รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป)
สาขาวิชานิเทศศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

:
:

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1
ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25541571101624
ภาษาไทย
: หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

:
:
:
:

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

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิต
ไมนอยกวา 129 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเขาศึกษา

2
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร :
6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560
6.2 เริ่มใชในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป
6.3 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการเห็นสมควรใหเสนอหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2559
6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2560
6.6 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ความพร อมในการเผยแพร ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ในป
การศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา :
8.1 นักประชาสัมพันธ
8.2 นักสื่อสารมวลชน
8.3 ผูสรางสรรครายการ
8.4 ผูประกาศ
8.5 นักจัดรายการวิทยุ
8.6 นักจัดรายการโทรทัศน
8.7 ชางภาพ
8.8 ผูสื่อขาว
8.9 นักเขียน
8.10 นักหนังสือพิมพ
8.11 บรรณาธิการ
8.12 ผูประกอบการ/ธุรกิจสวนตัวทางดานนิเทศศาสตร
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9. ชื่อนามสกุลเลข เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
สําเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ตําแหนงทางวิชาการ
มหาวิทยาลัย
ป พ.ศ.
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1. นางสาวแวอาซีซะห ดาหะยี ศศ.ม. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
ผูชวยศาสตราจารย

2. นางสาวฎาวีณี ตวนมูดอ
อาจารย

3. นางสาวสาธิตา แกวเหล็ก
อาจารย

4. นายราเชษฐ หีมสุหรี
อาจารย

5. นางวัลยลดา พรมเวียง
อาจารย

ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2532

นศ.ม. (สื่อสารเพื่อการรณรงค
ประชาสัมพันธ)
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร)
นศ.ม. (การสื่อสารเพื่อการ
รณรงค)
นศ.บ. (วารสารศาสตร)
นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน)
นศ.บ. (การหนังสือพิมพ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2550

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2545
2551

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2547
2540
2535

นศ.ม. (นิเทศศาสตรธรุ กิจ)
ศศ.บ. (รัฐศาสตรบัณฑิต)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2536
2528

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
บริบทของโลกแหงสังคมฐานความรู มีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเศรษฐกิจสู
การแขงขัน ภายใต แนวคิด เศรษฐกิจ สร างสรรค เพื่อตอบสนองต อการเขาสูยุ คดิ จิ ทัล พลวั ต ของ
รูปแบบและเทคโนโลยีในการดําเนินวิชาชีพนิเทศศาสตร ประกอบกับการเขาสูประชาคมอาเซียนในป
พ.ศ. 2558 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 การจัดตั้งเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต และสถานการณความไมสงบในพื้นที่ อีกทั้งกระบวนทัศนการพัฒนาแบบมี
สวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน ตลอดจนการใชขอมูลจากการศึกษาวิจัยความตองการ
จําเปนในการพัฒนาและประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตร จากสถานการณดังกลาวนําไปสูการพัฒนา
บุคลากรหรือบัณฑิตทางดานนิเทศศาสตรที่มีสมรรถนะในวิชาชีพ มีความสามารถทางการสื่อสาร

4
มีทักษะและความคิดสรางสรรคในการเปนนักประชาสัมพันธเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ชายแดนใตและ
การพัฒนาสังคมโดยรวม
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเปนสังคมพหุวัฒนธรรม ประชาชนมีรูปแบบการดํารงชีวิต
ที่มีอัตลักษณแหงความเชื่อ คานิยม ศาสนา ภูมิปญญา วัฒนธรรมและภูมิหลังที่มีคุณคาของความ
หลากหลายชาติพันธุ สามารถเชื่อมโยงไปสูกลุมสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะมาเลเซีย
อิ น โดนี เ ซี ย บรู ไ นและสิ ง คโปร สอดคล อ งกั บ ปรั ช ญาเพื่ อ การพั ฒ นาท อ งถิ่ น ชายแดนใต ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่มุงการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรมีการบูรณาการ
ศาสตรสากลกับภูมิปญญาทองถิ่น จากผลการวิจัยและการวิพากษหลักสูตรจากผูมีสวนไดสวนเสีย
พบว า การพั ฒ นาหลั กสู ต รนิ เ ทศศาสตรบั ณฑิ ต จํ าเป น ต องมี การพัฒ นาบั ณฑิต และบุ ค ลากรที่ มี
ความสามารถและทักษะดานการสื่อสารและการประชาสัมพันธในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ชายแดนใตที่มีความหลากหลาย สูการเปนนักสื่อสารสังคม ในบทบาทของนักประชาสัมพันธของ
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ที่มีความรูในการปฏิบัติ สามารถใชเครื่องมือและเทคโนโลยี
ทันสมัย บุคลิกภาพดี มีความเขาใจ เทาทันสถานการณรอบดาน และมีความคิดสรางสรรคเพื่อการ
พัฒนาชายแดนใต

12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณภายนอก สงผลโดยตรงตอการจัดการเรียนการสอนและ
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตรบั ณ ฑิ ต จึ ง จํ า เป น ต อ งพั ฒ นาหลั ก สู ต รเพื่ อ ให เ ท า ทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลงและการแขงขันของรูปแบบและเทคโนโลยีในการดําเนินวิชาชีพนิเทศศาสตรในยุคสังคม
ฐานความรูทั้งในระดั บโลกและระดั บประเทศ อีกทั้งสถานการณในระดับ ทองถิ่นในพื้นที่จังหวั ด
ชายแดนภาคใตเกิดเหตุการณความไมสงบในพื้นที่อยางตอเนื่อง จึงมีความจําเปนมุงผลิตบัณฑิต
และบุคลากรเพื่อประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตรดานการประชาสัมพันธและวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศนอยางมืออาชีพ ที่เขาใจและมีบุคลิกภาพที่สอดรับกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นชายแดนใต มีความรูเชิงปฏิบัติ มีทักษะและความคิดสรางสรรคดานการสื่อสาร เพื่อเขาสู
ตลาดแรงงานอยางมีความรูคูคุณธรรม เปนบัณฑิตที่มีจิตสํานึกสาธารณะ รักบานเกิดและทองถิ่น
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีตอพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ที่มุงสรางความเปนเลิศของบัณฑิตดานนิเทศศาสตร ใหมีความรูคูคุณธรรม มีทักษะ
ทางการสื่อสารและความคิดสรางสรรค ใชเทคโนโลยีอยางเทาทัน มีความสามารถในการปรับเปลี่ยน
และแกปญหาเหมาะสมกับปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงตองเนนและ
สงเสริมทักษะความรูปฏิบัติทางวิชาชีพนิเทศศาสตรดานการประชาสัมพันธ ดานวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน เพื่อนําไปประกอบวิชาชีพและนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นและประเทศ ตามแนว
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ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น การพัฒนาหลักสูตรจึง
จําเปนตองมีการออกแบบหลักสูตรเชิงบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นกับศาสตรสากลเพื่อมุงสูการเปน
มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย 3 หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนโดยอาจารยที่บริหารโดยคณะกรรมการหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. หมวดวิ ช าเฉพาะด า น จั ด การเรี ย นการสอนโดยคณะกรรมการประจํ า ภาควิ ช า
นิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
3. หมวดวิช าเลื อกเสรี นั กศึกษาเลื อกเรี ย นตามความสนใจ ซึ่งจั ด การเรีย นการสอนโดย
ภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาในหลักสูตรเปดโอกาสใหนักศึกษาสาขาวิชาอื่นสามารถเลือกเรียนเปนรายวิชา
เลือกและเลือกเสรีได
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเปนไป
ตามขอกําหนดรายวิชา โดยติดตอประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ

หมวดที่ 2
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูเชิงปฏิบัติ มีทักษะและความคิดสรางสรรคดานการสื่อสาร
พรอมรับอาเซียน มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม มีจิตสํานึกรักบานเกิด
และทองถิ่น
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
นิเ ทศศาสตร เปน ศาสตร การใช ทักษะการสื่อสารทั้งวัจ นภาษาและอวัจ นภาษา เป น
เครื่องมือในการเสริมสรางความเขาใจรวมกันทั้งระดับบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน ประเทศและ
สังคมโลก ซึ่งจําเปนที่ตองอาศัยความรูที่เทาทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนา
กาวหนาไปอยางรวดเร็ว ในการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มุงพัฒนาทรัพยากรบุคคลดาน
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดนใตในสังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู เปนผูมีความรูในทฤษฎี มีทักษะทางการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ
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ที่ดีกับผูอื่น สามารถประยุกตใชความรูเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ใชอุปกรณและ
เทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ คิดวิเคราะหอยางรูเทาทันและปรับตัวเหมาะสม
กับสถานการณทเี่ ปลี่ยนแปลงไป
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงคในการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณสมบัติที่สําคัญ 3 ประการ ดังนี้
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตรใหมีความรูความสามารถ คิดเชิงประยุกตไปสูการ
ปฏิบัติ มีทักษะและความคิดสรางสรรคดานการสื่อสาร มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับบริบททางสังคม
และวัฒนธรรม
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตรในระดับปริญญาตรีสูตลาดวิชาชีพนิเทศศาสตร
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตรที่สามารถสรางความสมานฉันท ปรองดองและสราง
สันติสุข ทีม่ ีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีจิตสํานึกรักบานเกิดและทองถิ่น
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

1. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รหมวดวิ ช าศึ ก ษา
ทั่ ว ไปให มี ม าตรฐานไม ต่ํ า กว า ที่ ส กอ.
กําหนด
2. ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ใหมีมาตรฐาน TQF ในสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร ใหมีมาตรฐานไมต่ํากวาที่ สกอ.
กําหนดภายใน 1 ป
3. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให ส อดคล อ งกั บ
ความตองการของสถานประกอบการ

1. พั ฒ นาหลั ก สู ต รหมวดวิ ช าศึ ก ษา
ทั่วไป โดยศึกษาจากกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
1. ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ (ปการศึกษา/ครั้ง)

1. เอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป

4. พัฒนาศักยภาพของผูสอน ใหสามารถ
จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปได
อยางมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการสอน
และบริการวิชาการ ใหมีประสบการณ
จากการนําความรูทางดานนิเทศศาสตร
ไปปฏิบตั ิงานจริง

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ 1. รายงานผลการประเมินความพึง
ตองการของผูประกอบการ
พ อ ใ จ ใ น ก า ร ใ ช บั ณ ฑิ ต ข อ ง
ผูประกอบการ
2. ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต มี ค วามพึ ง พอใจใน
ด า นทั ก ษะ ความรู ค วามสามารถ
ของบัณฑิตในการทํางานโดยเฉลี่ย
ในระดับดี
1. สนับสนุนสงเสริมใหอาจารยจัด
1. การจัดทํารายละเอียดของ
กิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน รายวิชา (มคอ.3)
สําคัญ
2. รายงานความพึงพอใจของผูเรียน
3. การรายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา (มคอ.5)
1. สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน
1. ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
การสอนใหทํางานบริการวิชาการแก อาจารยในหลักสูตร
องคกรภายนอก
2. เอกสาร/รายงานผลการไป
2. อาจารยทุกคนตองอบรมเพื่อ
ฝกอบรม
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

พัฒนาตนเองดานนิเทศศาสตร

หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอื่นครบถวน
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนด
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาแรกเขาสวนใหญขาดความพรอมดานทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับใช
ศึกษาตอในหลักสูตรนิเทศศาสตรในดานตาง ๆ ดังนี้
2.3.1 การฟง-เขียน-อาน-พูด ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2.3.2 การทํางานเปนทีม
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัด กิจกรรมการปรั บพื้น ฐานดานการฟง-เขียน-อาน-พูด ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
2.4.2 ใหนักศึกษามีสวนรวมรับผิดชอบกิจกรรมของหลักสูตร
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ระดับชั้นป
2560
ระดับปริญญาตรี 4 ป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวมจํานวนนักศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะ
สําเร็จการศึกษา

40
40
-

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
2561
2562
2563
40
40
80
-

40
40
40
120
-

40
40
40
40
160
40

2564
40
40
40
40
160
40

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หนวยบาท)
รายละเอียดรายรับ
คาธรรมเนียมการศึกษา
คนละ 8,500 บาทตอ
ภาคการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
คนละ 700 บาทตอป
รวมรายรับ

2560
680,000

งบประมาณที่ตองการ
2561
2562
2563
1,360,000 2,040,000 2,720,000

28,000

56,000

708,000

1,416,000

84,000

112,000

2,124,000 2,832,000

2564
2,720,000
112,000
2,832,000

2.6.2 รายละเอียดรายจาย (หนวยบาท)
รายละเอียดรายจาย
เงินคงคลัง รอยละ 20

2560
141,600

งบประมาณที่ตองการ
2561
2562
2563
283,200

424,800

566,400

2564
566,400
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รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รอยละ 40
คาใชจายในการดําเนินงาน
รอยละ 40
รวม
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

283,200

566,400

8,496,000

1,132,800

1,132,800

283,200

566,400

8,496,000

1,132,800

1,132,800

1,416,000 17,416,800 2,832,000

2,832,000

708,000
40
14,160

80
14,160

120
14,160

160
14,160

160
14,160

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
ระบบการเที ย บโอนหน ว ยกิ ต ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ หรื อ ประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 129 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ประกอบดวยหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ (กลุมวิชาแกน กลุมวิชาเอกบังคับ และกลุมวิชาเอกเลือก) และหมวดวิชา
เลือกเสรี โดยมีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
93 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
36 หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
48 หนวยกิต
1) วิชาเฉพาะดานบังคับ
30 หนวยกิต
2) วิชาเฉพาะดานเลือก
ไมนอยกวา
18 หนวยกิต
2.3 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
9 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
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รายวิชาตามโครงสราง หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
1) บังคับเรียน ไมนอยกวา
10 หนวยกิต
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
English for Communication and Learning
Development
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Melayu for Communication
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
Melayu for Communication and Learning
Development
*2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2(1-2-3)
English for Communication 1
*2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2(1-2-3)
Thai for Careers
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรือเทียบเทา (โดยไมตองเรียนวิ ชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ 2100104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู)
2) เลือกเรียน
2100103
2100105
2100106
2100109
2100110

ไมนอยกวา

2 หนวยกิต

หลักการอานและการเขียนคําไทย
Principles of Reading and Writing Thai Words
การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
Development of speaking and reading skills in English
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
English for Reading and Writing Development
ภาษามลายูพื้นฐาน
Basic Melayu
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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2100111
2100116

Chinese for Communication
ภาษาอาหรับพื้นฐาน
Basic Arabic
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา
2100112 วิทยาการแหงความสุข
Happiness Study
2100113 สุนทรียวิจักขณ
Aesthetics Approach
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
Information for Life Long Learning
2100118 ความจริงของชีวิต
Truth of Life
2100119 การพัฒนาตน
Self Development
2100120 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetics for Life
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
2150101
สังคมภิวัตน
Socialization
2150102
การจัดการทางสังคม
Social Management
2150103
ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
Life Skills and Public Conscious Mind
2150108
ทักษะในการดําเนินชีวิต
Skills for Life
2150109
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
Life and Thai Culture

2(1-2-3)
2(1-2-3)
6 หนวยกิต
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
6 หนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4100101
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Daily Life
4100102
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Science for the Quality of Life Development
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4100103
4100108
4100109

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
Information Technology in Daily Life
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Daily Life
การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Sports for the Quality of Life Development

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
2.1 กลุมวิชาแกน
3100202
ศิลปะการใชภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

93 หนวยกิต
36 หนวยกิต
3(2-2-5)

Arts of Language Use for Communication Arts

3100203
3101101
3101102
3101103
3101104
3101306
3102201
3103101
3103408
3104104

ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร
English for Communication Arts
หลักนิเทศศาสตร
Principles of Communication Arts
การสื่อสารมวลชน
Mass Communication
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชายแดนใต*
Communication for Southern Border Development
การรูเทาทันสื่อดิจิทัล
Digital Media Literacy
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
Law and Ethics of Mass Communication
การสื่อขาวและเขียนขาว
News Reporting and Writing
การประชาสัมพันธในสังคมพหุวัฒนธรรม*
Public Relations in Multicultural Society
การวิจัยนิเทศศาสตร
Research for Communication Arts
หลักการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงดิจิทัลและวิทยุ
โทรทัศนดิจิทัล

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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3106101

Principles of Digital Radio and Television Production
การถายภาพเพื่อการสื่อสาร
Photography for Communication

3(2-2-5)

___________________________________________
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
48 หนวยกิต
1) วิชาเฉพาะดานบังคับ
30 หนวยกิต
3100101
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร
3(2-2-5)
Personality Development for Communication Arts
3100204
สื่อสารออนไลน
3(2-2-5)
Online Communication
3100305
เทคนิคและเทคโนโลยีการนําเสนอ
3(2-2-5)
Presentation Technique and Technology
3101205
อินโฟรกราฟกเพื่องานสื่อสาร
3(2-2-5)
Info Graphics for Communication
3103202
การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Speaking for Public Relations
3103203
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Writing for Public Relations
3103304
การวางแผนการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Public Relations Planning
3103305
การโนมนาวใจเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Persuasion for Public Relations
3103306
สื่อชุมชนเพื่อการพัฒนา
3(2-2-5)
Community Media for Development
3104303
การจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 3(2-2-5)
เพื่อชุมชน
Programming and Production for Community
Broadcasting
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3100306
3101307
3101308
3103307
3104102
3104304
3105101
3105302
3105303
3105404
3106202

2) วิชาเฉพาะดานเลือก
ไมนอยกวา
การแตงหนาและเครื่องแตงกายในงานนิเทศศาสตร
Make-up and Costumes in Communication Arts
การวิเคราะหสถานการณปจจุบันเพื่อการสื่อสาร
Current Affairs Analysis for Communication
สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society
การรณรงคเพื่อการประชาสัมพันธ
Public Relations Campaign
การสื่อขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนชุมชน
News Reporting for Community Broadcasting
การใชหองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Radio and Television Studio
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication
การประชาสัมพันธการตลาด
Marketing Public Relations
การสื่อสารตราสินคา
Brand Communication
การสื่อสารการตลาดเพื่อการทองเที่ยว
Integrated Marketing Communication for Tourism
ศิลปะกับการถายภาพ
Arts and Photography

2.3 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
3100407
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษา
ดานนิเทศศาสตร

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

9 หนวยกิต
3(270 ชั่วโมง)
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3100408
3100409
3103409

Preparation for Field Experience and Cooperative
Education in Communication Arts
และ
สหกิจศึกษาดานนิเทศศาสตร
Cooperative Education in Communication Arts
หรือ
ฝกประสบการณวิชาชีพดานนิเทศศาสตร
Field Experience in Communication Arts
สัมมนาการสื่อสาร
Seminar in Communication

6(600 ชั่วโมง)
3(270 ชั่วโมง)
3(2-2-5)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับ หนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็ จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้

3.1.4 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
3100202 ศิลปะการใชภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร
3101101 หลักนิเทศศาสตร
3101102 การสือ่ สารมวลชน

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3106101 การถายภาพเพื่อการสื่อสาร
รวม

3(2-2-5)
18 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3102201 การสื่อขาวและเขียนขาว
หมวดวิชาเฉพาะ
3103101 การประชาสัมพันธในสังคมพหุวัฒนธรรม
3104104 หลักการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
ดิจิทัลและวิทยุโทรทัศนดิจิทัล
3100101 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
3100203 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร
3101104 การรูเทาทันสื่อดิจิทัล
3103202 การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ
3103203 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
เลือกเรียนวิชาเฉพาะดานเลือก
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 หนวยกิต
21 หนวยกิต
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
3101103 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชายแดนใต
3101306 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3101205 อินโฟรกราฟกเพื่องานสื่อสาร
เลือกเรียนวิชาเฉพาะดานเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
21 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
3100204 สื่อสารออนไลน
3103304 การวางแผนการประชาสัมพันธ
3103305 การโนมนาวใจเพื่อการประชาสัมพันธ
เลือกเรียนวิชาเฉพาะดานเลือก
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 หนวยกิต
18 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
3100305 เทคนิคและเทคโนโลยีการนําเสนอ
3103306 สื่อชุมชนเพื่อการพัฒนา

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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3103408 การวิจัยนิเทศศาสตร
เลือกเรียนวิชาเฉพาะดานเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

3(2-2-5)
6 หนวยกิต
3 หนวยกิต
18 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
3104303 การจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพื่อชุมชน
3100407 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจ
ศึกษาดานนิเทศศาสตร
เลือกเรียนวิชาเฉพาะดานเลือก
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(270 ชั่วโมง)
3 หนวยกิต
9 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
3100408

สหกิจศึกษาดานนิเทศศาสตร
หรือ
3100409 ฝกประสบการณวิชาชีพดานนิเทศศาสตร
3103409 สัมมนาการสื่อสาร
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6(600 ชั่วโมง)
3(270 ชั่วโมง)
3(2-2-5)
6 หนวยกิต

19

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30
หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไมนอยกวา 12
หนวยกิต
1) วิชาบังคับ
10
หนวยกิต
2100101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเป นเครื่องมือในการสื่ อสาร
ฝกทักษะ ใชภาษาในชีวิตประจําวัน ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และ
การเขีย น การใช ภ าษาสื่ อ สารที่ เ ป น ทางการและไม เ ป น ทางการ การ
นําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยาง
มี เ หตุ ผ ล ศึ ก ษาสภาพป ญ หาและแนวทางการแก ไ ขการใช ภ าษาใน
ชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกตอสังคมในการใช
ภาษาไทยในการสื่อสาร
Significance of Thai language as communication tools,
practice of language in daily used in listening, speaking,
reading and writing, use of language in formal and information
communication, conducting informative presentation, giving
opinion, suggestion and rational criticism, study of problem
conditions and its solutions of language used in daily life,
realizing ethics and awareness of Thai society
2100102

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อใหพูดและ
เขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม และ
รวมวิจารณเพื่อแกไขปรับปรุง ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียน
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เรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเนนการใชภาษาตามมาตรฐาน
ของงานเขียนประเภทนั้น และฝกวิจารณ
Rules and development of reading and writing in order
to speak and write effectively, practice of speaking both
individual and groups and criticizing for improvement,
practice of plot writing, essay and article writing with the
emphasis on standard language used in a certain writing and
practice in criticizing
2100104

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
English for Communication and Learning Development
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟง พูด อาน เขียน
ในชีวิตประจําวันในสถานการณตางๆ อาทิ การกลาวทักทาย การกลาวลา
การแนะนําตนเองและผูอื่น การรองขอ การเสนอความชวยเหลือ การให
คําแนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่ การถามและ
การให ขอมูล การติ ดต อสื่ อสารทางโทรศั พทและการแสดงความคิดเห็ น
พั ฒ นาทั ก ษะการใช เ ครื่ อ งมื อ แหล ง ข อ มู ล เพื่ อ ศึ ก ษาค น คว า ในการ
พัฒนาการสื่อสาร เชน การใชพจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Development of English communication skills; listening,
speaking, reading and writing in daily life of various situations
such as greeting, leave-taking, self- introduction and others,
requesting, offering help, giving suggestion, describing people,
objects and places, inquiring and information giving, talking on
the telephone and expressing opinion; development of skills in
using tools and resources for communicative study such as
dictionary, article and newspaper and information technology for
communicative development

2100107

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Melayu for Communication
การใชภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่
ใชในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การ
แนะนําแบบ งายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด
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Use of Melayu for communication in daily life,
conversation in daily life such as greeting, saying thanks and
simple introduction emphasizing on listening and speaking
skills
2100108

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
Melayu for Communication and Learning Development
พัฒ นาทักษะการใช ภ าษามลายู ด านการฟง การพูด การอาน
และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียง
คํ า ภาษามลายู ใ ห ถู ก ต อ ง ฝ ก สนทนาภาษามลายู เ พื่ อ การสื่ อ สารใน
สถานการณตางๆ เชน การแนะนําตนเอง การกลาวทักทาย การกลาวลา
การใหคําแนะนํา การติดตอสอบถามขอมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝก
การเขียนประโยคที่ไมซับซอน
Development of Melayu in listening, speaking, reading
and writing skills in daily life , practice of reading aloud in Melayu
correctly; practice of Melayu conversations in different situations;
self-introduction, greeting, leave-taking, giving suggestion,
inquiring information nationally and internationally as well as
practice of simple sentence writing

2100115

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2(1-2-3)
English for Communication 1
การฝ กปฏิ บั ติ การฟ ง พู ด อ าน และเขี ยนภาษาอั งกฤษเพื่ อการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน ถอยคําและสํานวนพื้นฐานที่ใชในสถานการณตาง ๆ
ที่เกี่ยวข องกั บการปฏิ บัติ งานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวั ฒนธรรม
ประเพณีของประเทศเจาของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกตองเหมาะสม
Practice of English listening, speaking, reading, and
writing for daily communication; focusing on basic vocabulary
and expressions relating to working performance and career
fields, studying on customs and traditions of English speaking
countries including appropriate social etiquette
ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2(1-2-3)
Thai for Careers
การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอาน
และการเขี ย นเพื่ อ ให เ กิ ด การสื่ อ สารอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพถู ก ต อ งตาม
หลั ก เกณฑ ทั้ ง ในชี วิ ต ประจํ า วั น และการประกอบอาชี พ ตลอดจนการ

2100117
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นําเสนอขอมูล การใหความรู การวิเคราะหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะโดยผาน
กระบวนการคนควาตามหลักวิชาการ เพื่อนําไปใชในสถานการณตาง ๆ ให
เกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่การงานและการใชชีวิตประจําวัน
Practicing and developing Thai language used in listening,
speaking, reading and writing in order to communicate effectively
in accordance with the rules; both for daily life and career as
well as presentation; providing knowledge, analyzing opinion and
suggestion through the process of academic research to be used
in various situations for the sake of benefit in performing duty
and everyday use
2100103

2100105

2) วิชาเลือก
ไมนอยกวา
2 หนวยกิต
หลักการอานและการเขียนคําไทย
2(2-0-4)
Principles of Reading and Writing Thai Words
หลักเกณฑตางๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัยที่ทําให
การอานและการเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห
เปรี ย บเทีย บคําที่มักเขีย นหรื ออานผิ ด จากกฎเกณฑ อภิ ป ราย สรุ ป ผล
แนวทางการแกไขและเผยแพรการอานและการเขียนคําไทยใหถูกตอง
Principles of reading and writing Thai words, study of
factors which affect to misreading and incorrect writing,
collecting, analyzing and comparing the words that are usually
incorrectly in read and written, discussing, summarizing, solution
finding and promoting the correct reading and writing Thai words

การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Development of Speaking and Reading Skills in English
การพั ฒ นาทั ก ษะการพู ด และอ า นภาษาอั ง กฤษอย า งมี
ประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม การนําเสนองานหนา
ชั้น และฝกการอานอยางมีประสิทธิ ภาพ การอานจับ ใจความ การอาน
หนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต
Effective development of speaking and reading skills
in English , practice of speaking both individual and groups,
efficient class presentation and reading practice; reading for
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comprehension; reading newspapers, advertisements, and
websites
2100106

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
2(1-2-3)
English for Reading and Writing Development
พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อใหสามารถอานจับใจความงาน
หลากหลายสาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดย
เนนการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหนาที่เพื่อนําไปใชประโยชน
ทั้งดานการศึกษาและอาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร
การเขียนรายงาน ฯลฯ
Effective development of reading comprehension in
different fields and development of writing skill emphasizing
on correct forms and functions for educational and career
purposes such as writing a letter, filling in an application form,
writing a report, etc.

2100109

ภาษามลายูพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Melayu
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน
การเชื่ อมประโยคพื้น ฐานเขาด วยกันและศึกษาสํ านวนภาษามลายู ฝ ก
นําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น เพื่อประยุกตใชใหสอดคลองกับ
บริบททางสังคม
Practice of listening, speaking, reading and writing skills,
study on basic sentence patterns; sentence combinations and
Melayu expressions, practice of giving information and expressing
opinions in accordance with social context application

2100110

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Chinese for Communication
การใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ
โดยเนนทักษะการฟงและการพูด ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับ
เจาของภาษาได
Use of Chinese for communication in daily life, daily
conversations such as greeting, introduction, etc. with an emphasis
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on listening and speaking skills and be able to apply in
communicating with native speakers
2100111

ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Arabic
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพื้นฐาน ฝกทักษะ
การฟง พูด อาน และเขียน เพื่อความเขาใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวัน
ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได
Arabic alphabets, word and sentence formation
processes, practice of listening, speaking, reading and writing
skills to understand generality in daily life and be able to apply
in communicating with native speakers

2100116

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2(1-2-3)
English for Communication 2
การฝกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดย
ใชสถานการณจริงที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของรวมถึงการฝก
ทักษะการคิดวิเคราะหแกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการ
ประกอบอาชีพ
Practice and development of listening, speaking, reading
and writing English through real situations in related careers;
practice of thinking skills, problem solving analyzing and decision
making skills for daily life and future career

1.2 กลุมมนุษยศาสตร
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
2100112
วิทยาการแหงความสุข
2(1-2-3)
Happiness Study
ความหมายและขอบขายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลก
เชิงบวกเห็นคุณคาในตนเอง ผูอื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพื่อการ
ดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ
การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยูรวมกันในสังคม
อยางมีความสุข
Definition and scope of physical and mental happiness,
being optimistic, self -appreciated and also other surroundings,
multicultural adjustment, emotional quotient for living and
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coexisting, practice of doctrine, morality, ethics, social
regulations, and agreement for peaceful coexisting in society
2100113

สุนทรียวิจักขณ
2(2-0-4)
Aesthetics Approach
ปรัชญาวาดวยความงาม ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวของ
กับกระบวนทัศน การรับรูความงาม ผานภาพ เสียงและการเคลื่อนไหว
ประสบการณทางสุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถิ่น
สูสากลทั้งในดานแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสรางสรรคและการนําไป
ประยุกตใชกับชีวิต
Philosophy of beauty, nature and art, the paradigmatic
perspective, perception of beauty through pictures, sounds,
movements, and artistic experiences, local and international
artistic patterns in terms of ideas, techniques, and methods in
creating and applying to real life situations

2100114

สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
2(1-2-3)
Information For Life Long Learning
ความหมาย บทบาท และความสํ า คัญของสารสนเทศเพื่ อการ
เรียนรูตลอดชีวิต แหลงสารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการ
แสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษา คนควา ดวยตนเอง
วิ ธี ก ารนํ า เสนอผลการศึ ก ษาค น คว า ตามรู ป แบบและขั้ น ตอนที่ เ ป น
มาตรฐาน
Meanings, roles, and importance of information for lifelong learning, information sources and accessing, information
searching and collecting method for self-access learning,
presenting finding results by using standard forms and steps

2100118

ความจริงของชีวิต
2(2-0-4)
Truth of Life
ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี สารสนเทศ การนําเอาความจริ งและหลักศาสน
ธรรมไปประยุ กตใชในการแกป ญหาและพัฒ นาปญญา ชี วิ ต และสั งคม
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและ
สังคมที่มีสั น ติภ าพ การเรี ย นรู โลกทัศนแบบ ตาง ๆ การวิเ คราะหขอดี
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และขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพื่อจะไดรูจักแสวงหาความจริงและ
ความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันนําไป
สูความสงบสุขของชีวิตและสังคม
Meaning of life, living in today society with science and
information technology, applying truth and religious in problem
solving and intellectual developing, life and society, moral and
ethics development based on religious precepts, peaceful life and
society, different worldview perception, advantages and
disadvantages analyzing of worldviews in order to find out truth
and meaning of life to be a perfect human being and leading to a
peaceful life and society
2100119

การพัฒนา
2(2-0-4)
Self Development
หลั กการและองค ป ระกอบตลอดจนป จ จั ย ของพฤติ ก รรมของ
มนุษย ตน กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปญญา ความ
ฉลาดทางอารมณและจริยธรรม การปองกันและการจัดการความเครียด
การสรางมนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม และการบริหารความขัดแยง
Principles, elements, as well as factors of human
behavior, emergence process and self- development,
emotional intelligence and ethics development, prevention
and stress managing, human relations creating, teamwork and
conflict managing

2100120

สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความคิดกับสุนทรียศาสตรเชิง
พฤติ ก รรมโดยสั ง เขป การจํ าแนกข อแตกต างในศาสตร ท างความงาม
ความสําคัญของการรับรูกับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น การไดยิน
และการเคลื่อนไหว สูทัศนศิลป ศิลปะ คีตศิลปและการแสดง ผานขั้นตอน
การเรียนรูเชิงคุณคาจากการรําลึก ความคุนเคยและนําเขาสูความซาบซึ้ง
เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ
Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying
differences in science of beauty, importance and backgrounds of
visual, hearing and movement perception towards visual arts,
arts, music arts and performance through perception process of
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value, recognition, familiarity which lead to appreciation and
obtaining experiences of aesthetic appreciation
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
2150101
สังคมภิวัตน
2(2-0-4)
Socialization
ความสั มพั นธ ระหว างมนุ ษย กั บสิ่ งแวดล อมในสั งคมไทย สั งคม
อาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ที่สงผล
ต อการเปลี่ ยนแปลงของสั งคมในด านต าง ๆ ทั้งทางประเพณี วั ฒนธรรม
เศรษฐกิจ และการเมือง
Relationships between human beings and environments
in Thai society; ASEAN and world societies, globalization and
natural phenomenon impacting on the changing of society in
various dimensions including culture, tradition, economics and
political affairs
2150102

การจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
Social Management
วิ เ คราะห ค วามหลากหลายทางวั ฒ นธรรม เพื่ อ นํ า ไปสู
กระบวนการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับ
ชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การดํารงชีวิตในทองถิ่น
Analysis of multi-cultural diversity leading to natural
resources management and environments concerning
community; concepts of sufficiency economy philosophy; utilizing
appropriate technology for living in local community

2150103

ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
2(1-2-3)
Life Skills and Public Conscious Mind
ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองคประกอบที่
สํ าคั ญของทั กษะชี วิ ต โลกาภิ วั ต น ทั กษะการคิ ด การตั ด สิ น ใจ การคิ ด
สรางสรรค การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห และความฉลาดทางอารมณ
การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล การติดตอสื่อสาร ทักษะการ
จัดการตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการใหความสําคัญ
ของการมีจิตสาธารณะและการสรางจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อนําไปสูการอยู
รวมกับเพื่อนมนุษยอยางสันติ
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Meanings and importance of life skill including important
elements of life skill; globalization, thinking skills, decision making,
creative thinking, positive thinking, analytical thinking and
emotional intelligence; development of interpersonal
relationships and communication, self-management skills and
stress management; emphasis on public mindedness and public
consciousness in order to be peaceful coexistence
2150108

ทักษะในการดําเนินชีวิต
2(1-2-3)
Skills for Life
ความสําคัญ องคประกอบของทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคม
สมั ย ใหม เ กี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห การประเมิ น สถานการณ ความคิ ด
สรางสรรค ความเห็นใจผูอื่น ความรับผิดชอบตอสังคม การสรางมนุษย
สัมพันธ การสื่อสาร การตัดสินใจและแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน การ
จัด การอารมณและความเครีย ด และการเลื อกกิจ กรรมเพื่อผ อนคลาย
ความตึงเครียด
Significance and elements of living skills in new
societies concerning analysis, situation assessment, creative
thinking, sympathy, social responsibilities, human relations and
communication; decision making and problem solving in daily
life; emotional and stress management; activities for stress
relief

2150109

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
2(1-2-3)
Life and Thai Culture
เอกลั ก ษณ ท างสั ง คม วั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น และวั ฒ นธรรมไทย
ความสําคัญของมนุ ษยสั มพันธ ธรรมชาติ ของมนุษย กระบวนการทาง
จิตวิทยา การสรางจิตสาธารณะเพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ชุมชน การพัฒ นาตนเพื่อความกาวหนาในชีวิ ตและการทํางาน การนํ า
หลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
Social identity, local and Thai culture; significance of
human relations, human nature, psychological process; public
consciousness creation in order to build interpersonal

29
relationship and community; self-development for the
advance in life and career; religious principles application to
life and career
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
4100101
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Daily Life
หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตรการเงิน
เกี่ยวกับดอกเบี้ย การเชาซื้อ บัญชีรับ-จาย ภาษี และสถิติเบื้องตน เพื่อ
การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
Principle and thinking process; giving reasons; financial
mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and
fundamental statistics to apply in daily life
4100102

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Science for the Quality of Life Development
วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจต
คติ ท างวิ ท ยาศาสตร ความสํ า คั ญ และผลกระทบของวิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และการสงเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Scientific approach, scientific process and scientific
attitude; importance and impact of science, technology and
environment; health promotion for life quality development

4100103

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Information Technology in Daily Life
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุ กต ใ ช คอมพิว เตอร ใ นชี วิ ต ประจํ าวั น การประยุ ก ต ใช ค ลั งความรู
กฎหมายและจรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ
Introduction to computers, information technology;
computer application in daily life, data warehouse application;
laws with ethics in using information system and its security
system

4100108

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Daily Life

2(1-2-3)
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4100109

พลั งงาน แหล งพลั งงาน พลั งงานไฟฟา การผลิ ต กระแสไฟฟา
วงจรไฟฟ า ในบ า น อุ ป กรณ ไ ฟฟา หลั กการทํา งานของเครื่ อ งใช ไ ฟฟ า
ประเภทตางๆ พลังงานในการดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะตางๆ
ของมนุษย พันธุกรรม สารเคมี ที่ใชในชีวิตประจําวัน การใชประโยชนจาก
จุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและ
ผลิต ภัณฑอุตสาหกรรมโดยใชความร อน ความเย็น สารเคมีรั งสี บรรจุ
ภัณฑและการเก็บรักษา
Energy and its sources; electric energy and electricity
generation, electric circuits in houses and electrical equipment;
principles of electrical devices, energy for living; human organ
systems, heredity; chemical using in daily life; using
microorganism in food industries; agricultural and industrial
production management with heat, cold, radiochemical,
packaging and storage
การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Sports for the Quality of Life Development
กฎ กติ ก า มารยาท รู ป แบบและวิ ธี ก ารจั ด การแข ง ขั น กี ฬ า
ประเภทตาง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแต
ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเลนกีฬาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย
อารมณ และสังคม การปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐม
พยาบาลเบื้องตน การนําทักษะดานกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการ
เล น กี ฬ าและการละเล น พื้ น เมื อ งในท อ งถิ่ น พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพและ
เสริมสรางภาวะการเปนผูนํา
Rules, regulations, etiquette , form and methods of
sports competition; principles and how to choose sports for
its individual potential; conduct of principles for playing sports
at maximum benefits to body, emotion and society; injury
prevention from sports and basic first aid; utilizing sports skill
and developing life quality with sports and traditional games;
personality development promoting leadership

2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
93
2.1 กลุมวิชาแกน
36
3100202
ศิลปะการใชภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร
Arts of Language Use for Communication Arts

หนวยกิต
หนวยกิต
3(2-2-5)
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ศิลปะการใชภาษาในการสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาเพื่อให
เกิดการสื่ อความหมาย การโน มน าวชั กจู งอย างมีประสิ ทธิ ภาพ ฝ กทักษะ
ศิลปะการใชภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร
Arts of language use in both verbal and non-verbal
forms to convey meaning, effective persuasion, practicing skills
in language use for communication arts

3100203

ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร
3(3-0-6)
English for Communication Arts
พัฒนาทักษะภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟง อาน เขียน ฝก
การอานสิ่งตีพิมพภาษาอังกฤษทางดานนิเทศศาสตร เชน ขาวโฆษณา
บทความ เปนตน เพื่อจับใจความสําคัญฝกการเขียนสรุปความขาวและการ
รายงานขาว ฝกการฟงเพื่อความเขาใจโดยสามารถจับใจความสําคัญและ
รายละเอียดของบทสนทนาขาวสารคดี
English communicative skill development in listening,
speaking, reading, and writing, practicing English materials
reading in communication arts such as news, advertisement,
article, etc. to get the main idea, practicing news summary
writing, news reporting, practicing listening comprehension to
get the main idea and details of conversation, news, and
documentary

3101101

หลักนิเทศศาสตร
3(3-0-6)
Principles of Communication Arts
แนวคิ ด และทฤษฎี ต า งๆ เกี่ ย วกั บ การสื่ อ สาร ความหมาย
ความสําคัญ วั ตถุประสงค และประเภทของการสื่อสาร องคประกอบของ
กระบวนการสื่อสาร บทบาท หนาที่ ตลอดจนอิทธิพลและผลกระทบของการ
สื่อสารที่มีตอสังคม
Communication concepts and theories, definition,
significance, objectives, and types of communication,
components of communication process, roles, functions,
influences, and effects of communication to society
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3101102

การสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Mass Communication
วิ วั ฒนาการ ความหมาย ความสํ าคั ญ องค ประกอบ ระบบและ
กระบวนการ ทฤษฏี และโครงสร างของการสื่ อสารมวลชน ลั กษณะของการ
สื่ อ สารมวลชนประเภทต า งๆ บทบาท หน า ที่ แ ละอิ ท ธิ พ ลของการ
สื่อสารมวลชนตอสังคม และการใชสื่อมวลชนเพื่อการพัฒนาในดานตางๆ การ
หลอมรวมของสื่อดั้งเดิมไปสูสื่อใหม
Evolution, definition, significance, components, system
and process, theory and structure of mass communication,
characteristics of various types of mass communication, roles,
functions, and influences of mass communication within society,
use of mass communication for various dimensions of
development, the convergence of conventional media to new
media

3101103

การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชายแดนใต*
3(2–2-5)
Communication for Southern Border Development
แนวคิดทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน การจัดการความ
ขัดแยง สันติภาพ และบทบาทหนาที่ของการสื่อสารตอการพัฒนา ภูมิหลัง
และบริบทของชุมชนชายแดนใต ความสําคัญของการสื่อสารที่มีตอการ
เผยแพรวัฒนธรรม คานิยม ความเชื่อ และภูมิปญญาทองถิ่นชายแดนใต
ทางสื่อตางๆ
Concepts and theories of communication for community
development, conflict management, peace, and roles of
communication for development, background and context of
southern border community, significance of communication for
cultural dissemination, value, belief, and local intellect of
southern border community through various media

3101104

การรูเทาทันสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Media Literacy
ความหมาย ความสําคัญ ระดับและทักษะของการรูเทาทันสื่อ การ
วิเคราะห การรับและการเขาถึงสื่อประเภทตางๆ ตลอดจนการนําความรูเทาทัน
สื่อในยุคดิจิทัลไปประยุกตในชีวิตประจําวัน

________________________________________
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร
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Definition, significance, levels, and media literacy skills;
analyzing, receiving, and accessing various types of media,
applying media literacy in digital age into daily life
3101306

กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Law and Ethics of Mass Communication
แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ การละเมิดสิทธิ การหมิ่นประมาท
ความรับผิดชอบ จริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อมวลชนตอสังคม สิทธิ
ในการสื่อสาร กฎหมายที่เกี่ยวกับหนังสือพิมพ สิ่งพิมพ วิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน การโฆษณา ภาพยนตร กฎหมายลิขสิทธิ์ และกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรและสื่อออนไลน
Concepts of right, freedom, right violation, slandering,
responsibility, ethics of mass media in society, communication
right, relevant laws for newspaper, printed material, radio and
television broadcasting, advertisement, movie, copyright law and
other computer and online media laws

3102201

การสื่อขาวและเขียนขาว
3(2-2-5)
News Reporting and Writing
หลักการ และแนวคิด รูปแบบ และโครงสรางของขาว การกําหนด
และติ ดตามประเด็ นข าว แหล งข าว คุ ณค าข าว รู ปแบบการรายงานข าว
เทคนิคการสื่อขาวและเขียนขาวในสื่อประเภทตางๆ การรายงานขาวกับความ
รั บ ผิ ดชอบต อสั งคม กฎหมายที่ เกี่ ย วข องกั บ การสื่ อข าว จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณ
ฝกปฏิบัติการสื่อขาว การเขียนขาว และการรายงานขาวใน
สื่อประเภทต างๆ กรณีศึกษารู ปแบบขาวในสวนทองถิ่น ส วนกลาง และ
ประเทศเพื่อนบาน
Principles, concepts, forms, and structure of news,
news determining and catching, news sources, news value,
news reporting forms, news media techniques and news writing
in various media, news reporting and social responsibility,
relevant laws for news reporting, ethics, practicum on news
reporting, news writing, and news reporting in various media,
case studies of news pattern in local, central and neighbor
countries
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3103101

3103408

การประชาสัมพันธในสังคมพหุวัฒนธรรม*
3(2-2-5)
Public Relations in Multicultural Society
แนวคิด ทฤษฎี ความสําคัญ ประเภทและสื่อที่ใชในการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธในองคกรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจและภาคประชาชน
กลยุ ทธ การประชาสั มพันธ เพื่อสร างภาพลั กษณองคกร การสื่ อสารขาม
วั ฒ นธรรม การสื่ อ สารระหว า งวั ฒ นธรรม และกลยุ ท ธ ก ารผลิ ต สื่ อ
ประชาสัมพันธในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเนนกรณีจังหวัดชายแดนใต
Concepts, theories, significance, types and used media
in public relations in government sector, state enterprise,
business sector and public sector, public relations strategies for
creating image of organization, cross-cultural communication,
inter-cultural communication, and strategies for producing
public relations media in multicultural society focusing on
southern border provinces

การวิจัยนิเทศศาสตร
3(2-2-5)
Research for Communication Arts
ความหมาย ความสํ า คั ญ บทบาท ประโยชน ประเภท และ
กระบวนการวิ จั ยทางนิ เทศศาสตร ระเบี ยบวิ ธี การวิ จั ยเชิ งปริ มาณ และ
เชิ งคุ ณภาพ การวิ เคราะห ข อมู ล การเขี ย นรายงาน การจั ดทํ าข อเสนอ
โครงการวิจั ย การเขียนกรอบวิ จั ย การเขียนบทความวิ จัยเพื่อเผยแพรและ
นําเสนอผลงานวิจัย การนําแนวคิดและกระบวนการวิจัยนิเทศศาสตรไปใช
บู รณาการในการแก ป ญหาและการพัฒนาองค การ ชุ มชน และประเทศที่
สามารถเชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียน
Definition, significance, roles, benefits, types, and
communication arts, research methodology, quantitative and
qualitative methodologies, data analysis, report writing,
proposal writing, framework writing, article writing for
publication and presentation, application of research concept
and methodology in
___________________________________________
solving
problem,
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร
organization, community,
and country development
which is able to connect
ASEAN region
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3104104

หลักการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงดิจิทัลและวิทยุโทรทัศนดิจิทัล
3 (2-2-5)
Principles of Digital Radio and Television Production
ประวั ติ แ ละพั ฒ นาการของวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งดิ จิ ทั ล และวิ ท ยุ
โทรทั ศ น ดิ จิ ทั ล คุ ณ ลั ก ษณะ บทบาท อิ ท ธิ พ ล และฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารผลิ ต
รายการวิทยุกระจายเสียงดิจิทัลและวิทยุโทรทัศนดิจิทัลเพื่อทองถิ่น เทคนิค
พื้นฐานการใชเครื่องมือและอุปกรณ รูปแบบการผลิตรายการ หนาที่ความ
รับผิดชอบของฝายตางๆ การเปนผูดําเนินรายการ การสื่อความหมายภาพ
มุมกลอง จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน
History and development of digital radio and television
broadcast, characteristics, roles, influences, and practicing in
digital radio and television broadcast for local communities,
basic techniques on broadcast tools and equipment utilization,
types of program production, duties and responsibilities of
each department, program moderators, meanings and picture
conveying, camera angles, morals and ethics of mass media
profession

3106101

การถายภาพเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
Photography for Communication
ความหมายและความสําคัญของการถายภาพ สวนประกอบและ
การทํ า งานของกล อ งถ า ยภาพ แสง ในการถ า ยภาพ หลั ก การจั ด
องคประกอบของภาพและการสื่อสารดวยภาพ การฝกปฏิบัติการถายภาพ
ประเภทตางๆ
Definition and significance of photographing, components
and functions of photo camera, lighting in photographing,
principles of picture components arrangement and
communication via picture, practicum on photographing in
various types of photography

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
48
หนวยกิต
1) วิชาเฉพาะดานบังคับ
30
หนวยกิต
3100101
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร
3(2-2-5)
Personality Development for Communication Arts
ความหมาย องคป ระกอบ ทฤษฎี บทบาทและความสําคัญของ
บุ คลิ กภาพในวิ ช าชี พนิ เ ทศศาสตร การเสริ มสร างบุ คลิ กภาพนั กสื่ อสาร

36
สังคมที่ดีกับวิช าชี พ การสร างมนุ ษย สัมพันธ ภาวะผูนํ า มารยาท การ
วางตัวใหเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรม
Definition, components, theories, roles, and significance
of personality in communication arts career, creating social
communicator with good personality, creating human relations,
leadership, etiquette, and manner suitable for society and
culture
3100204

สื่อสารออนไลน
3(2-2-5)
Online Communication
ความหมาย วิ วั ฒ นาการ บทบาทและประเภทของการสื่ อสาร
ออนไลน ประโยชนของสังคมออนไลน การสื่อสารขอมูลออนไลนอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ การเลื อ กใช เ ทคโนโลยี ใ นทางสร า งสรรค และการ
ติดตอสื่อสารผานเครือขายสื่อสังคมออนไลนอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม
Definition, evolution, roles, and types of online
communication, advantages of online community, effective data
online communication, creative technology utilization, and morally
and ethically online social media use

3100305

เทคนิคและเทคโนโลยีการนําเสนอ
3(2-2-5)
Presentation Technique and Technology
หลักการ เทคนิค กลวิธี กระบวนการในการนําเสนอขอมูล ภาพ
และเสี ย ง โดยอาศั ย วิ ธี ก ารหลอมรวมสื่ อ ชนิ ด ต า ง ๆ การใช เ ครื่ อ งมื อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยสําหรับการสื่อสารประกอบการนําเสนอ การใชกลอง
ถ า ยรู ป กล อ งวี ดิ ทั ศ น ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารนํ า ความรู ม านํ า เสนอข อ มู ล
สถานการณและกลุมเปาหมายที่แตกตางกัน
Principles, techniques, strategies and process of audios,
pictures, and data presentation through convergence of media,
tools and technology utilization for communication in
presentation, camera and camcorder uses, practicing in applying
knowledge into data, situations, and different target audiences

3101205

อินโฟรกราฟกเพื่องานสื่อสาร
3(2-2-5)
Info Graphics for Communication
หลักการ พื้นฐานการทํางานกราฟก องคประกอบของศิลปะและ
ทฤษฎี สี ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ความคิ ด ฮาร ด แวร แ ละซอฟต แ วร สํ า หรั บ งาน

37
ออกแบบกราฟก ฝกปฏิบัติ และใชคอมพิวเตอรจากโปรแกรมสําเร็จรูปใน
การออกแบบกราฟกเพื่อการสื่อสารในสื่อประเภทตางๆ
Basic graphic working principles, components of arts
and color theories influencing thought, hardware and software
for graphic design, practicum and applying graphic design
software for communication in various media
3103202

การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Speaking for Public Relations
ความหมาย และความสําคัญของการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ
หลั ก การใช ภ าษา บุ ค ลิ ก ภาพในการพู ด การเตรี ย มการพู ด และ ฝ ก
ปฏิบัติการพูดประเภทตางๆ เพื่อการประชาสัมพันธ
Definition and significance of speaking for public relations,
language use principles, personality of speakers, preparing and
practicing various types of speaking for public relations purposes

3103203

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Writing for Public Relations
หลักการ วัตถุประสงค ลักษณะ และรูปแบบของการเขียนประเภท
ตางๆ ที่จัดวาเปนการเขียนชั้นตนในการประชาสัมพันธ ฝกทักษะการเขียน
เพื่อการประชาสัมพันธประเภทตางๆ
Principles, objectives, characteristics, and formatting of
various types of basic writing for public relations, practicing writing
skill for various types of public relations

3103304

การวางแผนการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Public Relations Planning
ความหมาย ความสํ าคัญ วั ตถุประสงค และประเภทของการวาง
แผนการประชาสั ม พั น ธ ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งและกระบวนการวางแผน
ประชาสั ม พั น ธ การนํ า แผนไปปฏิ บั ติ การควบคุ ม ติ ด ตาม และการ
ประเมินผล ตลอดจนการแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ในงานประชาสัมพันธ
Definition, significance, objectives, and types of public
relations planning, related factors and public relations planning
process, public relations applying, monitoring, follow-up,
evaluation and problem solving in public relations

38
3103305

การโนมนาวใจเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Persuasion for Public Relations
ความหมาย ลักษณะ วิธีการของการโนมนาวใจโดยใชการสื่อสาร
ในรูปแบบ วิธีการตางๆ องคประกอบการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ การ
โนมนาวใจกับกลุม การโนมนาวใจกับการรณรงค จริยธรรมการสื่อสารเพื่อ
การโนมนาวใจ รวมทั้งศึกษา แนวคิด ทฤษฏีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา
อันจะเปนประโยชนตอการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ
Definition, characteristics, methods of persuasion by
utilizing various formats and methods; components of
communication for persuasion, persuasion and grouping,
persuasion and campaigning, moral of communication for
persuasion including framework, useful psychological and social
theory for persuasive communication

3103306

สื่อชุมชนเพื่อการพัฒนา
3(2-2-5)
Community Media for Development
ภูมิหลัง พัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสื่อชุมชน
คุณ ลั กษณะ บทบาท การเลื อ กใช สื่ อและกระบวนการผลิ ต สื่ อชุ ม ชน
ประเภทตางๆ เชน หอกระจายขาว วิทยุชุมชน สื่อบุคคล สื่อพื้นบาน
สื่อประเพณี สื่อกิจกรรมและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการพัฒนาดานสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับบริบทใน
แตละชุมชน โดยเฉพาะการผลิตสื่อชุมชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต
Background, development, related concepts and theories
of community media, characteristics, roles, media selection and
production process of various types of community media; news
broadcast tower, community radio, personnel media , folk media,
traditional media, recreational media, and local intellect, for
social, economic, political, cultural, and environmental
development in accordance with each community, especially
community media producing for the southern border provinces
development

3104303

การจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพื่อชุมชน 3(2-2-5)
Programming and Production for Community Broadcasting
หลักการ แนวคิด การวางแผนรายการ กระบวนการ เทคนิคและการใช
อุปกรณ ในการจัดและผลิตรายการ ฝ กปฏิ บั ติการจั ดและการผลิ ตรายการ

39
วิ ทยุ กระจายเสี ย งและรายการวิ ท ยุ โ ทรทั ศน ป ระเภทต างๆ เพื่ อชุ มชน
พหุวัฒนธรรม
Principles, framework, program planning, procedures,
techniques and broadcasting equipment for programming and
producing, practicum on programming and producing television
and radio shows for multicultural community
2) วิชาเฉพาะดานเลือก
ไมนอยกวา
18 หนวยกิต
3100306
การแตงหนาและเครื่องแตงกายในงานนิเทศศาสตร
3(2-2-5)
Make-up and Costumes in Communication Arts
หลักการแตงหนา และการออกแบบเครื่องแตงกาย เทคนิคและ
เทคนิคพิเศษ การแตงหนาแตงกายใหเหมาะสมกับบทบาท เนื้อเรื่อง ฝก
ปฏิบัติแตงหนา และออกแบบเครื่องแตงกายใหเหมาะสมกับงานทางดาน
นิเทศศาสตร
Make-up principles and costume design, special effect
make-up, suitable make-up and dress-up for roles, contents,
practicing make-up and costumes design suit for communication
arts
3101307

การวิเคราะหสถานการณปจจุบันเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Current Situation Analysis for Communication
สภาพการณ ภู มิหลัง ความสั มพั นธ และอิทธิ พลของวิกฤตการณที่
เกิดขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ อันสงผลกระทบตอ การเมือง เศรษฐกิจ
สั งคมและภู มิ ภาคในโลกป จจุ บั น ตลอดจน การวิ เคราะห สถานการณเพื่ อ
นําไปใชในงานการสื่อสาร
Situation, background, relationship, and influences of
current situation in both Thailand and overseas that impacts
politic, economy, society and region of current world, as well as
analyzing current situation for communication purposes

3101308

สื่อมวลชนกับสังคม
3(3-0-6)
Mass Media and Society
บทบาท หน า ที่ ข องสื่ อ มวลชนประเภทต า งๆ อิ ท ธิ พ ลหรื อ
ผลกระทบของสื่อมวลชนที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมือง ความ

40
รับ ผิ ดชอบของสื่อมวลชนที่มีต อสังคมตลอดจนอิทธิ พลของสั งคมที่มีต อ
สื่อมวลชน
Roles and duties of various types of mass media, influences
or impacts of mass media on economic and politic development,
responsibilities of mass media for society and influences of society
on mass media
3103307

การรณรงคเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Public Relations Campaign
แนวคิด และทฤษฎีการรณรงคเพื่อการประชาสัมพันธ การแกปญหา
ภาพลักษณในภาวะวิกฤต รวมทั้งกรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับการรณรงคเพื่อการ
ประชาสัมพันธ การนําเทคนิคการสื่อสารตางๆ มาใชในโครงการรณรงคเพื่อ
การประชาสัมพันธ การใช สื่ อแบบต างๆ การจั ดทําแผนโครงการเพื่อนํ าไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานจริง
Concepts and theories of public relations campaign,
problem solving of image in critical situation, related case
studies in public relations campaign, communication techniques
applying to public relation campaign, various types of media
utilization, project planning for applying into the field

3104102

การสื่อขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนชุมชน
3(2-2-5)
News Reporting and Community Broadcasting
หลักการเขียนขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เทคนิคการ
หาข า ว การพิ จ ารณาความสํ าคั ญ ประเด็ น และความน า สนใจของข า ว
คุณคาขาว การรายงานขาวประเภทตาง ๆ ฝกปฏิบัติการเขียนขาวและสื่อ
ขาวทั้ง วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศน ในรู ป แบบต างๆ เพื่ อชุ มชน
พหุวัฒนธรรม
Principles of broadcasting, news seeking techniques,
significance, point, and interest of news, news value, news
reporting in various types of media; practicing news writing and
reporting in various broadcasting for multicultural community

3104304

การใชหองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 3(2-2-5)
Radio and Television Studio
รูปแบบ เทคนิค และวิธีของการใชหองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน ตลอดจนอุปกรณที่ใชในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

41
และวิทยุ โทรทัศน เชน กลองถายโทรทัศน เครื่องบันทึกเทป อุปกรณชวย
สรางภาพพิเศษ อุปกรณเสียง แสง สี ฉาก และอื่นๆ
Formats, techniques, and how to use broadcast operation
room as well as equipment; television camera, television tape
recorder, special picture creation equipment, sound equipment,
lighting, scenes, and etc
3105101

การสื่อสารการตลาดบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Marketing Communication
แนวคิด ความสําคัญ วิวัฒนาการ กระบวนการสื่อสารทางการ
ตลาด การสื่อสารตราสินคา พฤติกรรมผูบริโภค เครื่องมือการสื่อสาร
การตลาด ตลอดจนฝกทักษะการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Concepts, significance, evolution, marketing communication
process, brand communication, consumer behaviors, marketing
communication tools, and practicing integrated marketing
communication skills

3105302

การประชาสัมพันธการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Public Relations
แนวคิด ความสําคัญ วิวัฒนาการ การสื่อสารตราสินคา เครื่องมือ
การประสั มพันธการตลาด การวางแผนกลยุ ทธการประสั มพันธเชิ งรุก และ
คุณธรรมจริยธรรมทางการตลาด
Concepts, significance, evolution, brand communication,
tools of marketing public relations, strategies for proactive
marketing public relations, and moral and ethics in marketing

3105303

การสื่อสารตราสินคา
3(3-0-6)
Brand Communication
ความหมาย ความสํ าคัญ วิ วั ฒ นาการ ประเภทของตราสิ น ค า
พฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภค คุ ณ ค า ตราสิ น ค า เครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารตราสิ น ค า
การสรางและการบริหารตราสินคา
Definition, significance, evolution, type of brand,
consumer behavior, brand values, brand communication tools,
brand launching and management

3105404

การสื่อสารการตลาดเพื่อการทองเที่ยว

3(3-0-6)

42
Integrated Marketing Communication for Tourism
แนวคิด ความสําคัญ องคประกอบของการสื่อสารการตลาดเพื่อ
การทองเที่ยว ประเภทของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เครื่องมือสื่อสาร
การตลาดเพื่อการทองเที่ยว และการสรางสารเพื่อการโนมนาวใจ รวมทั้ง
การสื่อสารการตลาดเพื่อการทองเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต
Concepts, significance of integrated marketing
communication for tourism, types of tourism industry,
marketing communication tools selection and creation of
persuasive including communication for tourism in southern
provinces
3106202

ศิลปะกับการถายภาพ
3(2-2-5)
Arts and Photography
องคประกอบของศิลปะ หลักการศิลปะ สีและจิ ตวิทยาสีในการ
ถายภาพ แสงและการจั ด แสง บรรยากาศและอารมณของภาพ การจั ด
องคประกอบของ ภาพถาย การวิจารณและบรรยายภาพถาย เทคนิคการ
นําเสนอภาพถาย
Components and principles of arts, color and psychology
in photography, lights and lighting set-up, atmosphere and mood
of photographs, photo composition, criticizing and describing
photos, photograph presentation techniques

2.3 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
9 หนวยกิต
3100407
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและ
เตรียมสหกิจศึกษาดานนิเทศศาสตร
3(270 ชั่วโมง)
Preparation for Field Experience and Cooperative
Education in Communication Arts
จั ด ให มี กิจ กรรมเพื่ อเตรี ย มความพร อ มของผู เ รี ย นก อนออกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพทางนิเทศศาสตร ในดานการรับรู ลักษณะ และโอกาส
ของการประกอบอาชีพ การพัฒ นาตั วผู เ รีย นให มีความรู ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
Activities preparation prior to practicum in the field of
communication arts on perception, characteristics and
opportunities in career, learner development to be
knowledgeable, skillful, attitudinal, inspirational, and suitable
characteristics for career
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3100408

สหกิจศึกษาดานนิเทศศาสตร
6(600 ชั่วโมง)
Cooperative Education in Communication Arts
การฝกปฏิบัติในสถานประกอบการโดยจัดใหนักศึกษาระดับชั้นปที่ 4
ไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ใหความรวมมือในฐานะพนักงาน
ชั่ ว คราวเป น เวลาไม น อยกว า 600 ชั่ ว โมง นั กศึกษาที่เ ข าร ว มโครงการ
จะตองดําเนินการทุกขั้นตอนเสมือนจริง ตั้งแตการเขียนใบสมัคร การผาน
การคั ด เลื อ กจากสถานประกอบการ การปฏิ บั ติ ง านในฐานะพนั ก งาน
ชั่วคราว และการประเมินผลการทํางานโดยมีอาจารยในสาขานิเทศศาสตร
และพนั ก งานที่ ป รึ ก ษาที่ ส ถานประกอบการมอบหมายเป น ผู ดู แ ลการ
ปฏิ บั ติ งานและการประเมิน ผลการทํางาน นักศึกษาที่เ รีย นวิ ชาสหกิจ
ศึกษาจะไดรับการยกเวนการฝกงาน
Practicum at the work units, final year students are
arranged for their practicum at the cooperative work units as
part-time at least 600 hours. Students must perform all steps
for real starting from writing the application form, being
selected as the part-time staff, being evaluated by teachers in
the field of communication arts and those staffs in the work
units. The student that took Cooperative Education course will
be abstain from the practicum

3100409

ฝกประสบการณวิชาชีพดานนิเทศศาสตร
3(270 ชั่วโมง)
Field Experience in Communication Arts
ฝกปฏิบัติงานดานนิเทศศาสตรในหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
หรื อ เอกชน โดยการนํ า ความรู ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ที่ ไ ด จ าก
การศึ ก ษาไปใช ใ นสถานการณ จ ริ ง จั ด ให มี ก ารปฐมนิ เ ทศเกี่ ย วกั บ
รายละเอียดของการฝกงาน และจัดปจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายและสรุปผล
ปญหางานดานนิเทศศาสตรที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีการแกไขปญหาใหสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี
Practicum in the field of communication arts at state
agencies, state enterprises, and private work units by applying
gained knowledge foe real, first orientation for practicum
details and final orientation for discussion and conclusion the
problems happened in communication arts as well as seeking
for better solutions
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3103409

สัมมนาการสื่อสาร
3(2-2-5)
Seminar in Communication
ความหมายของการสั ม มนา จุ ด มุ ง หมาย องค ป ระกอบ
กระบวนการ รู ป แบบและเทคนิ ค การจั ด วิ เ คราะห แ ละวิ จ ารณ ใ นการ
ดําเนินงานการสื่อสาร เพื่อใหเขาใจถึงอุปสรรคและขอเท็จจริงตลอดจนการ
หาแนวทางแก ไ ขป ญ หาในเรื่ อ งต า งๆ ฝ ก จั ด สถานการณ จํ า ลองในการ
สัมมนาปญหาการสื่อสาร และฝกจัดสัมมนาการสื่อสารในสถานการณจริง
Definition, objectives, components, process, patterns and
techniques of organizing seminar, analyzing and criticizing
communication work in order to understand the obstacles and
facts in accordance with finding the way to solve the
communication’s problems, to practice both pseudo-situation of
communication’s problem and the real situation of
communication

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรนี้
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1. นางสาวแวอาซีซะห ดาหะยี
ผูชวยศาสตราจารย
2. นางสาวฎาวีณี ตวนมูดอ
อาจารย

3. นางสาวสาธิตา แกวเหล็ก
อาจารย
4. นายราเชษฐ หีมสุหรี
อาจารย
5. นางวัลยลดา พรมเวียง
อาจารย

คุณวุฒ/ิ
สาขาวิชา

สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา

ป
พ.ศ.

ศศ.ม. (ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร)
ศศ.บ.
(สื่อสารมวลชน)
นศ.ม. (สื่อสารเพื่อ
การรณรงค
ประชาสัมพันธ)
ศศ.บ.
(นิเทศศาสตร)
นศ.ม. (การสื่อสาร
เพื่อการรณรงค)
นศ.บ.
(วารสารศาสตร)
นศ.ม. (การ
สื่อสารมวลชน)
นศ.บ.
(การหนังสือพิมพ)
นศ.ม. (นิเทศ
ศาสตรธุรกิจ)
นศ.บ.
(รัฐศาสตรบัณฑิต)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2546

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2532

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2550

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

2545

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2551

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2547

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2540

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2535

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

2536

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2528

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)
2560 2561 2562 2563 2564
12
12
12
12
12

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ/
ตําแหนงทางวิชาการ
สาขาวิชา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1. นางสาวชฎาภรณ สวนแสน ว.ม.

สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ป
พ.ศ.
2556

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)
2560 2561 2562 2563 2564
15
15
15
15
15
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อาจารย

(สื่อสารมวลชน)
นศ.บ.
(วารสารศาสตร)
2. นางนิชาวดี ตานีเห็ง
ศศ.ม.
ผูชวยศาสตราจารย
(พัฒนาสังคม)
ว.บ.
(วิทยุ-โทรทัศน)
3.นางสาวแวอาซีซะห ดาหะยี ศศ.ม.
ผูชวยศาสตราจารย
(ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร)
ศศ.บ.
(สื่อสารมวลชน)
4. นางสาวฎาวีณี ตวนมูดอ นศ.ม. (สื่อสาร
อาจารย
เพื่อการรณรงค
ประชาสัมพันธ)
ศศ.บ.
(นิเทศศาสตร)
5. นางสาวสาธิตา แกวเหล็ก นศ.ม. (การ
อาจารย
สื่อสารเพื่อการ
รณรงค)
นศ.บ.
(วารสารศาสตร)
6. นายราเชษฐ หีมสุหรี
นศ.ม. (การ
อาจารย
สื่อสารมวลชน)
นศ.บ.
(การ
หนังสือพิมพ)

ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ/
ตําแหนงทางวิชาการ
สาขาวิชา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
7. นางวัลยลดา พรมเวียง
นศ.ม. (นิเทศ
อาจารย
ศาสตรธุรกิจ)
นศ.บ.
(รัฐศาสตร
บัณฑิต)

3.2.3 อาจารยพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

2552

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2545

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2546

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2532

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2550

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

2545

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2551

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2547

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2540

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2535

สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

12

12

12

12

12

2532

ป
พ.ศ.

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

2536

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2528

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)
2560 2561 2562 2563 2564
12
12
12
12
12

54
ชื่อ-สกุล
1. นายสัมพันธ มูซอดี
2. นางสาวกัลยาณี กาญจนธานี
3. นางสาวจินหจุฑา ศุภศรี

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา

ป พ.ศ.

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
คบ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา)
นศ.ม. (สื่อสารมวลชน)
ว.บ. (วิทยุ-โทรทัศน)
ว.ม. (การสื่อสารภาครัฐและ
เอกชน)
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วิทยาลัยครูยะลา

2552
2531

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2548
2544
2548

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2546
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