจนิันท์ เอื้อพิทักษ์สกุล, วิราพร โชติปัญญา และณัฐวุฒิ สมยาโรน. (2564). กลยุทธ์การสื่อสาร

การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางของผู้ชายในประเทศไทย. วารสาร

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 3(1), มกรมาคม-กุมภาพันธ์ 2564, หนา้ 

49-65. 
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ภาคผนวก ฉ 

ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 

จ านวนชัว่โมงภาระงานสอน/ปี 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 นายณัฐวุฒ ิ สมยาโรน 16599001xxxxx อาจารย์ นศ.ม. 

นศ.บ. 

การจัดการการสื่อสาร 

การประชาสัมพันธ์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

350 350 350 350 400 

2 นายทศพล คุ้มสุพรรณ 36599006xxxxx อาจารย์ วส.ม. 

นศ.บ. 

การสื่อสารมวลชน 

การประชาสมัพันธ์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

350 350 350 350 400 

3 นางนวพร  เกษสุวรรณ 36599007xxxxx อาจารย์ ศศ.ม. 

นศ.บ. 

นเิทศศาสตร์ 

การประชาสัมพันธ์ 

(เกียรตนิยิมอันดับ 2) 

มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

350 350 350 350 400 

4 นางสาวนติยา บุญชุม่ 36401000xxxxx อาจารย์ นศ.ม. 

นศ.บ. 

นเิทศศาสตร

พัฒนาการ 

การประชาสัมพันธ์ 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

350 350 350 350 400 

5 นางสาววริาพร  โชติปัญญา 15299001xxxxx อาจารย์ นศ.ม. 

 

วส.บ. 

การจัดการการสื่อสาร

แบบบูรณาการ 

การประชาสัมพันธ์ 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

350 350 350 350 400 
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ภาคผนวก ช 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร(PLO)รายชั้นปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



148 

 

PLO ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 

PLO1 ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาในการ

สื่อสารในบริบทที่หลากหลายได้อย่าง

เหมาะสม 

✓ ✓ ✓ ✓ 

PLO2 ผูเ้รียนสามารถใช้เทคโนโลยีดิจติอล

และสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูล และการ

สื่อสารได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

PLO3 ผูเ้รียนสามารถสื่อสารอย่างมี

จรยิธรรมสอดคล้องกับกฎหมายและกฏ

ระเบียบของสังคมในการประกอบอาชีพ 

  ✓ ✓ 

PLO4 ผูเ้รียนสามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่น 

และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการ

ประกอบวิชาชีพ 

  ✓ ✓ 

PLO5 ผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้

อย่างมขีั้นตอนด้วยเครื่องมือหลากหลาย

รูปแบบอย่างสอดคล้องกับสถาณการณ์

และใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง 

  ✓ ✓ 

PLO6 ผูเ้รียนสามารถอธิบายหลักการ 

และกระบวนการจัดการสื่อได้ในทุกระดับ 

  ✓ ✓ 

PLO7 ผูเ้รียนสามารถใช้เครื่องมอืทางการ

สื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ 

ที่เกิดขึน้ตามสถานการณ์ 

  ✓ ✓ 

PLO8 ผูเ้รียนสามารถสร้างสรรค์

กระบวนการสื่อสาร และออกแบบ

นวัตกรรมการสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิผล 

  ✓ ✓ 

PLO9 ผูเ้รียนสามารถบริหารจัดการการ

สื่อสารได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 ✓ ✓ ✓ 
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