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คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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ค ำน ำ 
 

หลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมกา รสื่อสาร  
เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 การปรับปรุงหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่ เป็นไปตามข้อก าหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี ทั้งในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในการประกันคุณภาพ อีกทั้งเพ่ือให้เท่าทัน  
การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันของรูปแบบและเทคโนโลยีการด าเนินวิชาชีพนิเทศศาสตร์และ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 

รายละเอียดในเล่มประกอบด้วยสาระส าคัญ 8 หมวด คือ 1) หมวดข้อมูลทั่วไป 2) หมวดข้อมูล
เฉพาะของหลักสูตร 3) หมวดระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร  
4) หมวดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการ ประเมินผล 5) หมวดหลักเกณฑ์ในการประเมินผล
นักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์ 7) การประกันคุณภาพหลักสูตร 8) หมวดการประเมินผลและปรับปรุง
การด าเนินการของหลักสูตร หลักสูตรเล่มนี้ ได้ พัฒนาตามข้อสังเกตจากการวิพากษ์หลักสูตร 
ของผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้หลักสูตรมีความถูกต้อง สมบูรณ์ สอดคล้องกับความ ต้องการของสังคม 

คณะกรรมการการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและ 
นวัตกรรมการสื่อสารขอบขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจน
ผู้ใช้ บัณฑิต ที่แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
                                                                 (ผู้ชว่ยศาสตราจารยืแวอาซีซะห์ ดาหะยี) 

                                                        ประธานหลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต                                      
                                              สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร      
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รายละเอียดของหลักสูตร 

 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร 

 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
คณะ/ภาควิชา  :  คณะวิทยาการจัดการ  
    

หมวดที่ 1  

ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
       รหัสหลักสูตร :    25541571101624 
  ภาษาไทย :      หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต    
              สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร 
  ภาษาอังกฤษ :     Bachelor of Communication Arts Program in Business and        

             Innovation Communication Arts 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ภาษาไทย   ชื่อเต็ม :  นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร)  

  ชื่อย่อ :  นศ.บ. (นิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร) 
     ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Communication Arts (Business and Innovation   

             Communication Arts) 
    ช่ือย่อ :   B.Com.Arts (Business and Innovation Communication Arts) 
3.  วิชาเอก  

 ไม่มี 
 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
      ไม่น้อยกว่า  120  หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
     5.1 รูปแบบ  
               หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
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 5.2 ประเภทของหลักสูตร  

        หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
  5.3 ภาษาที่ใช้  
  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
      5.4 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
       5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

      5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
       6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  
      6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป    

6.3 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการเห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อ 
     สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

     6.4 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการ 
  กล่ันกรองมหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังท่ี 7/2564 เม่ือวันท่ี 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
       6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
   ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
        6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมตัิหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 11/ 2564  

เมื่อวันที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2564 
 

7. การขอรับการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหลักสูตร 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตราฐานตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567  
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา 
      8.1 ผู้ประกอบการนิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร 
  8.1.1 ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ 
  8.1.2 ผู้ประกอบการธุรกิจด้านสร้างสรรค์เนื้อหา  
  8.1.3 ผู้ประกอบการธุรกิจด้านนวัตกรรมสื่อ 
  8.1.4 ผู้ประกอบการด้านออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกและการตัดต่อ 
  8.1.5 ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการผลิตและสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียงดิจิทัล 

 และวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัล  
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  8.1.6 ผู้ประกอบการด้านการสร้างแบรนด์ และรีวิวแบรนด์     
  8.1.7 ผู้ประกอบการด้านธุรกิจออแกไนเซอร์ 
  8.1.8 ผู้ประกอบการธุรกิจการละคร 
  8.1.9 ผู้ประกอบการธุรกิจถ่ายภาพ 
  8.1.10 ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตสื่อและมัลติมิเดีย 

 8.2 ผู้บริหาร/ผู้ผลิตด้านนิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร  
  8.2.1 ผู้บริหารงานด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล 
  8.2.2 นักผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล 
  8.2.3 นักผลิตดิจิทัลคอนเทนต์  
  8.2.4 ผู้ผลิตสื่อออนไลน์และออฟไลน์ 
  8.2.5 ยูทูบเบอร์  
  8.2.6 บล็อกเกอร์ 

8.3 ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชน 
8.3.1 ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลในองค์การวิชาชีพ 
  สื่อสารมวลชนภาครัฐ รัฐวิสาหกิจเอกชน และองค์กรไม่แสวงผลก าไร 
 8.3.2 ผู้สื่อข่าว 

  8.3.3 นักประชาสัมพันธ์ /นักสื่อสารองค์กร 
 8.3.4 ผู้เขียนบทวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล 
 8.3.5 ผู้ด าเนินรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล 
 8.3.6 นักตัดต่อและล าดับภาพ 
8.3.7 ช่างภาพ 
8.3.8 นักสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล         
8.3.9 อาชีพอิสระงานด้านวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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9. ช่ือนามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

มหาวิทยาลัย ปี 

1. นางสาวแวอาซีซะห์ ดาหะยี  
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

 

ศศ.ม. (ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร)  
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2546 
 

2532 

2. นายราเชษฐ์ หีมสุหรี  
    อาจารย์  

นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน)  
นศ.บ. (การหนังสือพิมพ์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2540  
2535 

3. นางสาวสาธิตา แก้วเหล็ก  
    อาจารย์ 
 

นศ.ม. (การสื่อสารเพ่ือการ
รณรงค์)  
นศ.บ. (วารสารศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2551 
 

2547 
4. นางสาวฎาวีณี ต่วนมูดอ  
    อาจารย์  

     

นศ.ม. (สื่อสารเพื่อการ
รณรงคป์ระชาสัมพันธ์)  
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

2550  
 
2545 

5. นางนันทรัตน์ นามบุรี 
    รองศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Business 
Administration)  
คอ.ม. (ธุรกิจอุตสาหกรรม)  
 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2556  
 

2546  
 

2532 
 

10. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต่อการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 การสื่อสารในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทันสมัย ด้วยการ  
ส่งข้อมูลที่รวดเร็ว มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายขึ้นจ านวนข่าวสารมีปริมาณมากขึ้นด้วย
ปรากฏการณ์ทางการสื่อสารที่เรียกได้ว่าเป็นยุคดิจิทัล ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งระบบเศรษฐกิจ 
สังคม พฤติกรรมและค่านิยมนับเป็นพลวัตแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เป็นปัจจัยในการพัฒนาซึ่งส่งผล 
มายังระบบการศึกษา ตลอดจนความสอดคล้องกับเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 
มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทแห่งสังคมฐานความรู้ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประกอบกับ 
ความเป็นประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจ
สู่สากลและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 การจัดตั้งเขตพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งจ าเป็นต้องเตรียมบุคลากรด้านนิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรม
การสื่อสาร เพ่ือรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและความก้าวหน้าของยุคเทคโนโลยีดิจิทัล  

 ศาสตร์การสื่อสารด้านนิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสารมีบทบาทส าคัญ 
ในการเป็นเครื่องมือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานและสร้างนวัตกรรมธุรกิจ 
ภาครัฐและภาคประชาสั งคม การจัดการข้อมูล การสร้างสรรค์การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และ 
การบริการสู่การแข่งขันตลาดโลก 

จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลจาก 
การศึกษาวิจัยและความต้องการจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา  
นิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือพัฒนาบุคลากรหรือบัณฑิตทางด้านนิเทศศาสตร์ที่มี 
สมรรถนะในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสารเท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลความคิด  
สร้างสรรค์ในการเป็นนักนิเทศศาสตร์ที่มีแนวคิดด้านธุรกิจมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่  
ชายแดนใต้และการพัฒนาประเทศ 

     11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม         
     พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมประชาชนมีรูปแบบการด ารงชีวิตที่
มี อัตลักษณ์ ความเชื่อ  ค่านิยม  ศาสนา  ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและภูมิหลังที่ มีคุณค่าความ 
หลากหลายชาติพันธุ์  สอดคล้องกับปรัชญาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลาที่มุ่งการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรให้มีการบูรณาการศาสตร์ สากล 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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         จากผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร พบว่าจ าเป็นต้องพัฒนาบัณฑิตและบุคลากร  
ให้มีสมรรถนะด้านธุรกิจบูรณาการศาสตร์การสื่อสารเท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล ความคิดสร้างสรรค์ในการ
เป็นนักนิเทศศาสตร์ที่มีแนวคิด ด้านธุรกิจ มีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ ชายแดนใต้และ 
การพัฒนาประเทศบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม 

       11.3 ความก้าวหน้าเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 

  การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทางการสื่อสารในสังคมปัจจุบันที่เรียกได้ว่า 
“เป็นยุคดิจิทัล” ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ท าให้การพัฒนา 
ด้านวิชาการทางนิเทศศาสตร์ต้องปรับตัวตามภาวะของสื่อในปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
การสื่อสารและการพัฒนาเนื้อหา ช่องทาง การสื่อสารอย่างต่อเนื่องของสื่อในยุคดิจิทัล เป็นปัจจัยส าคัญ
ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนและการจัดท าหลักสูตรที่จ าเป็นต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับ 
สภาพความเป็นจริงในสังคม ดังนั้นการจัดท าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจ
และนวัตกรรมการสื่อสาร จึงค านึงถึงการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญ การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและมัลติมีเดียในการขับเคลื่อนธุรกิจ รวมทั้งสามารถบูรณาการศาสตร์ทุกสาขาวิชาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการปรับปรุงหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การปรับปรุงหลักสูตร 
  สถานการณ์ภายนอก ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสูตร 
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มี 
การเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  
สังคม วัฒนธรรม และความต้องการของ ตลาดแรงงานธุรกิจ จึงมีความจ าเป็นผลิตบัณฑิตและบุคลากร  
เพ่ือประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตร์ธุรกิจและ นวัตกรรมการสื่อสารอย่างมืออาชีพ สอดรับกับบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นชายแดนใต้ มีความคิด สร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
สามารถคิดและลงมือปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ ตลาดแรงงานทั้งในประเทศ
และอาเซียน ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นบัณฑิตที่มีจิตส านึกสาธารณะ รักบ้านเกิด ท้องถิ่น
และประเทศชาติ 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร  

มุ่งสร้างความเป็นเลิศของบัณฑิตด้านนิเทศศาสตร์ ให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีทักษะทางการสื่อสารและ
ความคิดสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีอย่างเท่าทัน มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนและแก้ปัญหา  
ให้เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การปรับปรุงหลักสูตรจึงเน้นส่งเสริมทักษะปฏิบัติวิชาชีพ
นิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร เพ่ือน าไปประกอบวิชาชีพและน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศตามแนวปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   
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การพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องมีการออกแบบหลักสูตรเชิงบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์
สากล เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้สังคมและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
  13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

  โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา คือ 
      1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
      2. หมวดวิชาเฉพาะเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
นิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
      3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ทุกรายวิชาที่เปิดสอนใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
       13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
    รายวิชาในหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาเลือก
และเลือกเสรีได ้
   13.3 การบริหารจัดการ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องประสานงานกับผู้รับผิดชอบรายวิชา และ/หรือ  
หมวดวิชานั้น ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ การจัดผู้สอน ตารางเรียน ตารางสอบ และการสอบ ตลอดจนการ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและความคาดหวัดผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปี 
   การศึกษา 

      1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
  มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีสมรรถนะในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร  
เชิงสหวิทยาการ เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมธุรกิจ มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้ประกอบการองค์กรธุรกิจ ภาครัฐและภาคประชาสังคม           

  1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 

  มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการ
สื่อสาร สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารยุคดิจิทัลเพื่อประกอบอาชีพในหน่วยงานหรือธุรกิจของ
ตัวเอง ผลิตและสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับตนเองและท้องถิ่น  
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของการสื่อสาร เทคโนโลยีดิจิทัล และปรากฏการณ์ ดิสรัปชั่น (Disruption)  
พัฒนาท้องถิ่นด้วยการน าองค์ความรู้ด้านธุรกิจบูรณาการกับศาสตร์สหวิทยาการการสื่อสาร  
เพ่ือสร้างนวัตกรรมธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสารรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งใน
ระดับสังคมและประเทศ  

   1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

   หลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร  
(หลักสูตร 4 ปี) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณสมบัติที่ส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

      1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ให้มีความรู้ ทัศนคติและทักษะปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์
ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสารอย่างมืออาชีพ 

      1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมทางธุรกิจและ
นวัตกรรมการสื่อสารสู่การเป็นผู้ประกอบการ 

      1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพมีจิตอาสา
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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1.4 ความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อส้ินปีการศึกษา 
ปีท่ี รายละเอียด 
1 นักศึกษามีความรู้ และเข้าใจพ้ืนฐานในการใช้การสื่อสารยุคดิจิทัล (multi-platform)  

เพ่ือสร้างสรรค์งานบนฐานของความถูกต้องและจรรยาบรรณด้านนิเทศศาสตร์ 
2 นักศึกษามีความสามารถ และมีทักษะในการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพ่ือออกแบบผลงาน

สร้างสรรค์  
3 นักศึกษาสามารถปรับ ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในพื้นที่เพ่ือผลิตนวัตกรรม สร้างความ

น่าสนใจและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
4 นักศึกษามีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ และนักวิชาชีพด้านการใช้สื่อดิจิทัล 

เพ่ือการออกแบบ สร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างรายได้ที่มั่นคงภายใต้จรรยาบรรณด้าน 
นิเทศศาสตร์ 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไปให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่า
ที่ สกอ.ก าหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชา  
ศึกษาทั่วไปโดยศึกษาจากกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

1. เอกสารหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป 

2. ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์
ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร 
ไม่ต่ ากว่า เกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด
ภายใน 1 ปี 

1. ติ ดตามป ระ เมิ นห ลั กสู ต ร 
อย่างสม่ าเสมอ (ปีการศึกษา/
ครั้ง) 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2.รายงานผลการประเมิ น
หลักสูตร 
 

3. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของตลาด หรือ 
สถานประกอบการ 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
ความต้องการของตลาด หรือ 
สถานประกอบการ 

1. รายงานผลการประเมิน
ค ว าม พึ งพ อ ใจ ใน ก าร ใช้
บัณฑิตของผู้ประกอบการ 
2. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ใ น ด้ า น ทั ก ษ ะ ค ว า ม รู้
ความสามารถของบัณฑิ ต 
ในการท างานโดยเฉลี่ย 
ในระดับด ี

4. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน 
การสอนการวิจัยและบริการวิชากา
รให้ปฏิบัติงานอย่างมี 

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการ 
เรียนการสอนให้ท างานบริการ 
วิชาการแก่องค์กรภายนอก 

1. ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 
2. เอกสาร/รายงานผล 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. สนับสนุนอาจารย์เข้ารับการ 

อบรม เพ่ื อพัฒ นาตน เองด้ าน 
นิเทศศาสตร์ 
3. สนับสนุนอาจารย์ให้ท างาน 
วิจัยด้านนิเทศศาสตร์ 
4. สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ และ 
บุคลากรศึกษาต่อ 

การไปฝึกอบรม 
3. เอกสาร/รายงาน
ผลการวิจัย 
4. แผนพัฒนาบุคลากร 
สายวิชาการ 
 

5. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
แบบ Project base Learning , 
Team base Learning และการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสาร 

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการ
จั ด ก า ร เ รี ยนการสอนแ บ บ 
Project base Learning , 
Team base Learning และการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสาร 
2. สนับสนุนอาจารย์เข้ารับการ 
อบรม เพ่ื อพัฒ นาตน เองด้ าน
นวัตกรรม  

1. ปริมาณกิจกรรมต่อ 
อาจารย์ในหลักสูตร 
2. เอกสาร/รายงานผลการ 
ไปฝึกอบรม 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา 
มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  ไม่มี 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ภาคเรียนที่ 1 เดือน มิถุนายน - เดือนกันยายน  
 ภาคเรียนที่ 2 เดือน พฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ 

     2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
         2.2.2  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
                 นวัตกรรม 
     2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
    นักศึกษาแรกเข้าขาดความพร้อมด้านทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษาไทยในงานราชการ  

     2.4 กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาใน ข้อ 2.3 

          หลักสูตรมีการเตรียมการสอนเสริมทักษะด้านการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่ อสารการเป็น
ผู้ประกอบการ และกิจกรรมเสริมในรายวิชาต่าง ๆ 
 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับ/ชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
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ระดับ/ชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวมจ านวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 40 40 

2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท)  

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณที่ต้องการ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
คนละ 8,500 บาทต่อ 
ภาคการศึกษา 

680,000 1,360,000 2,040,000 2,720,000 2,720,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาทต่อปี 

28,000 56,000 84,000 112,000 112,000 

รวมรายรับ 708,000 1,416,000 2,124,000 2,832,000 2,832,000 

          2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณที่ต้องการ 

2565 2566 2567 2568 2569 
เงินคงคลัง ร้อยละ 20 141,600 283,200 424,800 566,400 566,400 
รายจ่ายระดับ 
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 40 

283,200 566,400 8,496,000 1,132,800 1,132,800 

ค่าใช้จ่ายในการ 
ด าเนินงาน ร้อยละ 40 

283,200 566,400 8,496,000 1,132,800 1,132,800 

รวม 708,000 1,416,000 2,124,000 2,832,000 2,832,000 
จ านวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 14,160 14,160 14,160 14,160 14,160 

2.7  ระบบการศึกษา 
     แบบชั้นเรียน หรือแบบออนไลน์ 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนเข้ามหาวิทยาลัย 
   ให้เป็นไปตามข้อบังคับ  ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   120    หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

   หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร
ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจ านวนหน่วยกิตแต่ละ
หมวดและหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 
2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

   1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

   1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

   1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                            3 หน่วยกิต 
 1) คณะครุศาสตร์                                                   3 หน่วยกิต 
หรือ 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
หรือ 3) คณะวิทยาการจัดการ 3 หน่วยกิต 
หรือ 4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84           หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 27   หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

   1) วิชาเอกบังคับ  30   หน่วยกิต 
   2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 18           หน่วยกิต 

    2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  9         หน่วยกิต 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า   6         หน่วยกิต 
    3.1.3 รายวิชา 

รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรม
การสื่อสาร ดังนี้  
    1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า       30  หน่วยกิต 
       1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    ไม่น้อยกว่า    15  หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ     12  หน่วยกิต 
151001001 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร            3(3-0-6) 

Language Thought and Communication     
151001002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร*             3(3-0-6)     

Thai for Communication*     
151001003 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ*            3(3-0-6) 

Thai for Careers*     
151001005 ภาษาอังกฤษหรรษา             3(3-0-6)  

English for Fun     
151001006 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์                 3(3-0-6) 

English Usage for Social Network  
151001007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้*          2(1-2-3) 

English for Communication and Learning Development*  
151001008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1*               2(1-2-3) 

English for Communication 1*  
151001009 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2*               2(1-2-3) 

English for Communication 2*              
151001013 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ               3(3-0-6)  

Technology and Media Literacy      
       2) วิชาเลือก                         ไม่น้อยกว่า          3 หน่วยกิต 

151001004 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย           3(3-0-6) 
Developments of Thai Speaking and Writing Skills     

151001010 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ              3(3-0-6) 
English Communication Skills Development 
 
 

หมายเหตุ* หมายถึงรายวิชาส าหรบันักศึกษาที่ส าเรจ็ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
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151001011 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร              3(3-0-6) 
Chinese for Communication   

151001012 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร                     3(3-0-6) 
Melayu for Communication    

 
หมายเหตุ* หมายถึงรายวิชาส าหรบันักศึกษาที่ส าเรจ็ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่าข้ึนไป 

1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                      ไม่น้อยกว่า                 6 หน่วยกิต 
             1) วิชาบังคับ                                                          3 หน่วยกิต 

151001016 อยู่ดี กินดี มีสุข  
Well-being 

          3(3-0-6) 

151001017 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน*   
Science in Daily Life 

   3(3-0-6) 

               2) วิชาเลือก                                                                          3 หน่วยกิต 
151001014 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการน าเสนอ        

Information Technology for Presentation  
  3(3-0-6) 

151001015 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน*          
Information Technology in Daily Life 

   3(3-0-6) 

151001018 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน*       
Mathematics in Daily Life 

   3(3-0-6) 

151001019 การบริหารร่างกาย 
Body Exercise 

   1(0-2-2) 
 

151001020 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต*  
Sports for the Quality of Life Development      

          2(1-2-3) 
           

151001021 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น   
King’s Philosophy for Local Development 

          3(3-0-6) 

151001022 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย   
Introduction of Ethics and Wealth    

    3(3-0-6) 

151001023 ความงดงามแห่งตน 
Beauty of Life 

    3(3-0-6) 

151001024 ก้าวสู่โลกกว้าง  
Step to the World 

    2(1-2-3) 
 

151001025 ความจริงของชีวิต*               
Truth of Life 

          3(3-0-6) 
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หมายเหตุ* หมายถึงรายวิชาส าหรบันักศึกษาที่ส าเรจ็ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่าข้ึนไป 

151001026 การพัฒนาตน*       
Self-Development 

    2(2-0-4) 

151001027 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต* 
Aesthetics for Life 

    3(3-0-6) 

151001028 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*    
Life and Thai Culture  

    2(1-2-3) 
 

1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                       ไม่น้อยกว่า                   6 หน่วยกิต 
1) วิชาบังคับ                                                                3 หน่วยกิต 

151001029 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ  
Multicultural and Peace 

     3(3-0-6) 

 2) วิชาเลือก                                                                           3 หน่วยกิต 
151001030 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม   

Life Skill for Society 
      3(3-0-6) 

151001031 สังคมภิวัตน์*    
Socialization 

     3(3-0-6) 
 

      1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                                                3 หน่วยกิต 
 1) คณะครุศาสตร์              3 หน่วยกิต 
151001032 

 
ครูแห่งแผ่นดิน 
Teachings of King Rama 9 
หรือ 

   3(3-0-6) 
 
 

 
151001033 

 

2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิถีไทย วิถีถ่ิน 
Thai and Local Ways 
หรือ 

        3 หน่วยกิต 
    3(3-0-6) 

 
 

 3) คณะวิทยาการจัดการ        3 หน่วยกิต 
151001034 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 

Young Entrepreneurs 
หรือ 

  3(3-0-6) 
 
 

 
151001035 

4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น 
Science for Community 
 

      3 หน่วยกิต 
 
       3(3-0-6) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า       84 หน่วยกิต 

       2.1 กลุ่มวิชาแกน                 ไม่น้อยกว่า                   27 หน่วยกติ 

331011003   หลักนิเทศศาสตร์และจรรยาบรรณวิชาชีพนิเทศศาสตร์            6(3-6-9) 
   Principles of Communication Art and Ethics of Communication Art      
331001009 ความคิดสร้างสรรค์ในงานนิเทศศาสตร์ธุรกิจ             6(3-6-9) 
  Creativity in Business Communication Arts 
331051006 การเป็นผู้ประกอบการสื่อยุคดิจิทัล                       6(3-6-9) 
  Media Entrepreneurship in a Digital Era 
331013005 การจัดการชุดข้อมูลและการวิจัยนิเทศศาสตร์ธุรกิจ             6(3-6-9) 
  Dataset Management and Research in Business Communication Arts 
131011007 การรู้เท่าทันสื่อ             3 (2-2-5) 

media literacy  
  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน             ไม่น้อยกว่า                    48 หน่วยกิต 

            1) วิชาเอกบังคับ                    30 หน่วยกิต
331012004 กลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจและองค์กร          6(3-6-9) 
  Business Communication Strategies and Organizations                
331062002 เทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล                 6(3-6-9) 
  Digital Communication Technologies 
331002010 การใช้อุปกรณ์เฉพาะเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ธุรกิจ              6(3-6-9) 
  Implementation of Specialized Equipment for Business Communication  
                     Arts 
331072001 แอนิเมชัน                    3(2-2-5) 
  Animation 
331004011 โครงงานนิเทศศาสตร์ธุรกิจ                     3(2-2-5) 
  Business Communication Project 

131002002  โมโจ เจอร์นัลลิสม์                         3(2-2-5) 
MOJO Journalism 

131003013 การออกแบบและพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์           3(2-2-5) 
The design and development of social media 
 
 

 
หมายเหตุ* หมายถึงรายวิชาส าหรบันักศึกษาที่ส าเรจ็ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
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             2) วิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า                            18 หน่วยกิต 

331053007 อีเว้นท์นวัตกรรมธุรกิจ             6(3-6-9) 
  Business Innovation Events  
331013006 ประยุกต์ใช้การสื่อสารในงานสหวิทยาการ           6(3-6-9) 
  Application of Communication for Interdisciplinary Work      
131072002   สต๊อปโมชั่น                3(2-2-5) 

             Stop Motion 
131072003      การท าหนังสั้น                3(2-2-5) 
                    Making a Short Film 
131053003      การสร้างเงิน                3(2-2-5) 
 Making Money 
131052002   คอนเทนต์ครีเอเตอร์                3(2-2-5) 
 Content Creator 
131062001  การถ่ายภาพเพ่ือการท่องเที่ยว              3(2-2-5) 
 Travel Photography 
131012001  การออกแบบกราฟิกเพ่ือการสื่อสาร            3(2-2-5) 
 Graphic Design for Communication  
131054004  การสร้างรายได้ด้วยวิดีโอคอนเทนต์             3(2-2-5) 
 Making Money from Video Content 
131051001  การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว              3(2-2-5) 
 Marketing Communication for Tourism 
131054005  กลยุทธการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน            3(2-2-5) 
 Marketing Communication Strategy for Community Products        
131001001   ภูมิปัญญาไทยกับความคิดสร้างสรรค์             3(2-2-5) 
 Wisdom and Creativity 
131004004   อินฟลูเอนเซอร์                 3(2-2-5) 
 Influencer  
131002012     วาทวิทยาและการสื่อสาร              3(2-2-5)        
                    Rhetoric and Communication 
131013009     การสื่อสารการเมือง                                                             3 (2-2-5) 
                    Political  Communication 
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131013002      นักเล่าเรื่องชุมชน                         3(2-2-5) 
     Community Storytellers 

131012008     การสื่อสารในงานพัฒนา                     3 (2-2-5) 
     Communication for Development   
131063003     การถ่ายภาพสร้างรายได้           3 (2-2-5) 
     Supplementing Photography Income 
131014010     การสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจของผู้ประกอบการ                    3(2-2-5) 
     Communication for Creating Entrepreneurs’ Inspiration 

     2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและวิชาชีพ             9  หน่วยกิต
131003005   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษา 
  และนิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร             3(3-0-6) 
  Preparation for Professional Internship And Preparation for Cooperative  
                     Education in Business Communication Arts And Communication  
                     Innovation 
131004006   สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร           6(600)   

      หรือ 
 Cooperative Education in Business Communication Arts And  

                     Communication Innovation 
 หรือ 

131004007    ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ธุรกิจและ 
                     นวัตกรรมการสื่อสาร                                                               5(450)      
                     Professional Internship in Business Communication Arts And  
                     Communication Innovation 
131004008    การสังเกตประสบการณ์การเรียนรู้ด้านนิเทศศาสตร์ 
                     ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสารในบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐ      1(90) 
                     Job Shadowing Experience in Business Communication Arts And  
                     Communication Innovation in Private Companies or Government Sectors 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า            6  หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ 
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา  
 
ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา / ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเฉพาะ 
 

331011003  หลักนิเทศศาสตร์และจรรยาบรรณ 
                 วิชาชีพนิเทศศาสตร์  
131011007  การรู้เท่าทันสื่อ 
331001009  ความคิดสร้างสรรค์ในงานนิเทศศาสตร์ 
                 ธุรกิจ        
 

  6(3-6-9) 

 
 
 
 

                 3(2-2-5) 
  
 

  6(3-6-9) 

รวม 21 หน่วยกิต 

 
 
 
 
ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา / ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

331051006    การเป็นผู้ประกอบการสื่อยุคดิจิทัล  

331012004    กลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจและองค์กร 
        

6(3-6-9) 

6(3-6-9) 

รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา / ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

331072001   แอนิเมชัน      
331002010   การใช้อุปกรณ์เฉพาะเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ธรุกิจ    
131002002   โมโจ เจอนัลลิสม์ 

3(2-2-5)  
   6(3-6-9) 
   3(2-2-5)  

รวม 18 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา / ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

331062002   เทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล    
131003013   การออกแบบและพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์
       

6(3-6-9) 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต 

 
 
ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา / ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ เลือกเรียนวิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต 

หมวดเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา / ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
  

331013005  การจัดการชุดข้อมูลและการวิจัยนิเทศ 
                  ศาสตร์ธุรกิจ    

6(3-6-9) 

เลือกเรียนวิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต 

รวม 15 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา / ชือ่วิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

331004011  โครงงานนิเทศศาสตร์ธุรกิจ   
131003005  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียม 
                 สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์ธุรกิจและ  
                 นวัตกรรมการสื่อสาร 
131004008  การสังเกตประสบการณ์การเรียนรู้ด้าน 
                 นิ เทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการ 
                 สื่อสารในบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐ  
   

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

 
 

1(90) 
 

 

รวม 6 - 7 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา / ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวชิาเฉพาะ 
 

131004006  สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์ธุรกิจและ 
                 นวัตกรรมการสื่อสาร 
                 หรือ 
131004007 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ 
                 ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร                                                   

6(600) 
 
 

     5(450) 
 

รวม 5 - 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                           ไม่น้อยกว่า      30 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    ไม่น้อยกว่า      15 หน่วยกิต 
   1) วิชาบังคับ     ไม่น้อยกว่า    12 หน่วยกิต 

รหสัวิชา      ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                    น(ท-ป-อ) 
151001001 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร                         3(3-0-6) 
  Language Thought and Communication  

  ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของภาษากับความคิดและการสื่อสาร 
  ทักษะการฟังและการอ่าน การล าดับความคิด การสรุปความคิด และการถ่ายทอด
  ความคิดเพ่ือการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลงหรือ
  การละเล่น การเล่านิทานพื้นบ้าน  

  Language and Communication, relation between languages with 
  ideas and communication, listening and reading skills, idea organization, 
  idea conclusion, expressing ideas for communication for both speaking 
  and writing, Thai use through songs, plays and folk tale 

151001002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร*                                                   3(3-0-6)      
                Thai for Communication              
         ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้
  ภาษาในชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษา
  สื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น 
  ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้
  ภาษาในชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึกต่อสังคมในการใช้ 
  ภาษาไทยในการสื่อสาร 

        Significance of Thai language as communication tools, practice of 
  language in daily life use 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 
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151001003 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ*                                          3(3-0-6) 
              Thai for Careers  

  การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและการ
  เขียนเพ่ือให้ เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทั้ งใน 
  ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการน าเสนอข้อมูล การให้ความรู้  
  การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ 
  เพ่ือน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและการ
  ใช้ชีวิตประจ าวัน 

  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 
  presenting, providing knowledge, analyzing opinion, and suggesting 
  through process of academic research effectively and be able to use in 
  various situations which is beneficial to the career and daily life 

 151001005 ภาษาอังกฤษหรรษา             3(3-0-6) 
English for Fun                            

    การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ 
  ค าศัพท์และส านวนการทักทาย การแนะน าตัวเอง/ผู้อ่ืน การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น 
  การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
           English usage for daily communication, English sound systems, 
  vocabularies and greeting expressions, self-introduction and introducing 
  others, basic information inquiries, giving opinions, feeling expression, 
  class presentation 

151001006 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์                              3(3-0-6) 
English Usage for Social Network                                                   

   การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในสื่อสังคมออนไลน์ การตั้งและการ
  ตอบกระทู้เป็นภาษาอังกฤษ  การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์  การแสดงความ
  คิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ  การเขียนหรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ   

  Simple English writing in social media, giving queries and answers 
  in English, online chatting, giving opinions in English, writing and replying 
  email in English 
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151001007 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้*                  2(1-2-3) 
English for Communication and Learning Development  

  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ใน 
  ชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การแนะน า
  ตนเองและผู้อ่ืน การร้องขอ การเสนอความช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า การบรรยาย
  ลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทาง
  โทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ แหล่งข้อมูลเพ่ือ
  ศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพ์ 
  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  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 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 communication 

151001008 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1*                     2(1-2-3) 
English for Communication 1  

   การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  ในชีวิตประจ าวัน ถ้อยค าและส านวนพ้ืนฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
  การปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
  เจ้าของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 

  Practices 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 

151001009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2*                                               2(1-2-3) 
English for Communication 2 

  การฝึกและพัฒนาการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์
  จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
  แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ 
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  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 
 
151001013 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                                               3(3-0-6) 

Technology and Media Literacy  
           การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
  และการสื่อสาร การเข้าถึงและประเมินข้อมูล การใช้ข้อมูลและจัดการได้ การวิเคราะห์
  สื่อ การใช้เครื่องมือสื่อสารง่าย ๆ ในการผลิตสื่อ การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้อง
  ตามกฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยี   
           Information literacy, media literacy, IT and communication 
  literacy, information access and evaluation, information use and 
  manageability, media analysis, simple tools usage for media production, 
  social media use under law controls and ethics in technology 
   
   2) วิชาเลือก                                    ไม่น้อยกว่า        3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา      วิชาและค าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ) 

151001004 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย                  3(3-0-6) 
Developments of Thai Speaking and Writing Skills            

  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการเขียนในโอกาสต่าง ๆ 
  ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากการฟังและการอ่านจาก
  สื่อต่าง ๆ น าเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมและ
  มารยาทในการสื่อสาร การวิจารณ์ การพูดและการเขียน 
              Developments of speaking and writing skills, speaking and writing 
   for both formal and informal occasion, research, knowledge from 
   listening and reading from various media, presenting with presentation 
   and writing with ethics and moral realization, communication manners, 
   criticizing speaking and writing 

151001010 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                             3(3-0-6) 
English Communication Skills Development       

  การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน การอ่าน
  และเขียนข้อความขนาดสั้น และประโยคที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน   
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           Listening and speaking in daily-life situations, short message 
  reading and writing, non-complicated sentence reading and writing 
 
151001011 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                      3(3-0-6)      
  Chinese for Communication    
           การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน  ค าศัพท์ ไวยากรณ์  
  ขั้นพ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน  
          Pin-in pronunciation, principles of Chinese alphabets, 
  vocabularies, basic Chinese grammars, greetings and basic daily-life 
  conversation 

151001012   ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                              3(3-0-6)       
Melayu for Communication        

  การใช้ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ค าศัพท์ ไวยากรณ์ 
  ขั้นพ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน 
           Melayu useage for communication in daily life, vocabularies, 
  basic Melayu grammars, greetings and basic daily-life conversation 
 

1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 
         1) วิชาบังคับ                                 ไม่น้อยกว่า          3 หน่วยกิต            
รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป-อ) 

151001016     อยู่ดี กินดี มีสุข                                                                    3(3-0-6)       
Well-being             

  การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ในชีวิตประจ าวัน  ผลกระทบจากก าร 
  ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ อาหาร
  เฉพาะโรคการอ่านฉลากโภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทย สมุนไพรกับ
  การดูแลสุขภาพ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต   
          Science and technology use in daily life, effects of using science 
  and technology on environment, foods and nutrition, dietetics, nutrition 
  information reading, basic drug information, Thai herbs, herbs with 
  health, consumer protection laws, promoting physical and mental 
  health 
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151001017 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน*                                                  3(3-0-6)       
Science in Daily Life 

   พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า 
  ในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงานใน
  การด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้
  ในชีวิตประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการ
  ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมี
  รังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 
          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 use in daily life, using microorganism in food industries, 
  agricultural and industrial production management with heat, cold, 
  radiochemical, packaging and storage 

           2) วิชาเลือก                                 ไม่น้อยกว่า           3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา                   น(ท-ป-อ) 

151001014 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการน าเสนอ                                      3(3-0-6)     
Information Technology for Presentation                   

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล 
  วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ 
  และการน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
           Introduction to information technology, data access and use, 
  accessing information methods, searching strategies, analyzing and 
  synthesizing information, presenting information in various forms 

151001015 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน*                                     3(3-0-6)       
Information Technology in Daily Life             

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์
  คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน การประยุกต์คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณใน
  การใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
            Introduction to computer, information technology, computer 
  application in daily life, data warehouse application, laws and ethics in 
  using information system and security system 
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151001018 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน*                      3(3-0-6)        
Mathematics in Daily Life                     

   หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับ
  ดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพ่ือการประยุกต์ใช้ใน
  ชีวิตประจ าวัน  
           Principle and thinking process; giving reasons; financial 
  mathematics and interest, hire-purchase, accounting, tax and 
  fundamental statistics to apply in daily life    

151001019 การบริหารร่างกาย                                                                1(0-2-2)        
Body Exercise 

   หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และเทคนิคเบื้องต้นของการบริหาร
  ร่างกายเพ่ือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นของ
  ร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือกการออกก าลังกายและการ
  เลือกเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ การมีน้ าใจนักกีฬา 
          Principles of body management, skill practice and basic 
  technique of body management to gaining muscle, body flexibility and 
  physical fitness self-check, exercise selection and playing sports for 
  healthiness, sportsmanship 

151001020 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต*                     2(1-2-3) 
Sports for the Quality of Life Development  

      กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง  ๆ 
  หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติใน 
  การเล่นกีฬาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการ
  บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา  
  การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพ้ืนเมืองในท้องถิ่น พัฒนา
  บุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้น า 
           Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports 
  competition, principles and how to choose sports for 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 
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151001021    ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น                     3(3-0-6)      
King’s Philosophy for Local Development      

   ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
  และสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชด าริเพ่ือความกินดี
  อยู่ดีของประชาชน การพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการ
  พัฒนาท้องถิ่น  
           King’s philosophy for agricultural management, economies, 
  environment and education; sufficiency economy philosophy, royal 
  projects for the better living of people, sustainable development, 
  applying the King’s philosophy for community development 

151001022 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย                            3(3-0-6)      
Introduction of Ethics and Wealth         

   การพัฒนาทักษะการเรียนรู้   เข้าใจ เห็น คุณค่าของชีวิต สั งคม และ 
  สิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาตนเองเพ่ือด ารงตนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันผู้อื่นได้ การ
  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน การบริหารจัดการและภาวะ
  ผู้น า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือกการลงทุน หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจการบัญชีและการเงิน ธุรกิจออนไลน์ การตลาด
  และการสื่อสาร  
          Development of learning, understanding and valuing lives, 
  society and environment; self-development for happy living and getting 
  along well with people, promoting ethics and moral; care for others, 
  leadership management, human resource management, investment 
  channel, principles of basic business, analyzing business environment, 
  accounting and financing, online business, marketing and 
  communication 
 
151001023 ความงดงามแห่งตน                               3(3-0-6)      

Beauty of Life       
   ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้ อ่ืน 
  ธรรมชาติของมนุษย์ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื้องต้น 
  หลักการพูดน าเสนอต่อที่ประชุม ภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี การพัฒนาตนในการท างาน
  กลุ่มและท างานทีมและทักษะการใช้ชีวิต 
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           Introductions to human relation, self-understanding and 
  understanding others, human nature, personality developments, social 
  etiquette, principles of basic speaking, principles of oral presentation in 
  front of meeting, status of good leadership and followership, self- 
  developments for groups work and teamwork, living skills 
 
151001024 ก้าวสู่โลกกว้าง                2(1-2-3) 

Step to the World  
   การค้นหาแหล่งงาน การอ่านประกาศรับสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มใบ
  สมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพ่ือสมัครงาน และการเขียนประวัติ
  ส่วนตัว การนัดหมายเพ่ือสัมภาษณ์งาน การตอบรับและการปฏิเสธการสัมภาษณ์การ
  สนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะในการใช้กริยามารยาทและน้ าเสียงในการพูด ค าศัพท์และ
  ส านวนเพ่ือการปฏิบัติงานและการสื่อสารในส านักงาน การบันทึกการปฏิบัติงาน การ
  บันทึกการประชุมและการน าเสนอ การปรับตัวเข้าสู่สังคม การปฏิบัติตนในการท างาน 
  การท างานเป็นทีม และการมีจิตสาธารณะ 
           Job seeking sources, reading jobs announcement, filling out 
  application form, writing letters or email for job application, writing 
  resume, appointment for job interview, interviewing, interview 
  acceptance and rejection, telephone conversation, etiquette in tone of 
  speaking, vocabularies and expressions for work practice and public 
  mind 

151001025 ความจริงของชีวิต*                      3(3-0-6)      
Truth of Life       

   ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคม ปัจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใน 
  การแก้ปัญหาและพัฒนาปัญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
  หลักศาสนธรรมชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้ โลกทัศนแบบตาง ๆ 
  การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของโลกทัศน์แต่ละอย่าง เพ่ือจะได้รู้จักแสวงหาความจริง
  และความหมายของชีวิตที่ถูกต้องดีงามเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ อันน าไปสู่ความ
  สงบสุขของชีวิตและสังคม 
           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 
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  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 

151001026 การพัฒนาตน*                  2(2-0-4)    
Self-Development                                                                 

   หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัยของพฤติกรรมของมนุษย์ตน 
  กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และ
  จริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การท างาน
  เป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง  

                     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 

151001027 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต*                                3(3-0-6) 
Aesthetics for Life  

   ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม
  โดยสังเขป การจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความส าคัญของการรับรู้กับ
  ความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหวสู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ 
  คีตศิลป์และการแสดงผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการร าลึก ความคุ้นเคยและ
  น าเข้าสู่ความซาบซึง้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
   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 value, recognition, 
  familiarity which lead to appreciation and obtaining experiences of 
  aesthetic appreciation 

151001028 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*                       2(1-2-3) 
Life and Thai Culture                                                                

   เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญของ 
  มนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะ
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  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือความก้าวหน้าใน
  ชีวิตและการท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

  Social identity, local and Thai culture, significance of human 
  relations, human nature, psychological process, public consciousness 
  creation in order to build interpersonal relationship and community, 
  self-development for the advance in life and career, religious principles 
  application to life and career  

  1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                         ไม่น้อยกว่า           6 หน่วยกิต 
              1) วิชาบังคับ                      ไม่น้อยกว่า           3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา      ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป-อ) 

151001029 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                3(3-0-6)       
Multicultural and Peace   

  ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการสร้าง
  ความเข้าใจ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสันติภาพและความสมานฉันท์ ปัญหา ความขัดแย้งใน 
  สังคมไทยและสังคมโลก การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และกิจกรรมทางสังคม
  เพ่ือส่งเสริมสันติภาพ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่
  ร่วมกันในสังคมแบบประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ 
          Meanings, significance and types of culture, process of building 
  understanding, cultural difference and its acceptance, basic concepts of 
  peace and reconciliation, problems and conflict of Thai and World 
  society, resolving conflict with peace, social activity for peace 
  promotion, public consciousness and responsibility towards 
  multicultural society, living together in democratic society, right 
  prevention guidelines 
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      2) วิชาเลือก                              ไม่น้อยกว่า           3 หน่วยกิต             
 รหัสวิชา      ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา              น(ท-ป-อ) 

151001030 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม                               3(3-0-6)    
   Life Skill for Society   
   ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม การคิดสร้างสรรค์ การปรับตัว 
  ในศตวรรษที่ 21 ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ การเรียนรู้
  อาชีพ การเรียนรู้สังคมผู้สูงวัย การสร้างคุณค่าในตนเองและการพัฒนาจิตสาธารณะ
  และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
          Holistic problem-solving skills, creative thinking, adaptation in the 
  2 1 st century, multicultural understanding, information communication, 
  career learning, elder society learning, building self-valued and public 
  conscious development, life-long learning for sustainable development 

151001031 สังคมภิวัตน์*                             3(3-0-6)       
Socialization     

   ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ
  สังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
  สังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
          Relationships between human beings and environment in Thai 
  society, ASEAN and world societies, globalization and natural 
  phenomenon impacting on the changing of society in various 
  dimensions including tradition, culture, economics and political affairs 

  1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ    ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 
         1) คณะครุศาสตร์                           ไม่น้อยกว่า           3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา      ชือ่วิชาและค าอธิบายรายวิชา                    น(ท-ป-อ) 

151001032 ครูแห่งแผ่นดิน               3(3-0-6)       
Teachings of King Rama     

   ค าพ่อสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู การยกย่องครู การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 
  สี่เสาหลักของการเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม่ จิตอาสา  หน้าที่พลเมือง   
         Teachings of King Rama 9  for teachers’ profession, praising 
  teachers, learning to changes, four pillars of learning, life-long learning, 
  modern teachers, volunteering, civil duties 
หรือ 
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   2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        ไม่น้อยกว่า      3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา             ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                    น(ท-ป-อ) 

151001033 วิถีไทย วิถีถิ่น                                                              3(3-0-6)    
Thai and Local Ways 

          พ้ืนฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้ วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น  
  อัตลักษณ์ชายแดนใต้ เช่น วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าประจ าถิ่น 
  วัฒนธรรมด้านภาษา วิถีชีวิต ประเพณี และความเชื่อ และสิ่งสร้างสรรค์ที่เกิดจากภูมิ
  ปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้ วิถีชีวิตของผู้คนในชายแดนใต้ และจัดให้มีกรณีศึกษาเรียนรู้
  ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น 
 

   Fundamentals of culture with lifestyle of southern border, local 
  community culture and southern border identity: food , dress, local 
  textiles and language; traditions and belief, created things from 
  southern-border folk wisdom, people lifestyle in southern border, case 
  studies of learning resources in local community  
หรือ 
         3) คณะวิทยาการจัดการ                     ไม่น้อยกว่า      3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา      ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป-อ) 

151001034 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                                                             3(3-0-6)       
Young Entrepreneurs 

          ความเป็นมาและลักษณะความส าคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐ 
  และเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู้ประกอบการในเขต
  เศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสใน 
  การเป็นผู้ประกอบการ การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ 
  การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย การออม และภาระหนี้ 
  การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง ๆ แนวคิดและการเตรียมความ
  พร้อมส าหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ผลประโยชน์ทางภาษี จริยธรรมและ
  ความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
          Background and significance of special economic zone, 
  government and private policy; special economic zone, analysis of 
  guidelines for becoming entrepreneurship in special economic zone, 
  concepts and theory of entrepreneurship; seeking for opportunity to 
  become entrepreneurship, evaluation of business probability, forming 
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  business guideline, personal financial planning, income management; 
  expenses, savings and debts, spending money for investment, concept 
  and preparation for becoming entrepreneurship in digital era, tax 
  benefit, ethics and social responsibility, and related laws  
 
หรือ 
   4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร     ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา      ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                     น(ท-ป-อ) 

151001035 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น                                                      3(3-0-6)       
Science for Community   

           ความรู้ ความส าคัญ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
  เจตคติทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เพ่ือ
  การพัฒนาท้องถิ่น 
           Knowledge, scientific and technological significance, scientific 
  skills, aptitude to science, scientific process, scientific application for 
  community development 
 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า         84 หน่วยกิต 
           2.1 กลุ่มวิชาแกน    ไม่น้อยกว่า   27 หน่วยกิต 
รหัสวิชา      ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                               น(ท-ป-อ) 

331011003 หลักนิเทศศาสตร์และจรรยาบรรณวิชาชีพนิเทศศาสตร์        6(3-6-9) 
 Principles of Communication Art and Ethics of Communication Art 

แนวคิด และทฤษฎีหลักนิเทศศาสตร์ เทคนิคและฝึกปฏิบัติการ รูปแบบการ
สื่อสาร การสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่ม  
การสื่อสารองค์กรการสื่อสารมวลชน การสื่อสารออนไลน์ การสื่อข่าวและการเขียน
ข่าว การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ภาษา การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมาย จริยธรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับงานนิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสารในห้องปฏิบัติการ 
นิเทศศาสตร์ 

Concepts and main theories in communication art; techniques 
and operational practices; communication forms; interpersonal 
communication; group communication; corporate communication; mass 
communication; online communication; news reporting and news 
writing; analysis and application of language; personal development; 
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laws, ethics in communication art business and communication 
innovation in communication art laboratory. 

331001009 ความคิดสร้างสรรค์ในงานนิเทศศาสตร์ธุรกิจ                  6(3-6-9) 
  Creativity in Business Communication Arts 

   แนวคิดและองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
                     ในการพัฒนา การออกแบบและการร้อยเรียงเรื่องราว โดยใช้กลยุทธ์และเทคโนโลยี  
                     การสื่อสารที่ทันสมัย ขั้นตอนและกระบวนการผลิต การพัฒนาโครงงานนวัตกรรมทาง                 
                     ธุรกิจที่เพ่ิมมูลค่าและสร้างรายได้ การประเมินแนวคิดนวัตกรรมทางธุรกิจ ฝึกทักษะ 
                     การเป็นนวัตกรธุรกิจที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์แก่สังคมในสถานประการธุรกิจ 
                      หรือชุมชน   

Creativity Concepts and components; applying creativity for 
development;  designing and writing story by applying strategy and 
modern communication technology; procedure and production process; 
developing innovative business projects for value added and earning 
income; evaluating business innovation concepts; practicing skills for 
being creative business innovators benefiting society, entrepreneurs and 
community.      

331051006 การเป็นผู้ประกอบการสื่อยุคดิจิทัล                         6(3-6-9) 
  Media Entrepreneurship in a Digital Era 

แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจ คุณลักษณะของผู้ประกอบการ หน้าที่งานทางธุรกิจ 
การสร้างธุรกิจและกระบวนการจัดตั้งธุรกิจ การแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ  
การบริหารเงินทุน การระดมทุน การวางแผนทางการเงิน การเขียนแผนธุรกิจ  
การสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร การจัดการการตลาด การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลการ
พัฒนาธุรกิจ แนวโน้มตลาดธุรกิจสื่อในอนาคต ความสามารถของผู้ประกอบการสื่อ 
ในยุค 4.0 ทักษะการปฏิบัติงานในด้านสื่อ การวางแผนการเลือกเส้นทางการประกอบ
อาชีพในอนาคต การสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ และการสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานที่เกื้อหนุนทางธุรกิจ  

 Business concepts; characters of entrepreneur; business 
operation duty; building a business and establishing business procedure; 
exploring new opportunities in business; capital management; 
fundraising; financial planning; writing business plan; creating image for 
organizations; marketing management; digital technology for developing 
business; future media market trend; competencies of media 
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entrepreneur in 4.0 era; operational competencies for media; planning 
for choosing career path in the future; internship; and networking with 
business stakeholders.  

331013005 การจัดการชุดข้อมูลและการวิจัยนิเทศศาสตร์ธุรกิจ        6(3-6-9) 
  Dataset Management and Research in Business Communication Arts 

การออกแบบโครงสร้างและการจัดเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน น าเสนอ
ข้อมูลที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีในรูปแบบอินโฟกราฟิกและแพลตฟอร์มอ่ืน ๆ 
ที่น่าสนใจและเข้าถึงง่าย สามารถน าชุดข้อมูลไปจัดการใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์
วางแผน แก้ปัญหา พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสารด้วย
กระบวนการวิจัยทางนิเทศศาสตร์เชิงประยุกต์ในสหวิทยาการเพ่ือพัฒนาธุรกิจ องค์กร
ชุมชนและสังคม ภายใต้แนวคิด หลักการ ระเบียบวิธีการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ธุรกิจ
และนวัตกรรมการสื่อสารและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กร ชุมชนและ
สังคมทั้งในด้านการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การใช้
ประโยชน์เชิงชุมชนและสังคมและการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 

 
Designing a structure and storing related data; presenting data 

using infographics and other interesting and easily accessible platforms; 
implementing datasets for analyzing, planning, solving a problem, 
developing business and communication innovations through the 
research processes of applied communication arts in interdisciplinary 
approaches for developing business, organizations, communities and 
societies under concepts, principles, research methodologies of business 
communication arts and communication innovations  and research 
utilization in organizations, communities and societies in terms of the 
policy, the commerce, the community and society and academic 
utilization 

 

 

131011007 การรู้เท่าทันสื่อ             3 (2-2-5) 
Media Literacy  
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดของการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะดิจิทัล ผลกระทบจากสื่อ 

เทคนิคการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและรับมือกับการคุกคาม การครอบง าจากสื่อ 
การวิเคราะห์ กฎระเบียบ และตั้งค าถามจากสื่อประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์สื่อและ
กรณีศึกษาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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Meaning; significance, concepts of media literacy; digital skills; media 
effects; techniques of building the self-immunity and dealing with the 
threat and media domination;   an analysis; regulations; questions raised 
by media; an analysis of media and case studies; an 

 
           2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                    ไม่น้อยกว่า        48 หน่วยกิต 

       1) วิชาเอกบังคับ   ไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

331012004   กลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจและองค์กร          6(3-6-9) 

          Business Communication Strategies and Organizations 
แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคการสื่อสารเพ่ือสร้างและบริหารภาพลักษณ์ธุรกิจและองค์กร  

กลยุทธ์การสร้างชื่อเสียงและการสร้างแบรนด์องค์กร บุคคลและผลิตภัณฑ์ การบริหารความ
เสี่ยงด้านการสื่อสารธุรกิจและองค์กร การจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤติ การวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย จิตวิทยาการสื่อสาร การจัดท าแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัล  
ปฏิบัติการผลิตสื่อและคอนเทนท์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลและการประเมินประสิทธิภาพกลยุทธ์
การสื่อสารธุรกิจและองค์กร 

Principles, concepts, communication theories for creating and managing 
business and corporate images; strategies for creating reputation, a corporate 
brand, personnel and products ; risk  management of business communication 
and organizations; crisis   communication management; a target analysis; 
psychology of   communication; strategic planning for digital marketing 
communication; media and content production through digital platforms and 
evaluation of business communication strategies and organizations 

331062002 เทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล                6 (3-6-9) 
  Digital Communication Technologies 

  การฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในระบบดิจิทัลการถ่ายภาพและ
กราฟิกดีไซน์ องค์ประกอบและการสร้างสรรค์งานเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัลเพ่ือ
ธุรกิจการใช้โปรแกรมเพ่ือการออกแบบกราฟิกการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล  
การออกแบบและประยุกต์ใช้กับสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือเป็นช่องทางการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  Operational practice in digital media technology for photo 
shooting and graphic design; components and creating work in digital 
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media technology for business; using programs for graphic design and 
digital media technology; designing and applying online social media for 
advertising channels and promoting products and service effectively. 

     

331002010 การใช้อุปกรณ์เฉพาะเพื่องานนิเทศศาสตร์ธุรกิจ                      6(3-6-9) 
  Implementation of Specialized Equipment for Business   
                    Communication Arts 

 การฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อ การวางแผน การวิเคราะห์ การออกแบบ 
การสร้างสรรค์ชิ้นงาน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิต สื่อทุกรูปแบบในห้อง 
สตูดิโอและนอกสถานที่  การเลือกใช้เสียง การประยุกต์ใช้งานเพ่ือสร้างสรรค์และ
น าเสนอผลงาน การก าหนดคุณสมบัติของโดรน การติดตั้ง การบินโดน การใช้งาน การ
ดูแลรักษา กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบินโดรน เพ่ือการเผยแพร่ และ
การสตรีมมิ่งในแพลตฟอร์มต่าง ๆ การใช้เครื่องมือสร้างสรรค์วิดีโอด้วย  มือถือ
(Smartphone) เทคนิค กระบวนการผลิต และช่องทางการเผยแพร่เพ่ือการสร้าง
รายได ้
 Operational practice in creating media; planning; analyzing; 
designing; creating work; using tools and production equipment; all 
forms of media in studio room and outside places; selecting sound; 
applying work for creating and presenting output; setting drone 
specification; installation; flying drone; use; maintenance; laws and 
regulations in flying drone for broadcasting and streaming in different 
platforms; using tools for creating videos through smartphones; 
technique; production process and broadcasting channels for generating 
income. 
  

331072001  แอนิเมชัน            3(2-2-5)
  Animation  

  แนวคิด กระบวนการและขั้นตอนการผลิตสื่อแอนิเมชัน การใช้โปรแกรมที่ใช้
ในการผลิตสื่อแอนิเมชัน การปั้นตัวละคร การวาดฉาก การล าดับภาพ การก าหนดการ
เคลื่อนไหว การใส่เสียงประกอบ การใส่เทคนิคพิเศษในการผลิตสื่อแอนิเมชัน 

Concepts, processes, and steps of creating animation; 
implementation of a program for creating animation; sculpting a 
character; drawing a scene; sequencing an image; setting up the motion; 
adding a sound effect; adding a special effect in animation  
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331004011 โครงงานนิเทศศาสตร์ธรุกิจ                     3(2-2-5) 
  Business Communication Project 

            การวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสื่อสารทุกมิติของ
  องค์กรภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 
  ผู้บริโภค น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
  และบริการ โดยค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
  ด้านนิเทศศาสตร์เพ่ือจัดท าโครงงานโดยใช้ทักษะที่นักศึกษาสนใจและมีความถนัด  
                     เน้นกระบวนการคิด การวิเคราะห์ การวางแผน กระบวนการผลิต การประเมินผล                 
                     และเผยแพร่ผลงานหรือนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมาย 

  An analysis of problems relating to communication in 
   organizations: business sectors, public sectors and civil society; building 
  customer relationship leading to development of business innovation 
  and  encouragement of product and service marketing with an emphasis 
  on ethics and code of conduct; application of communication arts 
  knowledge to implement a project in which students are interested  
  with the focus on thinking processes, analyzing, planning the production, 
  evaluating, and promoting their work or innovation to the target group 

 131002002    โมโจ เจอนัลลิสม์                3(2-2-5) 

   MOJO Journalism  

   การสร้างสรรค์วิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ เทคนิคเฉพาะของแอพพลิ เคชั่น 

  เพ่ือการตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ โดยใช้หลักคิด กระบวนการผลิต ประกอบด้วย 

  การเขียนบท การออกแบบคอนเทนต์ การร่างสตอรี่บอร์ด การวางแผนการถ่ายวิดีโอ 

  การใช้มุมกล้อง เทคนิคการเคลื่อนกล้อง การปรับแสงระหว่างถ่ายท า การตัดต่อล าดับ

  ภาพ การใส่เสียงประกอบเอฟเฟ็กต์ ให้น่าสนใจ และช่องทางการเผยแพร่ให้เข้าถึง

  กลุ่มเป้าหมาย 

   Creating the video from a mobile phone; specialized application 

  for editing video using a mobile phone; production processes consisting 

  of writing a script, designing the content, drafting a storyboard; planning 

  for video recording; choosing a camera angle; camera movement 

   techniques; light setting while shooting;   editing and sequencing an 

  image; adding a sound effect; channels for promoting to the target 
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131003013 การออกแบบและพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์                 3(2-2-5) 
Designing and Developing the Social Media  

การคิดสร้างสรรค์เพ่ือการออกแบบและพัฒนาสื่อออนไลน์ พร้อมพ้ืนฐานของ
การคิดเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเป็นเอกลักษณ์สู่การปฏิบัติ แนวคิด ความหมาย วิวัฒนาการ 
บทบาทและประเภทของการสื่อสารออนไลน์ ประโยชน์ของสังคมออนไลน์ การสื่อสาร
ข้อมูลออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ และการ
ติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

Creativity for designing and developing the social media and 
fundamentals of creative thinking for uniqueness; concepts, meaning, 
evolution, roles and types of online communication; advantages of 
social network; effective online communication; creative use of 
technologies;  ethical communication through social media networks 

 
 2) วิชาเอกเลือก     ไม่น้อยกว่า         18 หน่วยกิต 

331053007 อีเว้นท์นวัตกรรมธุรกิจ                6(3-6-9) 
  Business Innovation Events 

 การฝึกปฏิบัติออกแบบงานอีเว้นท์นวัตกรรมธุรกิจ การเรียนรู้เทคโนโลยีและ 
                    นวัตกรรมในยุคดิจิทัล เพื่อน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบและการจัดงานอีเว้นท์  
                    สอดแทรกไอเดียความคิดสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์ผลงานโชว์บนรันเวย์ รวมทั้ง 
                   การเขียนบท การแสดง และก ากับการแสดงละครเวที เพ่ือน าเสนอต่อสายตา 
                   สาธารณชนในฉบับมืออาชีพและฝึกเป็นผู้ประกอบการร่วมกับสถานประกอบการ  

Operational practice in designing innovative business events; 
learning technology and innovation in digital era for applying tools in 
designing and operating events with creative ideas; creating work for 
runway show; script writing; show; directing play presenting to public 
professionally; practice being a co-entrepreneur with the company. 

 

331013006 ประยุกต์ใช้การสื่อสารในงานสหวิทยาการ        6(3-6-9) 

  Application of Communication for Interdisciplinary Work      
แนวคิด หลักการ และประเภทนวัตกรรมการสื่อสารเชิงบูรณาการ การพัฒนา

โจทย์ของสังคมและชุมชนด้านการท่องเที่ยว การสาธารณสุข ผ่านการสร้างนวัตกรรม
เพ่ือต่อยอด การใช้ประโยชน์และการเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยมุ่งเน้นการให้
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ความหมายความส าคัญ รวมไปถึงองค์ประกอบ กระบวนการสื่อสาร และการประยุกต์
การใช้สื่อ การฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารเชิงบูรณาการด้านการสื่อสารเพ่ือการ
ท่องเที่ยว การสื่อสารสุขภาพ ผ่านแนวคิดสร้างสรรค์ในงานสื่อสารที่สัมพันธ์กับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

Concepts, principles, and types of integrated communication 
innovation; developing the issues of  societies and communities: 
tourism, public health through innovation creation to build on the 
benefits and promotion to the public with the focus on  definition, 
significance, elements, communication processes and application of 
media; practice of integrated communication skills: tourism 
communication, health communication through creativity in 
communication relating to economic and social changes 

 
131072002     สต๊อปโมชนั               3(2-2-5) 

  Stop Motion 
   หลักการผลิตสื่อ การจัดฉาก ก าหนดตัวละคร การเขียนโครงเรื่อง การเขียน
  สตอรี่บอร์ด การปั้นตัวละคร การจัดแสง การจัดฉาก การเรียบเรียง การล าดับภาพ 
  การถ่ายภาพนิ่งแต่ละฉากเพ่ือน ามาประกอบเป็นภาพเคลื่อนไหว การตัดต่อ การใส่
  เสียงประกอบและการเผยแพร่  

   Principles of media production; creating a scene ; designing a 
  character;   writing a plot; writing a storyboard;  sculpting a character; 
  lighting; creating a scene; arranging; sequencing an image; shooting still 
  images of each scene to make up the motion picture; editing; adding a 
  sound effect and broadcasting. 

131072003    การท าหนังสั้น                       3(2-2-5)            
                    Making a Short Film 

   หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการผลิตหนังสั้น การเขียนโครงเรื่อง การเขียน
  สตอรี่บอร์ด การจัดแสง การเรียบเรียง การล าดับภาพ การเลือกฉาก การถ่ายท า การ
  ตัดต่อ การใส่เสียงประกอบและการเผยแพร่ 

   principles; theories and short film processes;  writing a plot; 
  writing a storyboard; lighting; arranging; sequencing an image; selecting a 
  scene;  shooting; editing; adding a sound effect and broadcasting 
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131053003 การสร้างเงิน                   3(2-2-5) 

  Making Money  

   สื่อออนไลน์ ทักษะ เทคนิคการสื่อสารออนไลน์ เทคนิคการไลฟ์สด เทคนิค

  การพูดการโน้มน้าวใจเพ่ือเพ่ิมสมาชิก ยอดขาย และการสร้างรายได้จากสื่อออนไลน์ 

  กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ 

   Online media; skills; online communication techniques; live chat 

  sales techniques; persuasive techniques for boosting membership and 

  sales and making money from online media; online media laws 

131052002   คอนเทนต์ครีเอเตอร์             3(2-2-5) 
  Content Creator 
   สร้างสรรค์เนื้อหากับกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบข้อความ รูปภาพ วิดีโอ  
  การสร้างคอนเทนต์คุณภาพในรูปแบบของบทความ การเพ่ิมยอดขาย การคุณค่าให้กับ
  แบรนด์ การน าเสนอคอนเทนต์ ช่องทางสร้างรายได้ 

   Creating the content in the form of messages, pictures and 
  videos;  Creating the quality content in the form of articles; sales 
   boosting; establishing a brand value; content presentation; channels for 
  making money  

131062001  การถ่ายภาพเพื่อการท่องเที่ยว             3(2-2-5) 
  Travel Photography  
   หลักการถ่ายภาพเบื้องต้น การเล่าเรื่องด้วยภาพในงานสื่อสารเพ่ือการ 
  ท่องเที่ยว ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพ การจัดแสง 
  และการน าเสนอผลงานภาพถ่ายเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยว 

   Principles of basic photography; storytelling through photography 
  in tourism communication; practice of taking a picture;  composition for 
  photography; lighting; photography presentation for tourism 
   communication 
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131012001   การออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสาร           3(2-2-5) 
  Graphic Design for Communication 
   ความหมาย พ้ืนฐานการออกแบบกราฟิก ทฤษฎีสี  หลักการจัดวาง 
  องค์ประกอบในงานออกแบบ การจัดรูปแบบตัวอักษร ฝึกปฏิบัติการออกแบบกราฟิก
  ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป   

   Meaning; introduction to graphic design; color theories; principles 
  of composition in design work;   font formatting; practice of graphic 
  designing by an instant program 

131054004   การสร้างรายได้ด้วยวิดีโอคอนเทนต์           3(2-2-5) 
  Making Money from Video Content 
   การวิเคราะห์แนวโน้มด้วย big data ด้านการสื่อสารเพ่ือวิเคราะห์ของกลุ่ม

  ผู้บริโภค การสร้างและการผลิตวิดีโอคอนเทนต์ อาทิ  Vlog, Video Review  เพ่ือ

  น าเสนอขายทางธุรกิจ 

   A trend analysis using big data of communication for analyzing 

  the consumers; creating and production video content e.g.  Vlog, Video 

  Review for business 

131051001  การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว             3(2-2-5) 

  Marketing Communication for Tourism 

   ความส าคัญ องค์ประกอบของการสื่อสารการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยว 

   ประเภทของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เครื่องมือสื่อสารการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยว 

  การสร้างสารเพ่ือการโน้มน้าวใจและการสร้างสื่อในการสื่อสารการตลาดเพ่ือการ

  ท่องเที่ยว 

   Significance; elements of marketing communication for Tourism; 

  types of tourism industry; tools of marketing communication for tourism; 

  creating messages for persuasion; creating media for marketing 

  communication for tourism  
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131054005  กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน          3(2-2-5) 
  Marketing Communication Strategy for Community Products        
   แนวคิดและหลักการสื่อสาร กลยุทธ์การสื่อสาร และกลยุทธ์ทางการตลาดเชิง 
  บูรณาการ ส่วนประสมการตลาด การวางแผนการสื่อสารการตลาด และกลยุทธ์การใช้
  สื่อ เพื่อการสร้างแบรน์ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

   Concepts and principles of communication; communication 
  strategy; integrated marketing strategies; marketing mix; marketing  
  communication planning; media strategies for creating a community 
  product brand 

131001001  ภูมิปัญญาไทยกับความคิดสร้างสรรค์           3(2-2-5) 
  Wisdom and Creativity 
   กระบวนการคิดแบบสร้างสรรค์ การพัฒนาความคิดริเริ่มใช้จินตนาการการ
  ออกแบบสร้างสรรค์สื่อและการสร้างสรรค์เนื้อหาจากโจทย์ที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  การประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์ ทางการสื่อสารดิจิทัลและฝึกปฏิบัติการคิดเชิง 
  สร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

   Processes of creative thinking; developing creativity for designing 
  media; creating the content from Thai intelligence; application of  
  creativity of digital communication; practice of creative thinking for local 
  development 

131004004  อินฟลเูอนเซอร์               3(2-2-5) 
  Influencer 
   เรียนรู้สู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ในการฝึกปฏิบัติเพ่ือการเป็นผู้
  มีอิทธิพลบนสื่อโซเซียล โดยเป็นผู้ที่ท าคอนเทนต์เผยแพร่ตามแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น 
  Blog, Instagram, Facebook, YouTube รวมไปถึงการพัฒนาบุคลิกภาพในการ
  น าเสนอคอนเทนท์ผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย 

   Learning how to be an Influencer to become a social media 
  influencer; creating the content to promote on platforms e.g.  Blog, 
  Instagram, Facebook, YouTube; personality development for content 
  presentation on social media 
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131002012    วาทวิทยาและการสื่อสาร             3(2-2-5) 
                    Speech Communication and Communication 

หลักการ แนวคิด และปรัชญาของนักคิดและนักปฏิบัติทางวาทศาสตร์ตั้งแต่
ยุคคลาสสิค ยุคกลางยุค ฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ จนถึงยุคหลังสมัยใหม่นิยม การ
วิเคราะห์แนวคิดของนักปรัชญาตะวันตกและตะวันออกเพ่ือสร้างหลักทางการพูดของ
นักคิด กลยุทธ์และเทคนิคการน าเสนอที่ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ การออกแบบและ
สร้างสรรค์สาร การวางโครงสร้างและการจัดเรียบเรียงการน าเสนอ รูปแบบ การ
น าเสนอที่มีประสิทธิผล ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสาร และ
การรับรู้ความน่าเชื่อถือจากมุมมองของผู้รับสาร การวิเคราะห์ความสามารถในการโน้ม
น้าวใจของการสื่อสารเชิงวาทกรรม 

Principles, concepts and philosophy of rhetoricians from the 
classical era, the middle ages, the Renaissance,  and postmodernism; an 
analysis of concepts of eastern and western philosophers to create the 
speech principles; strategies and techniques of presentation for 
management; designing and making creative messages; structuring and 
organizing the presentation; forms; effective presentation; source 
credibility; messages; channels of communication; perception on 
credibility from receivers’ view; an analysis of persuasion skills of 
communication and discourse 

 
131013009      การสื่อสารการเมือง                  3 (2-2-5) 
            Political Communication  

แนวคิด ทฤษฎี  ประเภท รูปแบบ กระบวนการสื่อสารการเมืองและ 
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และภาวะผู้น าทางการ
สื่อสารการเมือง สื่อมวลชน สื่อออฟไลน์และสื่อสังคมออนไลน์กับการสื่อสาร
การเมือง คุณธรรมและจริยธรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ 
การสื่อสารการเมืองระดับชาติ ระดับท้องถิ่นและจัดท ากลยุทธ์การสื่อสารของผู้น า
ทางการเมือง และการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารการเมืองที่เหมาะสมกับบริบทเชิง
พ้ืนที่   

Concepts; theories; types; patterns; process of political 
communication; participatory communication; personality 
development; images and leadership in political communication; mass 
media, offline media, and social media in political communication, 
moral and ethics, related laws; practice for an analysis of national and 
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local political communication; formulating a communication strategy 
for political leaders; creating the political communication innovation 
appropriate to the areas.   

   
131013002  นักเล่าเรื่องชุมชน      3(2-2-5) 
  Community Storytellers 

ฝึกทักษะการพูด การบรรยาย พรรณนา ชักชวนชี้แจง อภิปราย การ
สัมภาษณ์ การโต้วาที การเป็นพิธีกรหรือโฆษก การสร้างเนื้อหา การเล่าเรื่องแบบมี
ชีวิตชีวาและน่าสนใจ ท าให้ผู้ฟังในชุมชนเกิดความเข้าใจ พอใจหรือคล้อยตาม การ
พัฒนาศักยภาพในการพูดให้ถูกต้องตามหลักและวิธีการของการพูด มารยาทความ
รับผิดชอบและคุณธรรมในการพูดต่อสาธารณชน 

Practice speaking skills; lecturing; depicting; persuading; 
discussing; interviewing; debating; being master of ceremony or 
spokesman; creating contents; telling story vividly and interestingly 
making listeners in communities understood, satisfied and agreed; 
developing speaking skills correctly following principles and speaking 
methods; morals, responsibilities and ethics in public speaking. 

 

131012008 การสื่อสารในงานพัฒนา      3 (2-2-5) 
Communication for Development 

ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
ในงานพัฒนา อาทิ ผู้ส่งสารในงานพัฒนา ข้อมูลข่าวสารในงานพัฒนา  สื่อในงาน
พัฒนา ผู้รับสารในงานพัฒนา โดยการน าชุดข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการวิเคราะห์
วางแผน แก้ปัญหา พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสารด้วยการ
ออกแบบงานพัฒนาตามโจทย์ปัญหาของชุมชนเพ่ือพัฒนาธุรกิจ องค์กรชุมชนและ
สังคม เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ชุมชนและสังคมทั้งในด้านการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์เชิงชุมชนและสังคมและการใช้ประโยชน์
เชิงวิชาการ 

Meaning; significance; concepts; elements involved in 
communication for development, e.g. a communicator for 
development, information for development, media for development, a 
receiver for development by implementing data to analyze, plan, solve 
the problem, develop business and communication innovations through 
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creating the development plan based on the community’s need to 
develop business, community and social organizations for the benefits 
of organizations, communities and societies in terms of policy utilization, 
commerce utilization, community and society utilization, and academic 
utilization  

  

131063003 การถ่ายภาพสร้างรายได้      3 (2-2-5) 
Supplementing Photography Income 

หลักการถ่ายภาพเบื้องต้น  การใช้อุปกรณ์  การจัดองค์ประกอบ  การจัดแสง 
เทคนิคในการถ่ายภาพ ฝึกปฏิบัติถ่ายภาพ  การวิเคราะห์แนวโน้มด้วย big data ด้าน
การขายภาพเพ่ือวิเคราะห์ผู้บริโภค จุดคุ้มทุนในการสร้างรายได้ การขายภาพถ่ายใน 
Shutterstock, iStock photo, Adobe Stock เพ่ือสร้างรายได้ 

Basic principles of photography; using photography equipment; 
arranging a composition; setting up the light; photography techniques; 
photographic practice; a trend analysis with big data of selling 
photography to analyze the consumers; the break-even point of income; 
selling photographs in Shutterstock, iStock photo, Adobe Stock to earn 
income 

 
131014010 การสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจของผู้ประกอบการ  3(2-2-5)  

Communication for Creating Entrepreneurs’ Inspiration 
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี  ความส าคัญ  องค์ประกอบของการสื่อสาร 

การเพ่ือแรงบันดาลใจ การสื่อสารภายในตนเอง การสื่อสารเพ่ือความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ทักษะการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพ การคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล   
การพัฒนาการสื่อสาร  ทักษะการสื่อสารของผู้ประกอบการยุคดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ 

Concepts; principles; theories; significance; elements of 
communication for inspiration; intrapersonal communication; 
interpersonal communication; communication skills; building 
relationships; critical thinking; communication development; creative 
communication skills of entrepreneurs in the digital age   

 
 
 
 



50 
 

 
 

  
131003005 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษานิเทศก์ศาสตร์ธุรกิจ 

และนวัตกรรมการสื่อสาร      3(3-0-6) 
Preparation for Professional Internship And Preparation for  

          Cooperative Education in Business Communication Arts And  
          Communication Innovation 

 การจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกสหกิจศึกษานิเทศ
  ศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร ในด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการ
  ประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะ
  ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ การลงปฏิบัติจริงที่หน่วยงานโดยนับชั่วโมงเพ่ือสร้างความพร้อม
  และเพ่ิมความม่ันใจแก่ผู้เรียน 

 Holding an activity for students’ preparation of cooperative 
  education in Business Communication Arts and Communication 
   Innovation; informing students about work characteristics  and an 
   opportunity to do a job; developing students to gain knowledge, skills, 
  attitudes, motivation and professional qualifications; practical work 
  experience in the workplace where the working hours will be counted 
  to prepare and encourage students 

131004006 สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร  6(600) 
  Cooperative Education in Business Communication Arts And  
                    Communication Innovation  
    วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 131003005 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
   เตรียมสหกิจศึกษานิเทศก์ศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร                   
    การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการในฐานะพนักงานชั่วคราวเป็นเวลาไม่น้อย
   กว่า 600 ชั่วโมงนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องเขียนใบสมัคร การผ่านการคัดเลือก
   จากจากสถานประกอบการ การปฏิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราว การประเมินผล
   โดยพนักงานที่ได้รับการมอบหมายจากสถานประกอบการ/พี่เลี้ยงและอาจารย์ในสาขา
   นิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมสื่อสาร และนักศึกษาต้องมีโครงงานสหกิจน าเสนอต่อ
   สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมสื่อสารในการประเมินผล  

    Pre – requisite : 131003005 Preparation for Professional   
                     Internship And Preparation for Cooperative Education in Business  
                     Communication Arts And Communication Innovation 
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    Practical work experience in the workplace as a temporary staff 
   with a minimum of 600 hours; processes of attending a project: writing a 
   job application, being selected from a workplace, working as a 
    temporary staff, being evaluated by a staff assigned the task of 
    assessment from the owner of the workplace/mentors/lecturers of 
   Business Communication Arts and Communication Innovation, 
    presenting a project to be assessed by the program of Business 
    Communication Arts and Communication Innovation  

 

131004007 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร            5(450)   
  Professional Internship in Business Communication Arts And Communication  
                        Innovation 
   วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 131003005 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
  เตรียมสหกิจศึกษานิเทศก์ศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร 
   Pre – requisite : 131003005 Preparation for Professional   
                     Internship And Preparation for Cooperative Education in Business   
                     Communication Arts And Communication Innovation 
   ฝึกปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสารในสถาน 
  ประกอบการ องค์กรสื่อ ภาครัฐ หรือเอกชน โดยการน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
  ภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับ
  รายละเอียดของการฝึกงาน และจัดปัจฉิมนิเทศเพ่ืออธิบายและสรุปปัญหางานด้าน
  นิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสารที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาให้
  ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

   Professional internship in Business Communication Arts and 
  Communication Innovation in the workplace: public or private media 
  organizations; applying academic and practical learning to professional 
  workplace; holding an orientation for explaining the process of 
   internship; holding an orientation posterity for explaining and 
   summarizing the problems found during the internship and the ways to 
  sort them out   
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131004008  การสังเกตประสบการณ์การเรียนรู้ด้านนิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร 
                    ในบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐ             1(90)  
  Job Shadowing Experience in Business Communication Arts And  
                    Communication Innovation in Private Companies or Government  
                    Sectors         
                       การน าความรู้ ทฤษฎี ด้านนิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร มาใช้ 
  ฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์ โดยบูรณาการทั้งด้านแนวคิด การผลิตสื่อ 
  การวางแผนบริหารจัดการ การปฏิบัติ อย่างสร้างสรรค์ภายใต้การประเมินขององค์กร 
  หน่วยงาน หรือบริษัท เพ่ือสร้างธุรกิจและพัฒนานวัตกรรม พร้อมรวบรวมข้อมูลและ
  น าเสนอผลงานกับอาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชา  

   Applying knowledge and theories of Business Communication 
  Arts and Communication Innovation to professional experience of 
   Communication Arts; integration of concepts, media production, 
  administration planning; creative practice under the supervision of  
  organizations, workplaces, or companies to create business, develop 
  innovations, gather information, and present the project to the  
  supervisor 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า                6 หน่วยกิต  
ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย

เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
    3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

มหาวิทยาลัย ปี 

1. นางสาวแวอาซีซะห์ ดาหะยี  
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

 

ศศ.ม. (ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร)  
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2546 
 

2532 

2. นายราเชษฐ์ หีมสุหรี  
    อาจารย์  

นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน)  
นศ.บ. (การหนังสือพิมพ์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2540  
2535 

3. นางสาวสาธิตา แก้วเหล็ก  
    อาจารย์ 
 

นศ.ม. (การสื่อสารเพ่ือการ
รณรงค์)  
นศ.บ. (วารสารศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2551 
 

2547 

4. นางสาวฎาวีณี ต่วนมูดอ  
    อาจารย์  

     

นศ.ม. (สื่อสารเพื่อการ
รณรงคป์ระชาสัมพันธ์)  
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

2550  
 
2545 

5. นางนันทรัตน์ นามบุรี 
    รองศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Business 
Administration)  
คอ.ม. (ธุรกิจอุตสาหกรรม)  
 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2556  
 

2546  
 

2532 
 

      3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

มหาวิทยาลัย ปี 

1. นางสาวแวอาซีซะห์ ดาหะยี  
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

 

ศศ.ม. (ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร)  
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2546 
 

2532 

2. นายราเชษฐ์ หีมสุหรี  
    อาจารย์  

นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน)  
นศ.บ. (การหนังสือพิมพ์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2540  
2535 



54 
 

 
 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

มหาวิทยาลัย ปี 

3. นางสาวสาธิตา แก้วเหล็ก  
    อาจารย์ 
 

นศ.ม. (การสื่อสารเพ่ือการ
รณรงค์)  
นศ.บ. (วารสารศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2551 
 

2547 
4. นางสาวฎาวีณี ต่วนมูดอ  
    อาจารย์  

     

นศ.ม. (สื่อสารเพื่อการ
รณรงคป์ระชาสัมพันธ์)  
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

2550  
 
2545 

5. นางนันทรัตน์ นามบุรี 
    รองศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Business 
Administration)  
คอ.ม. (ธุรกิจอุตสาหกรรม)  
 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2556  
 

2546  
 

2532 
6. นางนิชาวดี ตานีเห็ง 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
     

ปร.ด. (นิเทศศาสตร์) 
ศศ.ม. (การจัดการพัฒนา
สังคม) 
ว.บ. (วิทยุ-โทรทัศน์) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2561 
2545 
 
2532 

7.  นางชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
     

ปร.ด. (นิเทศศาสตร์) 
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2557 
2550 
2547 

8. นางสาวศิริวรรณ  
   เจียรชัชวาลวงศ์ 
   อาจารย์  

ปร.ด. (นิเทศศาสตร์) 
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   

2561 
2549 
2540 

9. นางสาวชฎาภรณ์ สวนแสน 
    อาจารย์ 

ว.ม. (สื่อสารมวลชน) 
นศ.บ. (วารสารศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

2556 
2552 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม  
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้   
               (1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานที่ฝึกงานภาคสนาม ตลอดจนมีความเข้าใจใน 
                    หลักการ ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 

    (2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาการสื่อสารในชุมชนได้อย่างเหมาะสม 
      (3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี  
        (4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรตลอดจนสามารถปรับตัวให้  
                  เข้ากับสถานประกอบการได้ 

    (5) มีความกล้าในการแสดงออกและน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
4.2 ช่วงเวลา  

     ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4  
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

     จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

     นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและ
นวัตกรรมการสื่อสาร จะต้องได้รับสร้างเสริมประสบการณ์ในการท างานวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์ 
ในรายวิชาการจัดการชุดข้อมูลและการวิจัยนิเทศศาสตร์ธุรกิจและรายวิชาโครงงานนิเทศศาสตร์ธุรกิจ 
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษาส าหรับน าไปประยุกต์ ใช้ในการประกอบอาชีพ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
   5.2.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัย สามารถศึกษาต่อและท าวิจัยในระดับการศึกษาที่ 

                     สูงขึ้นได ้ 
   5.2.2  มีทักษะและสมรรถนะในการท าวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
   5.2.3 นักศึกษามีความสามารถทำงานเป็นทีม  
   5.2.4 นักศึกษามีความสามารถในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์  

5.3 ช่วงเวลา  
   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 3 หรือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4   

5.4 จ านวนหน่วยกิต  
   6(3-6-9) 

5.5 การเตรียมการ  
   5.5.1 มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยจัดนักศึกษาท างานวิจัยเป็นรายกลุ่ม  
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   5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในการเลือกหัวข้อการวิจัยที่นักศึกษาสนใจ ตลอดจน 
                     กระบวนการ ศึกษาค้นคว้า และการประเมินผล  

   5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษา ติดตามการท างานของนักศึกษา  
                      และจดบันทึกการ ให้ค าปรึกษา  

   5.5.4 นักศึกษาน าเสนองานวิจัยเพื่อรับข้อเสนอแนะ และประเมินผล  

5.6 กระบวนการประเมินผล  
      ประเมินผลงานวิจัยโดยให้นักศึกษาส่งรูปเล่มรายงานวิจัยและน าเสนองานวิจัยและเข้าสู่  

กระบวนการประเมินผลโดยอาจารย์คณะวิทยาการจัดการและ หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
1.1   คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล  

1) มีทักษะในการสร้างสรรค์
เนื้อหา (content) และผลิตสื่อ
เ พ่ื อ ก า ร สื่ อ ส า ร ไ ด้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค ์

1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการ
พัฒนาสมรรถนะการสื่อสารของ
นักศึกษา 
2) จัดกระบวนการเรียนการสอน
แ บ บ  Project base Learning 
(PBL) 
3) ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ การใช้
โ ป ร แ ก ร ม ส า เ ร็ จ รู ป ด้ า น 
นิเทศศาสตร์ 
4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
มุ่งเน้นการใช้เครื่องมือในการผลิต
สื่อที่หลากหลาย 

1) ประเมินจากผลงาน 
2 ) ป ระ เมิ น จ ากผ ล การ
ปฏิบัติงาน และการท างาน
จริง 
3) ประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรม 

2) มีบุคลิกภาพและการวางตัวที่
เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 

1) จัดกระบวนการเรียนการสอน
แบบโครงงานเป็นฐาน  Project 
base Learning (PBL) แ ล ะก า ร 
บู รณ าการการเรียน รู้ ในสถาน
ประกอบการจริง Work integrate 
Learning (WIL) 
2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสู ตรที่
มุ่งเน้นการฝึกบุคลิกภาพและการ
วางตัว เช่น กิจกรรมการถ่ายภาพ
แฟ ชั่ น  กิ จ ก รรมการ เดิ น แบ บ 
กิจกรรมละครเวที  

1) ประเมินจากผลงาน 
2) ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงาน และการท างาน
จริง 
3) การประเมินผลการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล  
3) สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์
ด้านนิ เทศศาสตร์น าไปสู่ การ
สร้างรายได ้ 
 

1) จั ดการเรียนการสอน  Work 
integrate Learning (WIL) 
2) จัดกระบวนการเรียนการสอน
แ บ บ  Team base Learning 
(TBL) 
3) จัดกิจกรรม ธุรกิจจ าลอง โดย
บูรณาการกับรายวิชาที่ เกี่ยวข้อง 
เช่ น  วิ ช าน วั ต ก รรมท างธุ รกิ จ 
วิชาการเป็นผู้ประกอบการสื่อ  
วิชาการถ่ายภาพและกราฟิกดีไซน์ 
วิชาเป๋าตุงออนไลน์ วิชาคอนเทนต์ 
ครีเอเตอร์ 

1) ป ระ เมิ น จ าก ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน และการท างาน
จริง 
2) การประเมินผลการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

4) มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และท้องถิ่น 

1) ฝึกความรับผิดชอบ และสร้าง
จิตส านึกสาธารณะของนักศึกษาใน
รายวิชาต่างๆ เช่น วิชากฎหมาย
และจรรยาบรรณวิชาชีพนิ เทศ
ศาสตร์ วิชาการรู้เท่าทันสื่อ 
2) จัดกระบวนการเรียนการสอน
แ บ บ  Team base Learning 
(TBL) 
3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนหรือ
ท้ อ งถิ่ น  ร ว ม ทั้ ง อ งค์ ก ร  แ ล ะ
หน่วยงานภายนอก 

1) ประเมินจากผลงาน 
2 ) ป ระ เมิ น จ ากผ ล การ
ปฏิบัติงาน และการท างาน
จริง 
3) การประเมินผลการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

    2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

จริยธรรม ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 
อดทนมีระเบียบวินัย  
3) เคารพสิทธิและรับฟังความ 
คิดเห็นของผู้อื่น 
4) มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึก 
สาธารณะ 
5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็น
ไทยศิลปวัฒนธรรมไทย  และเห็น
คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1) ก าหนดกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติ
ต่าง ๆ ในการเรียนการสอนร่วมกัน  
เช่น  การเข้าห้องเรียน การส่งงาน 
และการอยู่ ร่ วมกัน ในหมู่ คณ ะ
ตลอดจนการแต่งกาย ตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 
2) เน้นถึงความส าคัญของความ
ซื่ อ สั ต ย์ ใน งาน  ค้ น ค ว้ า  แ ล ะ
ตักเตือนนักศึกษาให้ เห็นข้อเสีย
ของการลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน 
รวมถึงสอนวิธีการที่ถูกต้อง ในการ
อ้างอิงผลงานของผู้อื่น 
3) ส่งเสริมให้นักศึกษาท างานเพ่ือ 
สาธารณะเป็นกลุ่มจัดกิจกรรม 
ร่วมกับชุมชนองค์กรภายนอก 
4) ปลูกฝังเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1) ประเมินจากพฤติกรรม
การเข้าชั้นเรียนและส่งงาน
ที่ ได้ รับมอบหมายให้ตรง
เว ล า ก า ร แ ต่ ง ก า ย ต า ม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2)  ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
ซื่อสัตย์ในการปฏิบัต ิงาน 
ห ร ือส ร ้า งผล งานที ่เป ็น
ความรู้ความสามารถของ
ตนเองโดยไม่แอบอ้างหรือ
ล อ ก เลี ย น แ บ บ ผ ล งาน
บุคคล อ่ืนตลอดทั้ งความ
ซื่อสัตย์ในการสอบ 
3) ประเมินจากการมีส่วน
ร่วมและการให้ความร่วมมือ
ในการกิจกรรมต่าง ๆ 
4) ประเมินจากพฤติกรรม 
ที่ แสดงออกถึ งจิ ตอาสา 
หรือจิตส านึ กสาธารณ ะ 
เช่น การจัด เตรียมความ
พร้อมอุปกรณ์ การสอนใน
ห้องเรียน การเปิด - ปิด         
สวิตซ์ไฟเครื่องปรับอากาศ 
พัดลม ฯลฯ 
5) ประเมินจากกิจกรรม/  
 โครงการ 
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จริยธรรม ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
6) ป ระ เมิ นพฤติ ก รรมที่  
แสดงออกถึงความรักและ
ความภูมิใจในความเป็นไทย 

     
 2.1.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มี ค วามรู้ และความ เข้ า ใจ
เกี่ ยวกับหลั กการและทฤษฎี 
ที่เก่ียวข้อง 
2) สามารถวิ เคราะห์ความรู้
อย่างเป็นระบบ 
3 )  ส า ม า ร ถ น า ค ว า ม รู้  ไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
4) สามารถบูรณาการความรู้กับ
ศาสตร์ต่ า ง  ๆ  ไป ใช้ ได้ อย่ า ง
เหมาะสม 

1 )   ใ ช้ เ ท ค นิ ค ก า ร ส อ น ที่
หลากหลาย โดยให้ความรู้ด้าน
หลั กการ/ทฤษฎี และเน้ นการ
ปฏิบัติตลอดจนการประยุกต์ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
2)  ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ด้ วยตน เอง และน ามา
แลกเปลี่ ยน เรียนรู้กับ เพ่ือน ๆ  
ในชั้นเรียน 
3)   ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และแลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ 
ภายในชั้นเรียนโดยใช้หลักการ
และทฤษฎีที่เก่ียวของ  
4 )   จั ด ให้ มี ก า ร เรี ย น รู้ จ า ก
สถาน การณ์ จ ริ ง โด ยการ เชิ ญ
วิทยากรบรรยายพิเศษ หรือศึกษา
ดูงาน 
5) ให้ นั กศึ กษามี โอกาสลงมื อ
ปฏิบัติจริงโดยการจัดท าโครงการ 

1) ประเมินผลจากการท า
แบบฝึกหัด การสอบ การท า
รายงานและการปฏิบัติงาน 
2) ประเมินจากการแสดง
ความคิดเห็นในการอภิปราย
ในชั้นเรียน 
3) ประเมินจากการน าเสนอ
ผลงานหรือโครงการ 
4) ประเมินจากผลการจัด 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ   
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     2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมิน 
ทางเลือกเสนอวิธีแก้ปัญหา
และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคมได ้
3 ) มี ค ว าม ส าม ารถ ใน การ
ประเมินความรู้ ความสามารถ
ข อ ง ต น เอ ง แ ล ะ ก า ห น ด 
เป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้ 

1) กระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์  
 อย่างเป็นระบบจากสถานการณ์ 
 ต่าง ๆ หรือการท ากรณีศึกษา 
2) ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิด    
 สร้างสรรค์น าเสนอเป็นงานเขียน 
และฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ 
3) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติ
จริงโดยการจัดท าโครงการ 
 

1 ) ป ระ เมิ น จ าก ผ ล งาน ที่
มอบหมายให้ศึกษา ค้นคว้า 
การเขียนรายงาน และแฟ้ม
สะสมงาน 
2) ประเมินจากความชัดเจน
ข อ ง ขั้ น ต อ น ใน ก า ร คิ ด
วิ เค ร า ะ ห์ ห รื อ ร า ย ง า น 
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ วิ จ า ร ณ์
กรณีศึกษาหรือ การทดสอบ
โดยใช้การสอบกลางภาคและ
ปลายภาค โดยข้อสอบมีการ
วิเคราะห์แนวคิด 
3) ประเมินจากผลงานในเชิง
แนวคิดสร้างสรรค์  

 

2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) 1)  มีความเป็นผู้น า ผู้ตามและ

กล้าคิดกล้าแสดงออกในสิ่งที่
ถูกต้อง 
2)  มี ค ว ามสามารถ ในการ
ปรับตัวควบคุมอารมณ์ตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม 
3)  ป ฏิ บั ติ ต น ต ามบ ท บ าท
หน้าที่ ในการเป็นพลเมืองที่ดี 
แล ะส าม ารถ เป็ น ที่ พ่ึ งข อ ง
ตนเองและสังคมได้ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่ ง เสริม ให้ เกิดบรรยากาศการ
ท างานเป็นกลุ่ม 
 2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ เน้นให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันในชั้นเรียน 
3)  ความส าคัญของความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4)  ให้ นั ก ศึ ก ษ ามี โอ ก า ส ท า
โครงการที่มปีระโยชน์ต่อสังคม 

1) ประเมินผลงานจากการ     
 ท างานกลุ่ม การน าเสนองาน 
ตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
2)  การสั ง เกตพฤติ กรรม 
จ า ก ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น 
การเรียนรู้ในชั้นเรียน  
3)  สังเกตการท างานร่วมกัน      
ของนั กศึกษาในห้ องเรียน 
ในการร่วมกลุ่ม 
4)  ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร ท า
กิจกรรมของโครงการ 
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2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีทักษะการใช้ภาษาในการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 
3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
เชิ งค ณิ ต ศ าส ต ร์ แ ล ะส ถิ ติ  
เก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอ
ข้อมูล 
  

1)  จัดประสบการณ์ให้ผู้ เรียนได้            
ใช้การสื่อสารทั้ งการพูดการฟัง                 
การเขียนระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
และบุคคลอ่ืน 
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ที่ ส่ งเสริม ให้ ผู้ เรียน เลือกและ 
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 
3)  จัดประสบการณ์ให้นักศึกษา 
 ได้เรียนรู้ในสถานการณ์ที่ต้องใช้     
การค้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูลและ    
น าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

1)   ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร
น า เ ส น อ  ค ว า ม คิ ด  
การรายงาน 
 2) ป ระ เมิ น ผล งาน ตาม
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่จัด 
3)  ประเมินจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลการท า
รายงาน และกิจกรรมใน
ห้องเรียน 
 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

     2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) การแสดงออกถึ งการเป็ น
แบบอย่างที่ดีทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ 
2) มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบั ติ ตามจรรยาบรรณ ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ 
3) การแสดงออกถึงความมีนิสัย 
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีจิต
สาธารณะ 
4) ส าม ารถ ตั ด สิ น ใจ จั ด ก าร
แก้ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

1) ก าห น ด วัฒ น ธรรม อ งค์ ก ร 
เพ่ือบ่มเพาะให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัยโดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ 
ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่ 
เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เบี ย บ ข อ ง 
มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมี 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง สถาบัน 
และสังคมเคารพสิทธิและรับฟัง 
ความคิดเห็นของ ผู้อื่น มีจิตอาสา  
2) อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการ
สอนทุก รายวิชา 
 

1) มีการประเมินระหว่าง 
เรียน โดยผู้ เรียนประเมิน 
ตนเอง กลุ่มเพ่ือน อาจารย์ 
และใช้วิธีการ ประเมินท่ี 
ห ล า ก ห ล า ย  ไ ด้ แ ก่ 
การสังเกต การสัมภาษณ์ 
การ ส น ท น า ก ลุ่ ม 
แ บ บ ป ร ะ เมิ น ต น เอ ง 
แ ล ะ ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร 
จัดกิจกรรม เสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
3) มีการจัดกิจกรรมส าหรับพัฒนา 
การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  
2.2.2 ด้านความร ู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) รู้ทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง 
และความก้าวหน้าของศาสตร์
ในสาขาวิชา  
2) มี ค ว า ม รู้ ใ น ก ฎ ห ม า ย 
กฎ ระ เบี ยบ  และข้ อบั งคั บ
รวมทั้งก าหนดทางวิชาการซึ่งมี
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ต า ม
สถานการณ ์
3)  มีความรู้ในสาขาวิชาอย่าง
ก ว้ า งข ว า งแ ล ะ เป็ น ระบ บ 
ตระหนัก รู้หลักการและ  
ทฤษฎีในความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
4)  มีความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
และการต่อยอดองค์ความรู้ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบมี 
ส่วนร่วม สามารถเข้า ถึงแหล่ง
เรียนรู้  บู รณาการความรู้  และ
ประยุกต์ ใช้ความรู้ตามหลักการ 
และ ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา 
ที่ศึกษา โดยใช้กลวิธีการสอนที่
หลากหลายทั้งการบรรยายร่วม 
กั บ ก ารอภิ ป ราย  ก ารค้ น คว้ า 
กรณี ศึ กษา ตลอดจนน าเสนอ
ประเด็น ที่ผู้เรียนสนใจ  
เพ่ือการเรียนรู้ ร่วมกันของกลุ่ม 

1) การทดสอบย่อย  
2) ทดสอบกลางภาคเรียน 
ปลายภาคเรียน  
3) ประเมินจากรายงาน 
การศึกษา ค้นคว้า  
4) ประเมินจากการน าเสนอ 
รายงานในชั้นเรียน 

     
 
 

2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) มีความสามารถในการค้นหา
ข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและ
ป ระ เมิ น ข้ อมู ล ส ารสน เท ศ
แนวคิดและหลักฐานใหม่  ๆ 
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
แ ล ะ ใช้ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ใน ก า ร
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 (2) สามารถศึกษาวิเคราะห์

1) การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้  
ฝึกทักษะ การคิดและการแก้ไข 
ปัญหาทั้งระดับบุคคลและกลุ่ม  
ในสถานการณ์ทั่วไป โดยใช้วิธีการ
สอนที่หลากหลาย เช่น  
ก า ร อ ภิ ป ร า ย ก ลุ่ ม  ก า ร ท า
กรณีศึกษา การโต้วาที การจัดท า
โครงการและ การใช้เกมส์ เป็นต้น 

1) การสอบวัดความ สามารถ
ในการคิดและแก้ไข ปัญหา
โดยใช้กรณีศึกษา  
2) การประเมินจากผลงาน 
ที่เกิดจากการใช้กระบวนการ
แก้ไขปัญหาการศึกษาค้นคว้า
อย่างเป็นระบบการวิเคราะห์
วิจารณ์ เช่น รายงาน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ปั ญ ห าและ เสน อแน ะแน ว
ท า ง ก า ร แ ก้ ไ ข ไ ด้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์โดยค านึงถึงความรู้
ท า ง ท ฤ ษ ฎี ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง 
ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติและ 
ผลกระทบที่ตามมาจากการ
ตัดสินใจนั้น 
3) สามารถประยุกต์หรือบูรณา
การความรู้กับศาสตร์อ่ืนเพ่ือ
สร้างสรรค์ผลงานทาง 
วิชาการและวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 การวิเคราะห์ วิจารณ์
กรณีศึกษา  
3) การศึกษาอิสระ  
รายงานผล การอภิปรายกลุ่ม 
การประชุมปรึกษา ปัญหา
และการสัมมนา 

      
    2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) สามารถปรับตัวและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและ
สมาชิกกลุ่ มได้อย่ างถูกต้อง
เหมาะสม 
2) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 
ส าม ารถแก้ ปั ญ ห าได้ อย่ า ง
เหมาะสมกับศักยภาพตนเอง 
กับบริบทของกลุ่ม 
3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม สามารถปรับตัวเข้า
กับสถานการณ์และวัฒนธรรม
องค์ ก รที่ ไปปฏิ บั ติ งานทาง
วิชาชีพอย่างดี 

1) มอบหมายให้ท างานเป็นกลุ่ม
(กิจกรรมกลุ่ม) 
2) อภิปรายกลุ่ม 
3) สอนแบบบรรยาย หรือบรรยาย
กึ่งอภิปราย 
4) การสอนแบบกลุ่มย่อยแบบ 
tutorial หรือแบบอ่ืน ๆ  
5) การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
6) การฝึกเขียนรายงานเป็นกลุ่ม 
7) การมอบหมายงานให้ไปศึกษา/
ฝึ กปฏิ บั ติ ตน เองแล้ ว ให้ ข้ อมู ล
ย้อนกลับ 
8) การสอนโดยแสดงบทบาทสมมติ 
9) การสอนแบบสัมมนา 

1) ประเมินจากพฤติกรรม
แ ล ะ ก า ร แ ส ด งอ อ ก ข อ ง
นักศึกษาในการท ากิจกรรม
กลุ่ ม  รวมทั้ งการน า เสนอ
รายงานกลุ่มในชั้นเรียนและ
ก า รแ ส ด งอ อ ก ถึ งทั ก ษ ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม 
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  2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) สามารถเลือกและ
ประยุกต์ใช้เทคนิคสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องอย่าง 
เหมาะสมในการค้นคว้า และ
เสนอแนวทางในการแก้ ไข
ปัญหา 
2) สามารถใช้เครื่องมือ สืบค้น
ข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลเพ่ือ
จ ากัดผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถปกป้องข้อมูลส่วน
บุ คคลให้ปลอดภั ย  และคิ ด
ไตร่ตรองในการเข้าถึงข้อมูล 
แบ่งปันข้อมูลและปฏิสัมพันธ์
กับผู้อ่ืนทางออนไลน์ 
4) ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ
สารสน เท ศผลิ ตท รัพ ยากร
ดิจิทัลและมัลติมีเดียได้อย่าง 
สร้างสรรค ์
5) ส า ม า ร ถ ใช้ เค รื่ อ งมื อ ที่
หลากหลายท างานร่วมกับผู้อ่ืน
แบบออนไลน์ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ใน รายวิชาต่าง ๆ โดยให้ผู้เรียน 
มีการใช้ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ในการติดต่อ สื่อสารระดับบุคคล 
กลุ่มคนใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการแลก เปลี่ยนข้อมูลวิเคราะห์ 
สถานการณ์ ทั้ งสถานการณ์จริง 
และสถานการณ์ ทดลอง และ
น าเสนอการแก้ปัญหาที่ เหมาะสม 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ์ 

1) ประเมินผลตามกิจกรรม 
การเรียนการสอน โดยการ
สังเกต ประเมินทักษะ การพูด 
การเขียน แบบทดสอบ 
ที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์
การเรียนรู้ 
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3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
   (Curriculum Mapping)   
 3.1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
     3.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

(1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
(4) มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึกสาธารณะ 
(5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทยศิลปวัฒนธรรมไทย และเห็นคุณค่าภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
3.1. ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
(2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
(3) สามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
(4) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก เสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
(2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
(3) มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองและก าหนด       
    เป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้ 

  3.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    (1) มีความเป็นผู้น า ผู้ตามและกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
    (2) มีความสามารถในการปรับตัว ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
                  (3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พ่ึงของ    
                           ตนเองและสังคมได ้
     3.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
    (1) การใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
    (2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

            (3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและ 
                 น าเสนอข้อมูล 
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                                            การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
 

รายวิชา 

 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 

 

3.ด้านทักษะ 

ทางปัญญา 
4. ด้านทักษะ

การมี
ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 

การวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 

และการใช้ 
เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ 
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

151001001 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร   O O   O  O O O  O O O  O O 
151001002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   O O   O  O O O   O O   O 
151001003  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ  O O O   O   O O  O O O  O O 
151001005  ภาษาอังกฤษหรรษา   O O O  O O O O   O O O  O O 
151001006  การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์ O O  O O O   O O O O  O O  O O 
151001007  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 

        พัฒนาการเรียนรู้ 

 O O O O  O  O O  O O O O  O O 

151001008  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1    O O O O  O  O O O O O  O   O 
151001009  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  O O O O  O  O  O O O O  O  O 

                 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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                                            การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
การมี

ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข ้อ
3 

151001013  ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ          O O   O   O   O O   O O 
151001004   การพัฒนาทักษะการพูดและ 
                  การเขียนภาษาไทย              

O O  O O O O  O  O O  O O  O O 

151001010   การพัฒนาทักษะการสื่อสาร      
                  ภาษาอังกฤษ 

 O  O O O O  O O O O  O O  O O 

151001011   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  O  O O  O   O O  O  O   O 
151001012   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร  O  O O  O  O  O O O O  O  O 
151001016   อยู่ดี กินดี มีสุข    O O  O  O  O  O O O O   
151001017   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน O  O  O   O   O O O  O O  O 

   
                                  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 
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                              การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
 

รายวิชา 

 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 

 

   2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทาง      
      ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
การมี

ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 

การวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 

และการใช้ 
เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ4 ข้อ 
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ3 ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ     
2 

ข้อ   
3 

ข้อ   
1 

ข้อ      
2 

ข้อ    
3 

ข้อ 
1 

ข้อ       
2 

ข้อ       
3 

151001014   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ 
                  น าเสนอ 

O O O O O O   O  O   O O O  O 

151001015   เทคโนโลยีสารสนเทศใน 
                  ชีวิตประจ าวัน 

O  O O O O  O O  O O   O O  O 

151001018   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน O  O O  O O O O  O O O O O O O  
151001019   การบริหารร่างกาย  O O O O O  O O      O O O O 

 
                                ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 
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                                      การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 

 

3. ด้านทักษะ 

ทาง 

ปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
การมี

ปฏิสัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 

การวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 

และการใช้ 
เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

151001020  การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต   O O O  O  O O O  O  O O O O 
151001021  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น   O      O O   O O O O O O 
151001022  ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย       O      O O   O  
151001023  ความงดงามแห่งตน  O   O  O  O O O  O  O O O O 
151001024  ก้าวสู่โลกกว้าง    O O    O O   O O  O O O 
151001025  ความจริงของชีวิต O O  O O O O O O O O O O  O O O O 
151001026  การพัฒนาตน  O  O O      O O   O O O O 
151001027  สุนทรียภาพของชีวิต O O O O   O  O O  O O  O O O O 
151001028  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย O O    O O    O    O O O O 
151001029  พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ  O   O  O      O   O  O 

   

  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง  
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                  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ   
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

151001030  ทักษะชวีติเพ่ือสังคม O O O  O    O O   O O O O  O 

151001031  สังคมภิวัตน์  O  O  O O  O O O O O O O O O O 

151001032   ครูแห่งแผ่นดิน     O      O O O O O  O O 
151001033   วิถีไทย วิถีถ่ิน O O  O   O   O O  O    O O 
151001034   ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์   O O O  O  O O O O  O O O O  
151001035   วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น    O O  O O  O O O  O    O 

 

          
                                        ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง
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3.2  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      (1) การแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน 
                             คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
  (2) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
  (3) การแสดงออกถึงความมีนิสัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีจิตสาธารณะ 
  (4) สามารถตัดสินใจจัดการแก้ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  3.2.2 ด้านความรู้ 
       (1)  รู้ทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าของศาสตร์ในสาขาวิชา 
       (2)  มีความรู้ในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ รวมทั้งข้อก าหนดทางวิชาการ 
                               ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
       (3)  มีความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก รู้หลักการและ  
                               ทฤษฎีในความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
       (4)  มีความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ 
                              ความรู้ 
   3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
        (1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูล 
                              สารสนเทศแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้               
                              ข้อมลูที่ได้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
        (2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
                              โดยค านึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติและ 
                              ผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 
        (3) สามารถประยุกต์หรือบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืนเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทาง 
                              วิชาการและวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        (1)  สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่มได้อย่าง  
                               ถูกต้องเหมาะสม 
        (2) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพตนเอง 
                               กับบริบทของกลุ่ม 
        (3)  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ 
                               วัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานทางวิชาชีพอย่างดี 
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   3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                    (1)  สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่าง 

                  เหมาะสมในการค้นคว้า และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
         (2)  สามารถใช้เครื่องมือสืบค้นข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลเพื่อจ ากัดผลลัพธ์ได้อย่าง 
   รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

          (3)  สามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และคิดไตร่ตรองในการเข้าถึงข้อมูล 
   แบ่งปันข้อมูลและปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนทางออนไลน์ 
      (4)  สามารถใช้เครื่องมือสารสนเทศผลิตทรัพยากรดิจิทัลและมัลติมีเดียได้อย่าง 
                      สร้างสรรค ์
         (5)  สามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลายท างานร่วมกับผู้อ่ืนแบบออนไลน์ได้อย่างมี 
                      ประสิทธิภาพ 
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  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 
 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ข้อ  
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

331011003  หลักนิเทศศาสตร์และจรรยาบรรณ
วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 

O  O  O   O O   O O  O   O O 

331001009  ความคิดสร้างสรรค์ในงานนิเทศศาสตร์ 
ธุรกิจ 

O  O O   O O O  O O  O O O O  O 

331051006  การเป็นผู้ประกอบการสื่อยุคดิจิทัล  O O  O O  O O O O  O O  O O O O  

331013005  การจัดการชุดข้อมูลและการวิจัยนิเทศ 
ศาสตร์ธุรกิจ  

O  O  O O     O O O  O O  O O 

131011007   การรู้เท่าทันสื่อ O  O  O   O O   O O  O  O O O 

     ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 



75 
 

 
 

  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 
 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ข้อ  
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 

1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 

331012004  กลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจและองค์กร O O O  O O   O O  O  O O  O  O 

331062002  เทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล   O  O O O O  O O O  O O  O O O  O 
331002010  การใช้อุปกรณ์เฉพาะเพ่ืองาน 
                 นิเทศศาสตร์ธุรกิจ 

O  O O O O  O O  O   O O O O   

331072001  แอนิเมชัน O  O O O O  O O O  O  O O O O  O 
331004011  โครงงานนิเทศศาสตร์ธุรกิจ O O O   O O  O O    O O O O O  
131002002  โมโจ เจอร์นัลลิสม์    O O  O O  O  O  O O O   O   O 
131003013  การออกแบบและพัฒนาสื่อสังคม 
                  ออนไลน์ 

 
 
 
 

O 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

O 

 
 
 
 

O 

 
 
 
 

O 
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O 
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      ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ข้อ  
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 

1 
ข้อ 

2 
ขอ้ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 

331053007  อีเว้นท์นวัตกรรมธุรกิจ O  O O O O  O O O    O O O O O  
331013006  ประยุกต์ใช้การสื่อสารในงานสหวิทยาการ O  O O  O  O O O  O O  O O O  O 
131072002  สต๊อปโมชั่น O  O O  O O O O O  O  O O O O  O 
131072003  การท าหนังสั้น    O O O O  O O O  O  O O O O  O O 
131053003  การสร้างเงิน O O   O  O O O O  O O  O O  O O 
131052002  คอนเทนต์ครีเอเตอร์ O  O O  O O O O O  O O  O O O  O 
131062001  การถ่ายภาพเพ่ือการท่องเที่ยว O  O O O O  O O O  O  O O O  O O 
131012001  การออกแบบกราฟิกเพ่ือการสื่อสาร O  O  O O  O O O  O O  O  O O  
131054004  การสร้างรายได้ด้วยวิดีโอคอนเทนต์ O O  O O O  O  O O O    O O O O 

 
 

     ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 

1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 

131051001  การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว O   O O O  O O O O O O O O  O  O 
131054005  กลยุทธ์การสี่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ 
                 ชุมชน 

O O O  O  O   O O  O  O  O  O 

131001001  ภูมิปัญญาไทยกับความคิดสร้างสรรค์ O  O O O O     O O O  O O  O O 
131004004  อินฟลูเอนเซอร์  O  O O  O  O O  O O  O  O O O 
131002012  วาทวิทยาและการสื่อสาร  O O O  O O  O  O O O O  O  O O O 
131013009  การสื่อสารการเมือง  O  O O  O  O O O  O O  O O O  O 
131013002  นักเล่าเรื่องชุมชน O O  O O O  O O O  O O  O O O O  
131012008   การสื่อสารในงานพัฒนา O  O  O O     O O O  O O  O O 
131063003   การถ่ายภาพสร้างรายได้ O O  O O O O  O O  O  O O O O   
131014010   การสื่อสารเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจของ 
                  ผู้ประกอบการ     
 

O 

 
 
 
 
 
 
 
 

 O O O O  O O   O  O O O  O O 

     ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 

1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
131003005  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียม
สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร 

O O   O O O  O O  O O  O O O O  

131004006  สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์ธุรกิจและ 
นวัตกรรมการสื่อสาร 

O O   O O O  O O  O O  O O O O 

 
 
 
 

 
 

131004007  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ธุรกิจ
และนวัตกรรมการสื่อสาร 

O O   O O O  O O  O O  O O O O  

131004008  การสังเกตประสบการณ์การเรียนรู้ด้าน
นิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสารใน
บริษัทเอกชน หรือ หน่วยงานรัฐ 

O 
O  O O O O  O O  O O  O O O O  

     ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
     การให้ระดับคะแนน (เกรด) ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา  
ระดับรายวิชาในการทวนสอบระดับรายวิชาให้ด าเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้  

1) จัดให้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน เช่น ให้นักศึกษาประเมินผู้สอน ให้นักศึกษา 
                 ประเมินตนเอง ผู้สอนสัมภาษณ์นักศึกษารายบุคคลหรือประชุมกลุ่มย่อย  

2) จัดให้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนตาม ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 รายละเอียดของ 
      รายวิชาและ มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หรือมคอ.4 รายละเอียดของ 
       ประสบการณ์ภาคสนาม และ มคอ.6 รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ 
        ภาคสนาม  
3) การประเมินเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลนักศึกษา เช่น ใบงาน แบบฝึกหัด ข้อสอบ  
4) จัดทดสอบเพ่ือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้  

ระดับหลักสูตรในการทวนสอบระดับหลักสูตรให้ดาเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้  
  1) แต่งตั้ งคณะกรรมการกลางเพ่ือทวนสอบกระบวนการพัฒนานักศึกษาเป็นไปตาม 

                    ข้อก าหนดที่ระบุไว้ใน มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร โดยพิจารณาจาก  
          1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.2 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
1.3 แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร  

  2) จัดประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการ และเครื่องมือ 
      ต่าง ๆ เช่น โครงการ โครงงาน การทดสอบ ตามท่ีคณะกรรมการกลางให้ความเห็นชอบ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
ในการทวนสอบระดับหลักสูตรให้ด าเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้  

1) แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการกลางเพ่ื อสัมภาษณ์ บัณ ฑิ ตที่ จบการศึกษา โดยพิจารณ า 
      คุณลักษณะบัณฑิตเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ใน มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร เช่น  
      วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ศักยภาพของบัณฑิตสามารถ 
      ประกอบอาชีพได้  

            2)  ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับ สภามหาลัยราชภัฏยะลา วา่ด้วย
การจัดการนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 ข้อที่ 34 และฉบับที่ 2 ข้อ 5 

1. มีความประพฤติดี 
2. สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งอธิบายรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย

ก าหนดให้มีการเรียนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 
3. ได้ค่ะคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
4. หลักสูตรปริญญาตรี (4ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ภาคเรียนการศึกษาปกติ ส าหรับ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนไม่เต็มหลักสูตร
ปริญญาตรี (5ปี) ส าหรับการศึกษาได้ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
และไม่เกิน 17 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อย
กว่า 6 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และไม่เกิน 
20 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

5. หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลาและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) 
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปี ปีการศึกษา 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีกาศึกษา ส าหรับ
การลงทะเบียนเต็มเวลา และไม่เกิน 18 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

6. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์และวิธีการใน
ประกาศมหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เรื่องบทบาทความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     ในรายวิชา  
1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 

                รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ  
1.3 อบรม เทคนิ ค วิ ธี ก ารสอน  การใช้ สื่ อ  ก ารวัดป ระเมิ น ผล  การวิ เค ราะห์ ผู้ เรี ยน  

               การวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน การจัดทารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน  
1.4 ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้คำแนะน าปรึกษา  
1.5 ทดลองสอน ประเมินการสอน  
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล  
     2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน 

                       และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก  
                       การสนับสนุนด้านการ ศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร 
                       ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูน 
                       ประสบการณ์ 

     2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  
     2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา  

                       ความรู้และคุณธรรม 
     2.2.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา 

                       ท้องถิ่นและการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงใน 
                       สาขาวิชา มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 

     2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน มีความเชี่ยวชาญ 
                       ในสาขาวิชาชีพ 

     2.2.4 จัดสรรงบประมาณสำหรับการท าวิจัย และการท าวิจัยในชั้นเรียน  
     2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ  
     2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ  
     2.2.7 ส่งเสริมการทำสื่อเพ่ือการเรียนการสอน เช่น E-learning 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน  
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตาม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา  โดยมีกระบวนการ 
ดังต่อไปนี้  

1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 
มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ จ านวน 5 คน 
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 

1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ ก าหนด 
โดยมีการวางแผน มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และ 
น าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 

2. บัณฑติ  
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร มีการติดตาม

คุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณา
จากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการสอบ ประมวลความรอบรู้ และการมีงานท า นอกจากนั้น ยั งติดตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งจ านวน และคุณภาพจากข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงท า
การส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็น ประจ าทุกปี และแจ้งผลการส ารวจให้กับ
คณะวิทยาการจัดการได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนา หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน หลักสูตรก าหนดว่าผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 (จากระดับ 5) 

3. นักศึกษา  
หลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร  

ให้ความส าคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานักศึกษาและผลลัพธ์ที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษา ดังนี้ 

3.1 กระบวนการรับนักศึกษา  
     หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการคัดเลือกจากผลคะแนนการสอบ ซึ่งเป็นไป

ตามระบบและกระบวนการการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งในระบบโควตา และระบบ
การสอบคัดเลือก  
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3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
หลักสูตรมีระบบและกลไกเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม 

วางแผนเพ่ือด าเนินการในการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ 
ให้แก่อาจารย์ในสาขาวิชา 

3.3 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา  
หลักสูตรมีระบบและกลไกเก่ียวกับการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา เพ่ือให้

มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่และอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูงดังนี้ 
                   1) การก าหนดอาจารย์ที่ ป รึกษาอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลักสูตรป ระชุม เพ่ือให้ 
การด าเนินงานเป็นไปตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยในด้านการดูแลให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษาส าหรับนักศึกษา  

         2) การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
ในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

         3) การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแลมหาวิทยาลัย 
และอาจารย์ที่ ปรึกษา จะเป็นผู้ก าหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์ก าหนด
นักศึกษาสามารถนัดหมายวัน เวลากับอาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษาได้ 

3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
      นักศึกษาสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อกรรมการหลักสูตร  

เพ่ือน าเข้าสู่การประชุมกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร และหาทางแก้ไข หากที่ประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ แก้ไขไม่ได้ให้พิจารณาส่งต่อคณบดีเพ่ือหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะ 

4. อาจารย์  
หลักสูตรให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับ  

อาจารย์ใหม่การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การติดตาม
และทบทวนหลักสูตร การบริหาร การส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์  

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
     มีการคัดเลือกอาจารย์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่ 

จะต้องมีวุฒิ การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขานิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
     มหาวิทยาลัยจะอ านวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความจ าเป็น 

และข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
     คณาจารย์ผู้รับผิดชอบกลุ่มวิชาหรือวิชาจะประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเป็นประจ าทุกปี  

เพ่ือประเมินการ จัดการเรียนการสอน และเพ่ือก าหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขส าหรับการสอนในปี
การศึกษาต่อไปหรือประเด็นที่ ต้องจัดให้มีการทบทวนหลักสูตร  

4.4 การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ (ดูหมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์) 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 หลักสูตร ประกอบไปด้วย การส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานทาของบัณฑิต และการส ารวจความ พึงพอใจ
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพ่ือน าผลมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจน 
ถึงการจัดท ารายวิชาให้ทันสมัย 

5.2 เรียนการสอน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการเรียนการสอน ของหลักสูตรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดผู้สอนใน  
แต่ละรายวิชาโดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้นได้พิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถ  
ในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน 

5.3 การประเมินผู้เรียน สาขาวิชามีการประเมินผู้เรียนโดยก าหนดให้สอดคล้องกับการประเมิน
ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และประกาศมหาวิทยาลัยฯ 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  
หลักสูตรมีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอน ดังนี้  
     6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
          1) การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนที่ท าหน้าที่

บริหารจัดการ ควรมีความรู้อย่างต่ าปริญญาตรีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ           

 2) การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนต้องได้รับการอบรม
ให้มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การจัดเตรียมความ
พร้อมและการสนับสนุนงาน การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลภายใน 1 ปีหลังจากได้รับการ
บรรจุแต่งตั้ง 

     6.2 การบริหารงบประมาณ 
หลักสูตรจัดสรรงบประมาณประจ าปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือใช้ในการ

ด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของหลักสูตร  
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     6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

ล าดับที่ อาคารสถานที ่
จ านวน 
(ห้อง) 

อุปกรณ์ประกอบ 

1 ห้องบรรยายอาคารเรียน 23 ความจุ 100 คน  3 กระดานด า โต๊ะ เก้าอ้ี Projector 
และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  

2 ห้องบรรยายอาคารเรียน 23 ความจุ 50 คน  10 กระดานด า โต๊ะ เก้าอ้ี Projector 
และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 

3 ห้องบรรยายอาคารเรียน 3 ความจุ 55 คน  7 กระดานด า โต๊ะ เก้าอ้ี Projector 
และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 

หลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือตาราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น 
ส่วนระดับหลักสูตรมีหนังสือต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียน 
การสอนอย่างพอเพียง      

     6.3.1 สถานที ่    

ล าดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวนที่มี
อยู่แล้ว 

1 ห้องตัดต่อเทปโทรทัศน์และปฏิบัติการผลิตสื่อดิจิทัล ด้วยระบบปฏิบัติการ 
Macintoshจ านวนห้องละ 50 เครื่อง บรรจุ 50 คน 

50 เครื่อง 

2 ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง 3 เครื่อง 
3 ห้องบันทึกและผสมเสียงดิจิทัล 1 ห้อง 

  6.3.2 อุปกรณ์การสอน 
1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร 

  2) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะวิทยาการจัดการ 
ล าดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่ 

1 Projectors  21 เครื่อง 
2 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ  13 เครื่อง 
3 โทรทัศน์  4 เครื่อง 
4 เครื่องเสียงประจ าห้องเรียน  18 เครื่อง 
5 เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง ๆ ละ 44 เครื่อง 88 เครื่อง 
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 6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
          ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะให้บริการ

การสืบค้น สารสนเทศ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจาก WEBSITE http:// yru.ac.th. 
     6.3.3.1 เอกสารและต ารา 

1) หนังสือ  
1.1) ภาษาไทย           จ านวน      5,081    ชื่อเรื่อง 
1.2) ภาษาอังกฤษ       จ านวน         240    ชื่อเรือง 

รวม             จ านวน     16,368    เล่ม  
1.3) รายงานการวิจัย   จ านวน        263      ชื่อเรื่อง 

2) วารสารและนิตยสารทางวิชาการ 
2.1) ภาษาไทย      จ านวน  40  ชื่อเรื่อง           400 เล่ม 
2.2) ภาษาอังกฤษ   จ านวน   6  ชื่อเรื่อง           60   เล่ม 
 รวม             จ านวน                         460 เล่ม 

3) หนังสือพิมพ์รายวัน/รายสัปดาห์ 
3.1) ภาษาไทย      จ านวน   7  ชื่อเรื่อง          5,040 เล่ม 
3.2) ภาษาอังกฤษ    จ านวน   1  ชื่อเรื่อง          720   เล่ม 
 รวม             จ านวน                        5,760 เล่ม 

     6.3.4 ฐานข้อมูลส าเร็จรูป 
             ระบบฐานข้อมูลส าเร็จรูปเพ่ือการค้นคว้าและฐานข้อมูล Online มี 3 ระบบฐานข้อมูล 

ประกอบด้วย 

 1) ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   

       1.2) Gale Virtual Reference Library ( E-Book ) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Business, Environment, History, Information and 
Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science แ ล ะ 
Technology 

1.3) E-Book เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
 2) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
       2.1) Springer Link เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จ านวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูล ปี 1997-ปัจจุบัน 
      2.2) ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง(Citation Database) ที่ให้
ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง  (Cited Reference)และรายการอ้างอิง 
(Cite Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ 
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เช่น จิตวิทยา บริหารธุรกิจ  เป็นต้น สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา 
ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี2001-ปัจจุบัน 
    2.3) ฐาน ข้ อมู ล  Academic Search Complete เป็ น ฐ าน ข้ อมู ลที่ มี เนื้ อ ห า
ครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   
    2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Text เป็นนวัตกรรมที่ใช้ใน
การจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจ านวน 13 ฐานข้อมูล ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ด าเนินการบอกรับ เพ่ือให้บริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั้ ง 78 แห่ ง อาทิ เช่น  ฐานข้อมูล 
ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science ทั้งนี้ยังรวมถึง
ฐานข้อมูล EBSCO E-Book (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search) 
       2.5) ฐานข้อมูล Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม
กว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก  (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ
การศึกษาขั้นสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ ทางด้าน
การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
    2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลดรรชนี 
สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art, 
Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social 
Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science 
 3) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ดังนี้  
    3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึง
บางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย  เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000  แห่งประกอบ 
ไป ด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ.บอกรับ)  (http://search. ProQuest.com/autologin) 
    3.2) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection  (ThaiLIS)  วิทยานิพนธ์ งานวิจัย 
บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศไทย 
(http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://tdc.thailid.or.th/tdc/
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     6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน หมายเหตุ 
1 ห้องเรียนแบบบรรยายมาตรฐาน บรรจุ 55 คน 5 ห้อง  
2 ห้องตัดต่อเทปโทรทัศน์และปฏิบัติการผลิตสื่อ

ดิจิทัล ด้วยระบบปฏิบัติการMacintosh  
50 เครื่อง บรรจุ 50 คน 

2 ห้อง 
ห 

คอมพิวเตอร์ระบบ ปฏิบัติการ 
Macintosh จ านวน 100 เครื่อง 

3 ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง 2 ห้อง - เครื่องอัดเสียง  
- เครื่องควบคุมเสียง  
- คอมพิวเตอร์สาหรับบันทึกเสียง  
- ไมค์บันทึกเสียง  

4 ห้องบันทึกและผสมเสียงดิจิทัล เป็นห้อง 
บันทึกเสียงขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่สามารถ 
รับส าหรับงานบันทึกเสียงทั่วไป จนถึงบันทึก 
เสี ย งที่ มี ค ว าม ละ เอี ย ด  ซั บ ซ้ อน โด ย ใช้ 
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับบันทึกเสียง โดยแบ่ง 
ออกเป็นห้องเล็ก ๆ จ านวน 3 ห้อง 

2 ห้อง - เครื่องอัดเสียง  
- เครื่องควบคุมเสียง  
- คอมพิวเตอร์สาหรับบันทึกเสียง  
- ไมค์บันทึกเสียง  

5 ห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 1 ห้อง - ชุด broadcast studio sets  
- กล้องวิดีโอ จานวน 3 ตัว  
- คอมพิวเตอร์(Macintosh)  
- เครื่องผสมสัญญาณเสียงและ   
  ภาพ Switching  
- เครื่องผลิตกราฟิก  
- ไฟ  
- ไมค์บันทึกเสียง  
- ฉาก  
- โต๊ะ  
- ตู้สาหรับจัดเก็บอุปกรณ์  
  จ าพวกกล้องวิดีโอ  
- Server ส าหรับการจัดเก็บข้อมูล 
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ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน หมายเหตุ 

6 ห้องปฏิบัติการระบบเสมือนจริง  
(visual studio) 

1 ห้อง - ห้องส่งเสมือน (Green screen)  
- กล้องวิดีโอความละเอียดสูง  
- ชุดระบบควบคุมห้องส่ง เสมือน 
  (Virtual Studio Controller)  
- ฉากเสมือน (Virtual Set)   

7 ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ 1 ห้อง  
 

- อุปกรณ์ประกอบฉาก  
- ไฟสตูดิโอ  
- กล้องถ่ายภาพดิจิทัล DSLR 35 
  ตัว  

 
     6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

               บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
จะท าหน้าที่ประเมินการใช้ ความเพียงพอ ของทรัพยากรในด้านต าราและสื่อต่าง ๆ รวมทั้งความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ  

               หลักสูตรประเมิน ความเพียงพอ ของทรัพยากรในด้านต าราและสื่อต่าง ๆ ที่จัดไว้  
โดยการตรวจสอบข้อร้องเรียน และสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
 

     6.6 แหล่งการเรียนรู้ / แหล่งฝึกงาน / ฝึกปฏิบัติการ / สถานประกอบการสหกิจศึกษา 

ล าดับที่ ชื่อสถานที่ / สถานที่ตั้ง หมายเหตุ 
1 ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา/นราธิวาส/ปัตตานี/พัทลุง/ตรัง/สงขลา/สุราษฏร์ธานี   
2 เทศบาลนครยะลา/นราธิวาส/ปัตตานี/หาดใหญ่/พัทยา  
3 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา/นราธิวาส/ปัตตานี/สงขลา/ภูเก็ต   
4 สถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดยะลา/นราธิวาส/ปัตตานี/สตูล   
5 สถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดยะลา/นราธิวาส/ปัตตานี/สตูล  
6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา/นราธิวาส/ปัตตานี/สตูล  
7 โรงแรมเซ็นทรัลหาดใหญ่   
8 โรงพยาบาลศูนย์ยะลา   
9 โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่  
10 ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้   
11 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3   



90 
 

 
 

ล าดับที่ ชื่อสถานที่ / สถานที่ตั้ง หมายเหตุ 
12 บริษัทออกสื่อ จ ากัด จังหวัดภูเก็ต  
13 บริษัท เกรทเตอร์ มีเดีย จ ากัด  
14 บริษัท IDIO FILM จังหวัดปัตตานี  
15 บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จ ากัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
16 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร  
17 ส านักงานตัวแทนรับจัดการโฆษณา (บริษัท โพร-ลิงค์ จ ากัด) กรุงเทพมหานคร  
18 JOLLYBEAR STUDIO กรุงเทพมหานคร  
19 การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี  
20 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จ ากัด (GMM แกรมมี่)   
21 ไวท์ชาแนล (White Channel)  
22 บริษัททีวีบูรพา กรุงเทพมหานคร  

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 ที่ส่วน 
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวน  
การด าเนินงานหลักสูตร 

× × × × × 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอด 
คล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐาน
สาขา/ สาขาวิชา  

× × × × × 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ  
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค  
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด 
ปีการศึกษา 

× × × × × 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

× × × × × 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี 
การศึกษา 

× × × × × 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์ การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จาก 
ผลการ ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  
ปีที่แล้ว 

 

 

× × × × 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ  
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

× × × × × 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

× 
 

× × × × 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

× × × × × 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต 
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  
จาก คะแนนเต็ม 5.0 

 

 

  × × 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 

 

 

 

  × 

 
เกณฑ์ประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5) มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการ
บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้ 
รวมในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
     ก าหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ์ 

การประเมิน การสอน และรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต่ละ 
ภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนน าข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงและ รายงาน
ผลต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
     การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ด าเนินการ ดังนี้ 
     1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ 2 ครั้ง คือ ก่อนการ

สอบระหว่างภาคและก่อนการสอบปลายภาค 
     1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการณ์ 

การสอนของอาจารย์ 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจากนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปีสุดท้าย และ

บัณฑิตใหม ่ 
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 
      การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่ เกี่ยวข้อง 

ทางการศึกษา 
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 

                การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิต  
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ  
4.3 ด าเนินการปรับปรุง 



93 
 

 
 

   4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)  
ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา  

   4.3.2 ด าเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือนาไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปี 

        (1) มนุษยศาสตร์URL:http://apps.webofknowledge.com 
                 (2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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ภาคผนวก ก 

สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

เป็นหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สรุปการปรับปรุงได้  ดังนี้    

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
1. ชื่อหลักสูตร 
นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ์

1. ชื่อหลักสูตร  
นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจ
และนวัตกรรมการสื่อสาร 

ปรับปรุง 

2. ชื่อปริญญา  
นิเทศศาสตรบณัฑิต (นิเทศศาสตร)์ 

 2. ชื่อปริญญา  
นิเทศศาสตรบณัฑิต (นิเทศศาสตรธ์ุรกิจและ
นวัตกรรมการสื่อสาร) 

ปรับปรุง 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เชิงปฏิบัติ มีทักษะและ
ความคิดสร้างสรรค์ด้ านการสื่อสาร พร้อมรับ
อาเซียน มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับบริบททางสังคม
และวัฒนธรรม มีจิตส านึกรักบ้านเกิดและท้องถิ่น 
 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีสมรรถนะในวิชาชีพนิเทศ
ศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร เชิงสห
วิทยาการ เท่ าทัน เทคโนโลยีดิจิทัลมีความคิด
ส ร้ า งส รรค์ น วั ต ก รรมธุ รกิ จมี คุ ณ ธรรม แล ะ
จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นผู้ประกอบการองค์กรธุรกิจ 
ภาครัฐและภาคประชาสังคม 

ปรับปรุง
ปรัชญาของ
หลักสตูร 

 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
          หลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 4 ปี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา มีวัตถปุระสงค์ในการผลิต
บัณฑิตที่มคีุณสมบตัิที่ส าคญั  
3 ประการ ดังนี ้
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตนิ เทศศาสตร์ให้มีความรู้
ความสามารถ คิดเชิงประยุกต์ ไปสู่การปฏิบัติ  
มีทักษะและความคิดสร้างสรร์ด้านการสื่อสาร  
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม 
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ในระดับปริญญา
ตรีสู่ตลาดวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่สามารถสร้าง
ความสมานฉันท์ ปรองดองและสร้างสันติสุข ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีจิตส านึกรกั
บ้านเกิดและท้องถิ่น 
 
 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานเิทศ
ศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร  
4 ปี) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณสมบัติที่ส าคัญ  
3 ประการ ดังนี้ 
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ให้มีความรู้  
ทัศนคติและทักษะปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ธุรกิจ
และนวัตกรรมการสื่อสารอย่างมืออาชีพ 
1.3.2 เพื่ออผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์มีความคิด
ส ร ้า งส รรค ์ ส ร ้า งน ว ัต ก ร รม ท างธ ุร ก ิจ แ ล ะ
นวัตกรรมการสื่อสารสู่การเป็นผู้ประกอบการ  
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีจิตอาสาและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ปรับปรุง
วัตถ ุ

ประสงค์ของ
หลักสตูร 
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5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค   

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค  

คงเดิม 

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  
ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

ปรับปรุง 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ไม่น้อยกว่า     
30 หน่วยกิต  
7.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
       ไม่น้อยกว่า                  12 หน่วยกิต  
7.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่นอ้ยกว่า  
                                       6 หน่วยกิต  
7.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไมน่้อยกว่า  
                                       6 หน่วยกิต  
7.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ     
        เทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  
                                    93 หน่วยกิต  
7.2.1 กลุ่มวิชาแกน               36 หน่วยกิต  
7.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า 
                                      48 หน่วยกิต  
1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ         30 หน่วยกิต 
2) วิชาเฉพาะด้านเลือก    ไม่น้อยกว่า  
                                      18 หน่วยกิต  

7. โครงสร้างหลักสูตร 
7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ไม่น้อยกว่า 
30 หน่วยกิต 
 7.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    
         ไม่น้อยกว่า       15  หน่วยกิต 
     1) วิชาบังคับ       12  หน่วยกิต 
     2) วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 
7.1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวติ  ไม่น้อยกว่า  
                                           6 หน่วยกิต 
     1) วิชาบังคับ        3 หน่วยกิต 
     2) วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 
7.1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า  
                                           6   หน่วยกิต 
     1) วิชาบังคับ        3 หน่วยกิต 
     2) วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 
7.1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ  
                                            3  หน่วยกิต 
      1) คณะครุศาสตร์                 3  หน่วยกิต 
หรือ 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
                                             3  หน่วยกิต 
หรือ 3) คณะวิทยาการจัดกการ        3  หน่วยกิต 
 
หรือ 4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ 
          การเกษตร                       3  หน่วยกิต 
7.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   
                                    84 หน่วยกิต 
7.2.1 กลุ่มวิชาแกน  ไม่น้อยกว่า 
                                              27 หน่วยกิต 
7.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  
                                              48 หน่วยกิต 
       1) วิชาเอกบังคับ           30 หน่วยกิต 
 

ปรับปรุง 
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7.2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ   
                                        9 หน่วยกิต 
  
7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า   
                                     6 หน่วยกิต 

       2) วชิาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า    
                                      18 หน่วยกิต 
7.2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  
                                        9 หน่วยกิต 
7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า  
                                     6 หน่วยกิต 

8.  รายวิชา 
8.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
                     ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
8.1.1) บังคับเรียน ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต  
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      2(1-2-3) 
                                         
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                
                                                2 (1-2-3) 
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ   
             พัฒนาการเรียนรู้               2(1-2-3)  
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร    2(1-2-3)                                      
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ 
             พัฒนาการเรียนรู้               2(1-2-3) 
 
*2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  
                                                2(1-2-3)                                      
*2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ  
                                  2(1-2-3) 
 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสาหรับนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส .) หรือ เที ยบ เท่ า (โดยไม่ ต้ องเรียนวิชา 
2100101  ภ าษ าไท ย เพื่ อ ก ารสื่ อ ส าร  แล ะ 
2100104 ภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้) 
 
8..1.2) เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  
                                          2(2-0-4)  
 

8.  รายวิชา 
8. 1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
       ไม่น้อยกว่า               15 หน่วยกิต 
8.1.1) วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
151001001 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร      
                                                     3(3-0-6) 
151001002  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร* 
                                                3(3-0-6) 
151001003   ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ*                                       
                                                        3(3-0-6) 
151001005  ภาษาอังกฤษหรรษา        3(3-0-6)  
151001006   ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์  
                                                 3(3-0-6)                                   
151001007  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
                 และพัฒนาการเรียนรู้*     2(1-2-3)                                          
151001008  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1*  
                                                 2(1-2-3)  
151001009   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2*  
                                                        2(1-2-3)   
151001013  ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ  
                                                        3(3-0-6) 
 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
 
8.1.2) วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
151001004  พัฒนาทักษะการพูดและการ 
                 เขียนภาษาไทย      3(3-0-6)   
              

ปรับปรุงดังนี ้
1. รายวิชา 
2. รหัสวิชา  
3. จ านวน 
หน่วยกิต 
4. จ านวน
ช่ัวโมงเรียน
เป็นภาค     
ทฤษฎี 
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2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการ 
             อ่านภาษาอังกฤษ           2(1-2-3)  
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพฒันาการอ่าน 
             และการเขียน                2(1-2-3)  
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน          2(1-2-3)  
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    2(1-2-3)  
2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน        2(1-2-3) 
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  
                                             2(1-2-3) 

151001010 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
                ภาษาอังกฤษ                 3(3-0-6)                
151001011 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6)                                 
151001012 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
                                            
 
 

8.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   
                                     6 หน่วยกิต 
 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข   2(1-2-3)  
2100113 สุนทรียวิจักขณ์           2(2-0-4)  
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต                   
                                          2(1-2-3)  
2100118 ความจริงของชีวิต        2(2-0-4)  
2100119 การพัฒนาตน             2(2-0-4)  
2100120 สุนทรียภาพของชีวิต     2(1-2-3) 
 

8.2 กลุม่วิชาวิถีแห่งชีวิต  ไม่น้อยกว่า   
                                    6  หน่วยกิต 
8.2.1) วิชาบังคับ               3  หน่วยกิต 
151001016  อยู่ดี กินดี มสีุข    3(3-0-6) 
151001017  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
                                               3(3-0-6) 
8.2.2) วิชาเลือก                  3  หน่วยกิต 
151001014  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการน าเสนอ          
                                               3(3-0-6) 
151001015  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน        
                                               3(3-0-6) 
151001018 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       
                                               3(3-0-6) 
151001019 การบริหารร่างกาย         1(0-2-2) 
151001020 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                     
                                                2(1-2-3) 
151001021 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น                 
                                                3(3-0-6) 
151001022  ช้ีช่องทางดี ช้ีช่องทางรวย 3(3-0-6) 
151001023  ความงดงามแห่งตน      3(3-0-6) 
151001024   ก้าวสู่โลกกว้าง      2(1-2-3) 
151001025   ความจริงของชีวิต          3(3-0-6) 
151001026   การพัฒนาตน               2(2-0-4) 
151001027   สุนทรียภาพเพื่อชีวิต       3(3-0-6) 
151001028   ชีวิตและวัฒนธรรมไทย    2(1-2-3) 
 
 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รายวิชา 
2. รหัสวิชา  
3. จ านวน 
หน่วยกิต 
4. จ านวน
ช่ัวโมงเรียน
เป็นภาค   
ทฤษฎี 
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8.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 2150101 สังคมภิวัตน์                    2(2-0-4)  
2150102 การจัดการทางสังคม          2(2-0-4)  
2150103 ทักษะชีวิตและจติสาธารณะ  2(1-2-3)  
2150108 ทักษะในการดาเนินชีวติ       2(1-2-3)  
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย        2(1-2-3) 

8.3  กลุ่มวชิาพลเมืองโลก  ไม่นอ้ยกว่า  
                                     6 หน่วยกิต 
8.3.1) วิชาบังคับ                3 หน่วยกิต 
 
151001029  พหุวัฒนธรรมกับสนัติภาพ  
                                         3(3-0-6) 
8.2.2) วิชาเลือก                   3 หน่วยกิต 
151001030  ทักษะชีวิตเพื่อสังคม    
                                         3(3-0-6) 
151001031  สังคมภิวัตน์*         3(3-0-6) 
 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

ปรับปรุง 

8.4 กลุม่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  2(1-2-3)                                        
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   
                                                 2(1-2-3)  
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
                                                 2(1-2-3)  
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต  
                                                 2(1-2-3) 
                                          

 

8.4 กลุม่วิชาอัตลักษณ์ของคณะ           
                                      3 หน่วยกิต 
  1) คณะครุศาสตร์               3 หน่วยกิต 
151001032  ครูแห่งแผ่นดิน         3(3-0-6) 
 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                                      3 หน่วยกิต 
151001033  วิถีไทย วิถีถิ่น          3(3-0-6) 
             หรือ     
3) คณะวิทยาการจัดการ         3 หน่วยกิต 
151001034  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์  
                                           3(3-0-6) 
             หรือ  
4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ   
     การเกษตร                    3 หน่วยกิต 
151001035  วิทยาศาสตรเ์พื่อท้องถิ่น     3(3-0-6)  

ปรับปรุง 

8.4 หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า    
                                    93 หน่วยกิต 
8.4.1 กลุ่มวิชาแกน             36 หน่วยกิต 
3100202 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร ์              
                                                 3(2-2-5) 
3100203 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์์ 
                                                 3(3-0-6) 

8.4 หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า     
                                    84 หน่วยกิต 
8.4.1 กลุ่มวิชาแกน     ไม่น้อยกว่า   
                                    27 หน่วยกิต 
331011003 หลักนิเทศศาสตร์และจรรยา 
                บรรณวิชาชีพนิเทศศาสตร ์   6(3-6-9) 
 

ปรับจ านวน
หน่วยกิต 
และปรับเป็น
ชุดวิชา 
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3101101 หลักนิเทศศาสตร ์               3(3-0-6) 
3101102 การสื่อสารมวลชน               3(3-0-6) 
3101103  การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชายแดนไต้*                         
                                                 3(2-2-5)  
3101104 การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั           3(2-2-5) 
3101306 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลขน                     
                                                 3(3-0-6)  
3102201 การสื่อข่าวและเขียนข่าว       3(2-2-5)                               
3103101 การประชาสัมพันธ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม*             
                                                 3(2-2-5) 
3103408 การวิจัยนิเทศศาสตร์์            3(2-2-5) 
3104104 หลักการผลติรายการวทิยุกระจายเสียง       
             ดิจิทัลและวิทยโุทรทัศน์ดิจิทัล 3(2-2-5)              
3106101 การถ่ายภาพเพื่อการสือ่สาร    3(2-2-5)                                    

331001009 ความคิดสร้างสรรค์ในงานนิเทศ 
                ศาสตร์ธุรกิจ                 6(3-6-9) 
331051006 การเป็นผู้ประกอบการสื่อยุคดิจิทัล      
                                          6(3-6-9) 
331013005 การจัดการชุดข้อมลูและการวจิัย 
                นิเทศศาสตร์ธุรกิจ          6(3-6-9) 
131011007  การรูเ้ท่าทันสื่อ             3 (2-2-5)
     
     
                     

8.4.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ไม่นอ้ยกว่า        
                                    48 หน่วยกิต 
1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ       30 หน่วยกิต 
3100101 การพัฒนาบุคลิกภาพเพือ่งานนิเทศศาสตร ์              
                                                  3(2-2-5) 
3100204 สื่อสารออนไลน ์                  3(2-2-5)     
3100305 เทคนิคและเทคโนโลยีการน าเสนอ 
                                                   3(2-2-5) 
3101205 อินโฟร์กราฟิกเพื่องานสื่อสาร   3(2-2-5)                                       
3103202 การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์  3(2-2-5)                                     
3103203 การเขียนเพ่ือการประชาสมัพันธ์     3(2-2-5)                                     
3103304 การวางแผนการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 
3103305 การโน้มน้าวเพื่อการประชาสัมพันธ ์
                                                   3(2-2-5) 
3103306 สื่อชุมชนเพื่อการพัฒนา          3(2-2-5) 
3104303 การจัดและผลติรายการวิทยุกระจายเสียง 
             และวิทยุโทรทัศน์เพื่อชุมชน     3(2-2-5)  

8.4.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  
                                    48 หน่วยกิต 
1) วิชาเอกบังคับ               30  หน่วยกิต 
331012004 กลยุทธ์การสื่อสารธรุกิจและองค์กร   
                                                6(3-6-9) 
331062002 เทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล  6(3-6-9) 
331002010 การใช้อุปกรณ์เฉพาะเพื่องาน       
                นิเทศศาสตร์ธุรกิจ          6(3-6-9) 
331072001 แอนิเมชัน                    3(2-2-5) 
331004011 โครงงานนิเทศศาสตร์ธุรกิจ  3(2-2-5)                                    
131002002 โมโจ เจอร์นัลลิสม์           3(2-2-5)  
131003013 การออกแบบและพฒันาสื่อสังคม 
                ออนไลน์                       3(2-2-5)
           
 
             

ปรับเป็นชุด
วิชา 

8.4.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 
                                    18 หน่วยกิต 
3100306 การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายใน 
             งานนิเทศศาสตร ์               3(2-2-5) 
3101307 การวิเคราะหส์ถานการณ์ปัจจุบัน 

 8.4.3 วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า      
                                   18  หน่วยกิต 
331053007 อีเว้นท์นวัตกรรม           6(3-6-9)   
331013006 ประยุกต์ใช้การสื่อสารในงานสหวิทยาการ          
                                                6(3-6-9) 

ปรับเป็น  
ชุดวิชา 
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             เพื่อการสื่อสาร                  3(2-2-5) 
3101308 สื่อมวลชนกับสังคม             3(3-0-6) 
3103307 การรณรงค์เพื่อการประชาสัมพันธ ์
                                                 3(2-2-5) 
3104102 การสื่อข่าววิทยุกระจายสียงและ    
             วิทยุโทรทัศน์ชุมชน             3(2-2-5) 
3104304 การใช้ห้องปฏิบัติการวทิยุกระจายเสียง 
              และวิทยุโทรทัศน์              3(2-2-5) 
3105101 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ                  
                                                 3(2-2-5) 
3105302 การประชาสัมพันธ์การตลาด   3(3-0-6)      
3105303 การสื่อสารตราสินค้า            3(3-0-6) 
3105404 การสื่อสารการตลาดเพือ่การท่องเที่ยว                  
                                                 3(3-0-6) 
3106202 ศิลปะกับการถ่ายภาพ          3(2-2-5) 
 

131072002  สต๊อปโมช่ัน             3(2-2-5) 
131072003  การท าหนังสั้น             3(2-2-5) 
131053003  การสร้างเงิน               3(2-2-5) 
131052002  คอนเทนต์ครีเอเตอร์ 3(2-2-5)  
131062001  การถ่ายภาพเพื่อการท่องเที่ยว      
                                                3(2-2-5)  
131012001  การออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสาร 
                                                3(2-2-5) 
131054004  การสร้างรายได้ด้วยวิดีโอคอนเทนต์             
                                                3(2-2-5) 
131051001  การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 
                                                3(2-2-5) 
131054005 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด 
                 ผลิตภัณฑ์ชุมชน            3(2-2-5) 
131001001 ภูมิปัญญาไทยกับความคิดสร้างสรรค ์
                                           3(2-2-5) 
131004004  อินฟลูเอนเซอร์             3(2-2-5) 
131002012   วาทวิทยาและการสื่อสาร 3(2-2-5)          
131013009   การสื่อสารการเมือง       3(2-2-5)                                                      
131013002   นักเล่าเรื่องชุมชน  3(2-2-5) 
131012008   การสื่อสารในงานพัฒนา  3(2-2-5) 
131063003   การถ่ายภาพสรา้งรายได ้ 3(2-2-5) 
131014010   การสื่อสารเพื่อสรา้งแรงบันดาลใจ 
                  ของผู้ประกอบการ         3(2-2-5)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.4.4 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชชีพและวิชาชีพ  
                                      9 หน่วยกิต 
3100407 เตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพและ 
             เตรยีมสหกิจศกึษาด้านนิเทศศาสตร ์
                                            3(270 ช่ัวโมง)                                                        
3100408 สหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร ์
                                            6(600 ช่ัวโมง) 
หรือ 
3100409 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์         
                                            3(270 ช่ัวโมง) 
3103409 สัมมนาการสื่อสาร          3(2-2-5) 
 

8.4.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
วิชาชีพ                             9 หน่วยกิต 
131003005  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ               
                 เตรียมสหกิจศึกษานิเทศศาสตร์ธุรกิจ    
                 และนวัตกรรมการสือ่สาร   3(3-0-6) 
และ            
 131004006 สหกิจศึกษานเิทศศาสตร์ธรุกิจ 
                 และนวัตกรรมการสือ่สาร    
                                            6(600 ช่ัวโมง)   

หรือ 
 

ปรับปรุง 
1. รายวิชา 
2. รหัสวิชา 
3. หน่วยกิต 
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8.5 หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า                                                      
                                      6 หน่วยกิต 
          ให้ เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้
เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 

131004007  ฝึกประสบการณ์ด้านนิเทศศาสตร์     
                 ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร   
                                                   5(450)   
131004008  การสังเกตประสบการณ์การเรยีนรู ้
                 ด้านนิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรม 
                 การสื่อสารในบริษัทเอกชนหรือ 
                 หน่วยงานภาครัฐ               1(90)  
 
8.5 หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า                                    
                                      6 หน่วยกิต 
          ให้ เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้
เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 

9.  ค าอธิบายรายวิชา 
9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
9.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   
      ไม่น้อยกว่า                 12 หน่วยกิต  
      9.1.1) วิชาบังคับ          10 หน่วยกิต 
 

9.  ค าอธิบายรายวิชา 
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

9.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   
           ไม่น้อยกว่า            12 หน่วยกิต  

      9.1.1) วิชาบังคับ      10 หน่วยกิต 
151001001 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 
                                              3(3-0-6) 
       ภาษากับการสื่อสารความสัมพันธ์ของภาษา
กับความคิดและการสื่อสาร ทักษะการฟังและการ
อ่าน การล าดับความคิด การสรุปความคิด และการ
ถ่ายทอดความคิดเพื่อการสื่อสาร ทั้งการพูดและ 
การเขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลงหรื อ
การละเล่น การเล่านิทานพ้ืนบ้าน  
       Language and Communication, relation 
between languages with ideas and 
communication, listening and reading skills, 
idea organization, idea conclusion, 
expressing ideas for communication for 
both speaking and writing, Thai use through 
songs, plays and folk tale 
 

 
วิชาใหม่ 
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 151001002   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6)                                                               

          Thai for Communication              
          ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาใน
ชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้
ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมี
เหตุผล สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้
ภาษาในชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมี
จิตส านึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
          Significance of Thai language as 
communication tools, practice of language 
in daily life use 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 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ปรับ

ค าอธิบาย
รายวิชา 

4. ปรับเป็น
รายวิชา
ส าหรับ 

   การ 
   เทียบโอน 

 

2100104  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
              พัฒนาการเรียนรู้              (1-2-3)  
       English for Communication and 
Learning Development  
 
              พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่ อการ
สื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจ าวัน
ในสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ การกล่าวทักทาย การ
กล่าวลา การแนะน าตนเองและผู้อื่น การร้องขอ 
การเสนอความช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า การ
บรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่  
การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น พัฒนาทักษะ
การใช้เครื่องมือ แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าใน
การพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม 

151001007  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
                พัฒนาการเรียนรู้           2(1-2-3)               

English for Communication and 
Learning Development  

 
   พัฒนาทักษะภาษาอั งกฤษเพื่ อการ

สื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจ าวัน
ในสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ การกล่าวทักทาย การ
กล่าวลา การแนะน าตนเองและผู้อื่น การร้องขอ 
การเสนอความช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า การ
บรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การ
ถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่ อสารทาง
โทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะ
การใช้เครื่องมือ แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าใน
การพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม  

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ปรับเป็น

รายวิชา
ส าหรับ 

   การ 
เทียบโอน 

3. ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
บทความ หนังสือพิมพ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          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 

บทความ หนังสือพิมพ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 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 communication 

2100108  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ 
              พัฒนาการเรียนรู้           2(1-2-3)                
             Melayu for Communication and 
Learning Development  
          พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านออกเสียงค าภาษา
มลายูให้ถูกต้อง ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื่อการ
สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การแนะน าตนเอง 
การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้ค าแนะน า 
การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ 
และฝึกการเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน  
          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  
 

 ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
                                                2(1-2-3) 
         English for Communication 1  
         การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
ถ้อยค าและส านวนพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึง
การศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของ
ภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม  

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 

151001008  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  
                                            2(1-2-3)                               
         English for Communication 1  
          การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
ถ้อยค าและส านวนพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึง
การศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของ
ภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 
          Practices 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 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ปรับเป็น

รายวิชา 
ส าหรับ 

   การ 

   เทียบโอน 

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  
                                            2(1-2-3) 
        English for Communication 2  
        การฝึกและพัฒนาการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 
และการประกอบอาชีพ       
  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  

151001009 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2        
                                                       2(1-2-3)                                          
        English for Communication 2 
         การฝึกและพัฒนาการฟัง พูด อ่าน และ
เขียนภาษาอั งกฤษ โดยใช้สถานการณ์ จริ งที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึก
ทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจใน
ชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ 
          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 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ปรับเป็น

รายวิชา
ส าหรับ 

   การ 
เทียบโอน 

3. ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 

2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ  
                                                                2(1-2-3) 
         Thai for Careers  
          การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้าน
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิด
การสื่ อสารอย่ างมีประสิทธิภ าพถูกต้ องตาม

151001003   ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ                
                                                3(3-0-6) 
          Thai for Careers  
          การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้าน
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิด
การสื่ อสารอย่ างมี ประสิ ทธิภ าพถูกต้ องตาม

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ปรับเป็น

รายวิชา
ส าหรับ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
หลักเกณฑ์ ทั้งในชีวิตประจ าวันและการประกอบ
อาชีพตลอดจนการน าเสนอข้อมูล การให้ความรู้ 
การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โดยผ่าน
กระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพื่อน าไปใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏบิตัิ
หน้าท่ีการงานและการใช้ชีวิตประจ าวัน  
            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  

หลักเกณฑ์ทั้งในชีวิตประจ าวันและการประกอบ
อาชีพ ตลอดจนการน าเสนอข้อมูล การให้ความรู้ 
การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่าน
กระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพื่อน าไปใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีการงานและการใช้ชีวิตประจ าวัน 
      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 presenting, providing 
knowledge, analyzing opinion, and 
suggesting through process of academic 
research effectively and be able to use in 
various situations which is beneficial to the 
career and daily life 

การเทียบ  
โอน 

 151001005 ภาษาอังกฤษหรรษา        3(3-0-6) 
             English for Fun                           
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ ค าศัพท์และ
ส านวนการทักทาย การแนะน าตัวเอง/ผู้อื่น การ
สอบถามข้อมูลเบื้องต้น การแสดงความคิดเห็น การ
แสดงความรู้สึก การน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
         English usage for daily 
communication, English sound systems, 
vocabularies and greeting expressions, self-
introduction and introducing others, basic 
information inquiries, giving opinions, feeling 
expression, class presentation 

วิชาใหม่ 

 151001006  การใช้ภาษาอั งกฤษ ในสั งคม 
                    ออนไลน์              3(3-0-6) 
             English Usage for Social Network                                        
             การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่าย
ในสื่อสังคมออนไลน์ การตั้งและการตอบกระทู้เป็น
ภาษาอังกฤษ การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์  

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
การแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ  การเขียน
หรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ   
          Simple English writing in social 
media, giving queries and answers in 
English, online chatting, giving opinions in 
English, writing and replying email in English 
 

 151001013  ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ    
                                            3(3-0-6) 
            Technology and Media Literacy  
             การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู้เท่าทัน
สื่อ การรู้ เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร การเข้าถึงและประเมินข้อมูล  การใช้ข้อมูล
และจัดการได้ การวิเคราะห์สื่อ การใช้เครื่องมือ
สื่อสารง่าย ๆ ในการผลิตสื่อ  การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรม
ทางเทคโนโลยี   
             Information literacy, media 
literacy, IT and communication literacy, 
information access and evaluation, 
information use and manageability, media 
analysis, simple tools usage for media 
production, social media use under law 
controls and ethics in technology 

วิชาใหม่ 

9.1.2 วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  2 หน่วยกิต 
2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน               
                                              2(1-2-3)               
             Speaking and Writing Skills  
Development 
 หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูด
และการเขียน เพื่ อให้พูดและเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน 
การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียง
และบทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐาน
ของงานเขียนประเภทน้ัน และฝึกวิจารณ์ 

9.1.2 วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
151001004  การพัฒนาทักษะการพูดและ 
                การเขียนภาษาไทย  3(3-0-6)            
              Developments of Thai Speaking 
and Writing Skills            
              การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
การพูดและการเขียนในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่ เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้
จากการฟังและการอ่านจากสื่อต่าง ๆ น าเสนอด้วย
การพูดและการเขียนโดยค านึงถึงคุณธรรมและ
จริยธรรมและมารยาทในการสื่อสาร การวิจารณ์การ
พูดและการเขียน 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. จ านวน 
   หน่วยกิต 
3. ค าอธิบาย 
   รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
             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 

        Developments of speaking and 
writing skills, speaking and writing for both 
formal and informal occasion, research, 
knowledge from listening and reading from 
various media, presenting with presentation 
and writing with ethics and moral 
realization, communication manners, 
criticizing speaking and writing 

2100103  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย                    
                                            2(2-0-4) 
            Principles of Reading and Writing 
Thai Words  
            หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอ่านและเขียนค า
ไทย ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่านและการเขียนค า
ไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบค าที่มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์ 
อภิปราย สรุปผล แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การ
อ่านและการเขียนค าไทยให้ถูกต้อง  
          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 

 ปรับออก 

 151001010  การพัฒ นาทั กษะการสื่ อสาร 
                  ภาษาอังกฤษ          3(3-0-6) 
               English Communication Skills 
Development       
               การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน การอ่านและเขียน
ข้อความขนาดสั้น และประโยคที่มีโครงสร้างไม่
ซับซ้อน   
                Listening and speaking in 
daily-life situations, short message 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
reading and writing, non-complicated 
sentence reading and writing 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  2(1-2-3)                          
            Chinese for Communication  
            ก าร ใช้ ภ าษ าจี น เพื่ อ ก ารสื่ อ ส าร ใน
ชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะน าแบบง่ายๆ 
ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้  
           Use of Chinese for communication 
in daily life, daily conversations such as 
greeting, introduction, etc. with an emphasis 
on listening and speaking skills and be able 
to apply in communicating with native 
speakers 

151001011  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6)                    
            Chinese for Communication   
การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน 
ค าศัพท์ ไวยากรณ์ ขั้นพื้นฐาน การทักทายและการ
สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน  
        Pin-in pronunciation, principles of 
Chinese alphabets, vocabularies, basic 
Chinese grammars, greetings and basic 
daily-life conversation 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. จ านวน 
   หน่วยกิต 
3.ค าอธิบาย 
   รายวิชา 
 

2100107   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3)            
            Melayu for Communication 
            การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิต 
ประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การ
แนะน าแบบง่าย  ๆฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 
           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 

151001012  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6)                          
           Melayu for Communication  
           การใช้ภาษามลายู เพื่ อการสื่ อสารใน
ชีวิตประจ าวัน ค าศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การ
ทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน 
          Melayu useage for communication in 
daily life, vocabularies, basic Melayu 
grammars, greetings and basic daily-life 
conversation 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. จ านวน 
   หน่วยกิต 
3.ค าอธิบาย 
   รายวิชา 

2100105    การพัฒนาทักษะการพูดและ 
               การอ่านภาษาอังกฤษ      2(1-2-3)   
   Development of Speaking 
and Reading Skills in English 
 การพัฒนาทักษะการพูดและอ่าน
ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้ง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม การน าเสนองานหน้าช้ัน 
และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับ
ใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 
 Effective development of speaking 
and reading skills in English , practice of 

 ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
speaking both individuals and groups,  
efficient class presentation and reading 
practice; reading for comprehension; 
reading newspapers, advertisements, and 
websites 
2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่าน 
             และการเขียน          2(1-2-3)  
           English for Reading and Writing 
Development  
          พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถ
อ่านจับใจความงานหลากหลายสาขาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้น
การเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น 
การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียน
รายงาน 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. 

 ปรับออก 

2100109  ภาษามลายูพ้ืนฐาน    2(1-2-3)  
          Basic Melayu  
          ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษา
รูปประโยคพื้นฐาน การเช่ือมประโยคพื้นฐานเข้า
ด้วยกันและศึกษาส านวนภาษามลายู ฝึกน าเสนอ
ข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับบริบททางสังคม 
          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 

 ปรับออก 
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2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน   2(1-2-3) 
          Basic Arabic  
          อักษรภาษาอาหรับ  หลักการสร้างค า 
ประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟังพูด อ่าน และเขียน 
เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจ าวัน ให้
สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้  
           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 

 ปรับออก 

9.2 กลุม่มนษุยศาสตร์     
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

9.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต     
     ไม่น้อยกว่า                  6 หน่วยกิต     
         1) วิชาบังคับ           3 หน่วยกิต            
151001016  อยู่ดี กินดี มีสุข      3(3-0-6)      
  Well-being     
           ก า ร ใ ช้ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ เท ค โน โล ยี ใน
ชีวิตประจ าวัน ผลกระทบจากการใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  อาหารและคุณค่า
ทางโภชนาการ อาหารเฉพาะโรค การอ่านฉลาก
โภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทย 
สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต   
        Science and technology use in 
daily life, effects of using science and 
technology on environment, foods and 
nutrition, dietetics, nutrition information 
reading, basic drug information, Thai herbs, 
herbs with health, consumer protection 
laws, promoting physical and mental 
health9. 

 
วิชาใหม่ 

 9.2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
151001014   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ 
                 น าเสนอ                   3(3-0-6) 

    Information Technology for 

วิชาใหม่ 
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Presentation       

ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ ยวกับ เทคโนโลยี
สารสนเทศ  การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล วิธีการ
เข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์
และสั งเคราะห์สารสนเทศ และการน าเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
            Introduction to information 
technology, data access and use, accessing 
information methods, searching strategies, 
analyzing and synthesizing information, 
presenting information in various forms 

 151001019 การบริหารร่างกาย 1(0-2-2) 
            Body Exercise  

 หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ 
และเทคนิคเบื้องต้นของการบริหารร่างกายเพื่อการ
เสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ ง 
ความยืดหยุ่ น ของร่ างกาย  และการทดสอบ
สมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือกการออกก าลังกาย
และการเลือกเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ การมีน้ าใจ
นักกีฬา 
         Principles of body management, skill 
practice and basic technique of body 
management to gaining muscle, body 
flexibility and physical fitness self-check, 
exercise selection and playing sports for 
healthiness, sportsmanship 

วิชาใหม่ 

 151001021   ศาสตร์พระราชากับการพัฒนา 
                 ท้องถิ่น                    3(3-0-6) 
            King’s Philosophy for Local 
Development   
           ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการ
เก ษ ต รกรรม  เศ รษ ฐกิ จ  สิ่ งแ วด ล้ อม  แล ะ
สถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง  
โครงการพระราชด าริ เพื่ อความกินดีอยู่ดีของ
ประชาชน การพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์ใช้
ศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่น 

วิชาใหม่ 
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                 King’s philosophy for 
agricultural management, economies, 
environment and education; sufficiency 
economy philosophy, royal projects for the 
better living of people, sustainable 
development, applying the King’s 
philosophy for community development 
 

 151001022  ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย 3(3-0-6)      
             Introduction of Ethics and 
Wealth     
 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้   เข้าใจ 
เห็นคุณค่าของชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการ
พัฒนาตนเองเพื่อด ารงตนอย่างมีความสุขและอยู่
ร่ วมกันผู้ อื่ น ได้  การเสริมสร้ างคุณ ธร รมและ
จริยธรรม การไม่เบียดเบียนผู้อื่น การบริหารจัดการ
และภาวะผู้ น า  การบริห ารทรัพยากรมนุษย์ 
ทางเลือกการลงทุน หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบัญชีและ
การเงิน ธุรกิจออนไลน์ การตลาดและการสื่อสาร  
             Development of learning, 
understanding and valuing lives, society and 
environment; self-development for happy 
living and getting along well with people, 
promoting ethics and moral; care for others, 
leadership management, human resource 
management, investment channel, 
principles of basic business, analyzing 
business environment, accounting and 
financing, online business, marketing and 
communication  

วิชาใหม่ 

 151001023 ความงดงามแห่งตน  3(3-0-6)  
 Beauty of Life    
             ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ 
การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น ธรรมชาติของ
มนุษย์  การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสั งคม 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
หลักการพูดเบื้องต้น หลักการพูดน าเสนอต่อที่
ประชุม ภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี การพัฒนาตนใน
การท างานกลุ่มและท างานทีม  และทักษะการใช้
ชีวิต 
              Introductions to human relation, 
self-understanding and understanding 
others, human nature, personality 
developments, social etiquette, principles 
of basic speaking, principles of oral 
presentation in front of meeting, status of 
good leadership and followership, self-
developments for groups work and 
teamwork, living skills 

 151001024  ก้าวสู่โลกกว้าง   2(1-2-3) 
            Step to the World 

  การค้นหาแหล่งงาน  การอ่านประกาศ
รับสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน การ
เขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพื่อสมัครงาน 
และการเขียนประวัติส่วนตัว การนัดหมายเพื่อ
สัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งาน การตอบรับและ
การปฏิเสธการสัมภาษณ์ การสนทนาทางโทรศัพท์ 
ทักษะในการใช้กริยามารยาทและน้ าเสียงในการพูด 
ค าศัพท์และส านวนเพื่อการปฏิบัติงานและการ
สื่อสารในส านักงาน การบันทึกการปฏิบัติงาน การ
บันทึกการประชุม และการน าเสนอ  การปรับตัวเข้า
สู่สังคม การปฏิบัติตนในการท างาน การท างานเป็น
ทีม และการมีจิตสาธารณะ 
              Job seeking sources, reading jobs 
announcement, filling out application form, 
writing letters or email for job application, 
writing resume, appointment for job 
interview, interviewing, interview 
acceptance and rejection, telephone 
conversation, etiquette in tone of speaking, 
vocabularies and expressions for work 
practice and team work. 

วิชาใหม่ 
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2100112 วิทยาการแห่งความสุข  2(1-2-3) 
             Happiness Study 
 ความหมายและขอบข่ายของความสุข
ทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้า
กับสภาพ แวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความ
ฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการด าเนินชีวิตและการอยู่
ร่วมกัน การน าหลักค าสอนของศาสนามาปฏิบัติ 
การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม  
เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

       Definition and scope of physical 
and mental happiness, being optimistic , 
self - appreciated and also other 
surroundings,  multicultural adjustment, 
emotional quotient for living and coexisting, 
practice of doctrine, morality, ethics, social 
regulations, and agreement for peaceful 
coexisting in society 

 ปรับออก 

2100113  สุนทรียวิจักขณ์         2(2-0-4)  
             Aesthetics Approach  
             ปรัชญาว่าด้วยความงาม ธรรมชาติและ
ศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้
ความงาม ผ่ านภาพ เสียงและการเคลื่อนไหว 
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบ
ศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด 
เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการน าไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิต 
          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 
 
 
 

 ปรับออก 
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2100114  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอด 
              ชีวิต                  2(1-2-3) 
             Information For Life Long 
Learning 
              ความหมาย บทบาท และความส าคัญ
ของสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่ง
สารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการ
แสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา 
ค้นคว้าด้วยตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน 
              Meanings, roles, and importance 
of information for life-long learning, 
information sources and accessing,  
information searching and collecting 
method for self-access learning, presenting  
finding results by using standard forms and 
steps 

 ปรับออก 

2100118 ความจริงของชีวิต     2(2-0-4)  
           Truth of Life  
           ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคม
ปั จจุบั นกับ โลกวิทยาศาสตร์และ เทค โน โลยี
สารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรม
ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาปัญญา 
ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มี
สันติภาพ การเรียนรู้ โลกทัศนแบบ ต่าง ๆ การ
วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของโลกทัศน์ แต่ละอย่าง
เพื่อจะได้รู้จักแสวงหาความจริงและความหมายของ
ชีวิตที่ถูกต้องดีงามเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
อันน าไปสู่ความสงบสุขของชีวิตและสังคม  
          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 

151001025   ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
               Truth of Life 
   ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิต 
ในสังคม ปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรม
ไปประยุกต์ในการแก้ปญหาและพฒันาปญญา ชีวิต
และสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมตามหลัก 
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสงัคมที่มีสันตภิาพ 
การเรยีนรู้  โลกทัศนแบบตาง ๆ การวิเคราะห ขอดี
และขอเสียของโลกทัศนแตละอยาง เพื่อจะไดรูจัก
แสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตอง
ดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณอันน าไปสคูวาม
สงบสุขของชีวิตและสังคม 
          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 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ปรับเป็น

รายวิชา
ส าหรับ 
การเทียบ 
โอน 
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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 

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  การพัฒนาตน          2(2-0-4) 
 Self Development 
            หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย 
ของพฤติกรรมของมนุษย์ตนกระบวนการเกิดและ
พัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทาง
อารมณ์และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการ
ค ว า ม เค รี ย ด  ก า ร ส ร้ า ง ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ์  
การท างานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 
 
 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 

151001026  การพัฒนาตน       2(2-0-4)    
             Self-Development                                                                       
 หลักการและองค์ประกอบตลอดจน
ปัจจัยของพฤติกรรมของมนุษย์ตน กระบวนการเกิด
และพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทาง
อารมณ์และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการ
ค ว า ม เค รี ย ด  ก า ร ส ร้ า ง ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ์  
การท างานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 
           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 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ปรับเป็น

รายวิชา
ส าหรับ 
การเทียบ  
โอน 

2100120  สนุทรียภาพเพ่ือชวิีต  2(1-2-3)                
 Aesthetics for Life 
 ค วาม ห ม าย ข อ งสุ น ท รี ย ศ าส ต ร์ 
เชิงความ คิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม
โดยสังเขป การจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทาง
ความงาม ความ ส าคัญของการรับรู้กับความเป็นมา
ของศาสตร์ทาง การเห็น การได้ยิน  และการ
เคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการ
แสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการ
ร าลึก ความคุ้นเคยและน าเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพื่อให้
ได้ มาซึ่ งประสบการณ์ ของความซาบซึ้ งทาง
สุนทรียภาพ 
 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 value, recognition, 

151001027   สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 
             Aesthetics for Life 
 ค วาม ห ม าย ข อ งสุ น ท รี ย ศ าส ต ร์ 
เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร์ เชิงพฤติกรรม
โดยสังเขป การจ าแนกข้อแตกต่ างในศาสตร์ 
ทางความงาม ความส าคัญของการรับรู้กับความ
เป็นมาของศาสตร์ทาง การเห็น การได้ยิน และการ
เคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการ
แสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการ
ร าลึก ความคุ้นเคยและน าเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพื่อให้
ได้ มาซึ่ งประสบการณ์ ของความซาบซึ้ งทาง
สุนทรียภาพ 
 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 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ปรับเป็น

รายวิชา
ส าหรับ 
การเทียบ 
โอน 
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familiarity which lead to  appreciation and 
obtaining experiences of aesthetic 
appreciation 

value, recognition, familiarity which lead to  
appreciation and obtaining experiences of 
aesthetic appreciation 

9.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
      ไม่น้อยกว่า                  6 หน่วยกิต 
 
 

9.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก 
     ไม่น้อยกว่า                    6 หน่วยกิต 
      1) วิชาบังคับ         3 หน่วยกิต 
151001029  พหุวัฒนธรรมกับสนัติภาพ      
                                         3(3-0-6)         
          Multicultural and Peace   
          ความหมาย ความส าคัญ  ประเภทของ
วัฒนธรรม กระบวนการในการสร้างความเข้าใจ 
ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ 
การยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม แนวคิด
พื้นฐานเกี่ยวกับสันติภาพและความสมานฉันท์ 
ปัญหา ความขัดแย้งในสังคมไทยและสังคมโลก การ
แก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และกิจกรรมทาง
สังคมเพื่อส่งเสริมสันติภาพ มีจิตสาธารณะและ
รับผิดชอบต่อสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันใน
สังคมแบบประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ 
        Meanings, significance and types of 
culture, process of building understanding, 
cultural difference and its acceptance, basic 
concepts of peace and reconciliation, 
problems and conflict of Thai and World 
society, resolving conflict with peace, social 
activity for peace promotion, public 
consciousness and responsibility towards 
multicultural society, living together in 
democratic society, right prevention 
guidelines 

 
วิชาใหม่ 

 
 
 
 
 
 

     2) วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต             
151001030  ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม      3(3-0-6)    
           Life Skill for Society   
           ทั ก ษ ะ ด้ า น ก า ร คิ ด แ ก้ ปั ญ ห า แ บ บ 
องค์รวม การคิดสร้างสรรค์ การปรับตัวในศตวรรษที่ 
21 ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสาร

วิชาใหม่ 
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สารสนเทศ การเรียนรู้อาชีพ การเรียนรู้สังคมผู้สูงวัย  
การสร้ างคุณ ค่ าในตน เองและการพัฒ นาจิต
สาธารณะ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
            Holistic problem-solving skills, 
creative thinking, adaptation in the 2 1 st 
century, multicultural understanding, 
information communication, career learning, 
elder society learning, building self-valued 
and public conscious development, life-
long learning for sustainable development 
 

2150101  สังคมภิวัตน์  2(2-0-4) 
                    Socialization  
                     ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียนและสังคม
โลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านตา่ง ๆ ทั้ง
ทางประเพณีวัฒนธรรม 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, 

151001031  สังคมภิวัตน์         3(3-0-6)       
             Socialization   
 ค วาม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า งม นุ ษ ย์ กั บ
สิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคม
โลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านตา่ง ๆ ทั้ง
ทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
           Relationships between human 
beings and environment in Thai society, 
ASEAN and world societies, globalization 
and natural phenomenon impacting on the 
changing of society in various dimensions 
including tradition, culture, economics and 
political affairs 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ปรับเป็น

รายวิชา
ส าหรับ 
การเทียบ   
โอน 

4. ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 
2150102 การจดัการทางสงัคม         2(2-0-4)  
             Social Management  
             วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เพื่ อ น า ไ ป สู่ ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
ที่ เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการ
ด ารงชีวิตในท้องถิ่น  
           Analysis of multi-cultural diversity 
leading to natural resources management 

 ปรับออก 
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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  
          ความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต 
รวมถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของทักษะชีวิตโลกาภิ
วัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ 
การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และความฉลาด
ทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง 
และการบริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการให้
ความส าคัญของการมีจิตสาธารณะและการสร้างจิต
สานึกสาธารณะ เพื่อน าไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อน
มนุษย์อย่างสันติ  
          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  

 ปรับออก 
 

2150108 ทักษะในการด าเนนิชวิีต      2(1-2-3)  
            Skills for Life  
            ความส าคัญ องค์ประกอบของทักษะใน
การด าเนิน ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เกี่ยวกับการ
วิ เคราะห์  การประเมินสถานการณ์  ความคิด
สร้างสรรค์ ความเห็นใจผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อ
สังคม การสร้างมนุษย-สัมพันธ์ การสื่อสาร การ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน การ
จัดการอารมณ์และความเครียด และการเลือก

 ปรับออก 
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กิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด  
            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  ชวิีตและวัฒนธรรมไทย      2(1-2-3)  
              Life and Thai Culture  
             เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ 
ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การ
สร้างจิตสาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและชุมชน การพัฒนาตน เพื่อความก้าวหน้า
ในชีวิตและการท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ใน
การด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ  
            Social identity, local and Thai 
culture; significance of human relations, 
human nature, psychological process; 
public consciousness creation in order to 
build interpersonal relationship and 
community; self-development for the 
advance in life and career; religious 
principles application to life and career 

151001028  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย   2(1-2-3)         
 Life and Thai Culture 
 เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ 
ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การ
สร้างจิตสาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและชุมชน การพัฒนาตน เพื่อความก้าวหน้า
ในชีวิตและการท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ใน
การด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
 Social identity, local and Thai 
culture, significance of human relations, 
human nature, psychological process, 
public consciousness creation in order to 
build interpersonal relationship and 
community, self-development for the 
advance in life and career, religious 
principles application to life and career  

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ปรับเป็น

รายวิชา
ส าหรับ 
การเทียบ
โอน 
 

3. ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 

9.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า         6  หน่วยกิต  
 

9.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ     
                                     3 หน่วยกิต 
       1) คณะครุศาสตร์         3 หน่วยกิต                                      
151001032  ครูแห่งแผ่นดิน    3(3-0-6)       
            Teachings of King Rama 9 
             ค า พ่ อ ส อ น เกี่ ย ว กั บ วิ ช า ชี พ ค รู  
การยกย่องครู  การเรียนรู้สู่ การเปลี่ยนแปลง 
สี่เสาหลักของการเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต ครู
ยุคใหม่ จิตอาสา  หน้าท่ีพลเมือง   
             Teachings of King Rama 9  for 
teachers’ profession, praising teachers, 
learning to changes, four pillars of learning, 
life-long learning, modern teachers, 

 
วิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
volunteering, civil duties 
หรือ 

 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
                                      3 หน่วยกิต                  
151001033   วิถีไทย วิถีถิ่น     3(3-0-6)       
              Thai and Local Ways 
        พื้นฐานวัฒนธรรมกับวิถี ชีวิตชุมชน
ชายแดนใต้ วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น อัตลักษณ์
ชายแดนใต้ เช่น วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการ
แต่งกาย ผ้าประจ าถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา วิถีชีวิต 
ประเพณี และความเช่ือ และสิ่งสร้างสรรค์ที่เกิดจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้  วิถี ชีวิตของผู้คน 
ในชายแดนใต้  และจัดให้มี กรณี ศึกษาเรียนรู้
ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น 
             Fundamentals of culture with 
lifestyle of southern border, local 
community culture and southern border 
identity: food , dress, local textiles and 
language; traditions and belief, created 
things from southern-border folk wisdom, 
people lifestyle in southern border, case 
studies of learning resources in local 
community  
หรือ 

วิชาใหม่ 

 3) คณะวิทยาการจัดการ         3 หน่วยกิต                                   
151001034  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว ์     3(3-0-6)                                                                 
    Young Entrepreneurs 
            ความเป็นมาและลักษณะความส าคัญ
ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐและเอกชน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็น
ผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและ
ทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสใน
การเป็นผู้ประกอบการ  การประเมินความเป็นไปได้
ทางธุรกิจ  แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย การ
ออม และภาระหนี้ การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการ
ลงทุนประเภท  ต่าง ๆ แนวคิดและการเตรียมความ
พร้อมส าหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิ จิทัล 

 
วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
ผลป ระโยชน์ ท างภ าษี   จ ริย ธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
           Background and significance of 
special economic zone, government and 
private policy; special economic zone, 
analysis of guidelines for becoming 
entrepreneurship in special economic zone, 
concepts and theory of entrepreneurship; 
seeking for opportunity to become 
entrepreneurship, evaluation of business 
probability, forming business guideline, 
personal financial planning, income 
management; expenses, savings and debts, 
spending money for investment, concept 
and preparation for becoming 
entrepreneurship in digital era, tax benefit, 
ethics and social responsibility, and related 
laws 
หรือ 

 4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร     
                   3  หน่วยกิต 
151001035   วิทยาศาสตร์เพ่ือท้องถิ่น 3(3-0-6)                                                           
          Science for Community   
          ความรู้ ความส าคัญ ทางวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี ทักษะทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทาง

วิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์  และการ

ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

             Knowledge, scientific and 

technological significance, scientific skills, 

aptitude to science, scientific process, 

scientific application for community 

development 

 
 วิชาใหม่ 

4100101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
                                        2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life 

151001018  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
 3(3-0-6) 
 Mathematics in Daily Life 

ปรับปรุงดังนี ้
1.รหัสวิชา 
2.หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
 ห ลั ก ก า ร แ ล ะ ก ระ บ วน ก า ร คิ ด  
การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่า
ซื้อ บัญชีรับ - จ่าย ภาษี  และสถิติ เบื้องต้น เพื่ อการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
          Principle and thinking process; giving 
reasons; financial mathematics and interest, 
hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 

 ห ลั ก ก า ร แ ล ะ ก ระ บ วน ก า ร คิ ด  
การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่า
ซื้อ บัญชีรับ - จ่าย ภาษี  และสถิติ เบื้องต้น เพื่ อการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 Principle and thinking process; 

giving reasons; financial mathematics and 

interest, hire-purchase; accounting, tax and 

fundamental statistics to apply in daily life 

3.ปรับเป็น   
   รายวิชา   
   ส าหรับ 

การเทียบ  
โอน 

4100102  วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา  
              คุณภาพชีวิต           2(1-2-3) 
          Science for the Quality of      
           Life Development  
 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
ความส าคัญ  และผลกระทบของวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Scientific approach, scientific 
process and scientific attitude; importance 
and impact of science, technology and 
environment; health promotion for life 
quality development 

 ปรับออก 

4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศใน  
              ชีวิตประจ าวัน             2(1-2-3) 
 Information Technology in  
           Daily Life 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ในชีวิตประจ าวัน  การประยุกต์ ใช้คลังความรู้ 
กฎห มายและจรรยาบรรณ ในการใช้ ระบ บ
สารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
           Introduction to computers, 
information technology; computer 
application in daily life, data warehouse 
application; laws with ethics in using 
information system and its security system 

151001015  เทคโนโลยีสารสนเทศใน 
                ชีวิตประจ าวัน*           3(3-0-6)       
           Information Technology in  
           Daily Life             
 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน การประยุกต์คลังความรู้ กฎหมาย
และจรรยาบรรณ ในการใช้ระบบสารสนเทศ  
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
          Introduction to computer, 
information technology, computer 
application in daily life, data warehouse 
application, laws and ethics in using 
information system and security system 
 

ปรับปรุงดังนี ้
1.รหัสวิชา 
2.หน่วยกิต 
3.ปรับเป็น
รายวิชา
ส าหรับ 
 การ 
เทียบโอน 
4.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษา 
อังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    
                                             2(1-2-3) 
          Science in Daily Life  
          พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การ
ผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า 
หลักการทางานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 
พลังงานในการด ารงชีวิต ระบบการท างานของ
อวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ใน
อุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการ
เกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน 
ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา  
          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 

151001017   วิทยาศาสตร์ในชีวติประจ าวัน  
   3(3-0-6) 
            Science in Daily Life 
           พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การ
ผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า 
หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 
พลังงานในการด ารงชีวิต ระบบการท างานของ
อวัยวะต่ าง ๆ ของมนุษย์  พันธุกรรม สารเคมี  
ที่ ใช้ ใน ชีวิต  ประจ าวัน  การใช้ประโยชน์  จาก
จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้
ความร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และ 
การเก็บรักษา 
      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 
use in daily life, using microorganism in 
food industries, agricultural and industrial 
production management with heat, cold, 
radiochemical, packaging and storage 

ปรับปรุงดังนี ้
1.รหัสวิชา 
2.หน่วยกิต 
3.ปรับเป็น
รายวิชา
ส าหรับ 
การ 
เทียบโอน 
4.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
 

4100109 การกฬีาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีต 
                                            2(1-2-3)  
            Sports for the Quality of Life 
Development  
               กฎ  กติ กา มารยาท รูปแบบและ
วิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและ
วิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละ
บุคคล หลักปฏิบัติ ในการเล่นกีฬาเพื่ อให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การ
ป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่น
พื้นเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้าง
ภาวะการเป็นผู้น า 
        Rules, regulations, etiquette , form 
and methods of sports competition; 
principles and how to choose sports for its 

151001020   การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
                 ชีวิต                       2(1-2-3) 
               Sports for the Quality of Life 
Development 
               กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการ
เลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล 
หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อร่างกาย อารมณ์  และสังคม การป้องกันการ
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองใน
ท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ การ
เป็นผู้น า 
            Rules, regulations, etiquette, 
format and model of sports competition, 
principles and how to choose sports for  
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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  

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 

9.2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  
                                    93 หน่วยกิต 
9.2.1 กลุ่มวิชาแกน             36 หน่วยกิต 
3101101 หลักนิเทศศาสตร์       3(3-0-6)                 
          Principles of Communication Arts 
 
           แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ  เกี่ยวกับการ
สื่อสาร ความหมาย ความส าคัญ วัตถุประสงค์ และ
ประ เภ ทของการสื่ อส าร องค์ ป ระกอบ ของ
กระบวนการสื่อสาร บทบาท หน้าที่  ตลอดจน
อิทธิพลและผลกระทบของการสื่อสารที่มีต่อสังคม 
          Communication concepts and 
theories, definition, significance, objectives, 
and types of communication, components 
of communication process, roles, functions, 
influences, and effects of communication 
to society 
 

9.2 หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า      
                                    84 หน่วยกิต 
9.2.1 กลุ่มวิชาแกน             27 หน่วยกิต 
331011003 หลักนิเทศศาสตร์และจรรยาบรรณ
วิชาชีพนิเทศศาสตร์                        6(3-6-9)       6(3-6-9) 
                Principles of Communication 
Art and Ethics of Communication Art 
 
                แนวคิด และทฤษฎีหลักนิเทศศาสตร์ 
เทคนิคและฝึกปฏิบัติการ รูปแบบการสื่อสาร  
การสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล 
ก า ร สื่ อ ส า ร ก ลุ่ ม  ก า ร สื่ อ ส า ร อ งค์ ก ร ก า ร
สื่อสารมวลชน การสื่อสารออนไลน์ การสื่อข่าวและ
การเขียนข่าว การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้
ภาษา การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมาย จริยธรรม ที่
เกี่ยวข้องกับงานนิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรม
การสื่อสารในห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ 

Concepts and main theories in 
communication art; techniques and 
operational practices; communication 
forms; interpersonal communication; group 
communication; corporate communication; 
mass communication; online 
communication; news reporting and news 
writing; analysis and application of 
language; personal development; laws, 
ethics in communication art business and 
communication innovation in 
communication art laboratory. 

 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ปรับเป็น
ชุดวิชา  
3. ปรับ
จ านวนหน่วย
กิต 
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3100202 ศิลปะการใช้ภาษาเพ่ืองาน 
             นิเทศศาสตร์์                3(2-2-5) 
            Arts of Language Use for 
Communication Arts 
            ศิลปะการใช้ภาษาในการสื่อสารทั้ง 
วัจนภาษาแสะอวัจนภาษาเพื่ อให้ เกิดการสื่ อ
ความหมาย การโน้มน้าวชักจูงอย่างมีประสิทธิภาพ 
ฝึกทักษะศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ 
          Arts of language use in both verbal 
and non-verbal forms to convey meaning, 
effective persuasion, practicing skills in 
language use for communication arts 

331001009 ความคิดสร้างสรรค์ในงานนิเทศ 
                 ศาสตร์ธุรกิจ               6(3-6-9)  
  Creativity in Business 
Communication Arts 

แนวคิดและองค์ประกอบของความคิด
สร้างสรรค์ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา 
การออกแบบและการร้อยเรียงเรื่องราว โดยใช้กล
ยุทธ์และเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย ขั้นตอน
และกระบวนการผลิต การพัฒนาโครงงานนวัตกรรม
ทางธุรกิจที่เพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ การประเมิน
แนวคิดนวัตกรรมทางธุรกิจ ฝึกทักษะการเป็นนวัต
กรธุรกิจที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์แก่สังคมใน
สถานประการธุรกิจหรือชุมชน 

Creativity Concepts and 
components; applying creativity for 
development;  designing and writing story 
by applying strategy and modern 
communication technology; procedure and 
production process; developing innovative 
business projects for value added and 
earning income; evaluating business 
innovation concepts; practicing skills for 
being creative business innovators 
benefiting society, entrepreneurs and 
community.   

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ปรับเป็น
ชุดวิชา  
3. ปรับ
จ านวนหน่วย
กิต 

3100203    ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์            
                                                             3(3-0-6) 
               English for Communication 
Arts 
               พัฒนาทักษภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทั้ งก ารฟั ง อ่ าน  เขี ยน  ฝึ กการอ่ านสิ่ งตีพิ มพ์
ภาษาอังกฤษทางด้านนิเทศศาสตร์ เช่น ข่าวโฆษณา 
บทความ เป็นต้น เพื่อจับใจความส าคัญฝึกการเขียน
สรุปความข่าวและการรายงานข่าว ฝึกการฟังเพื่อ
ความเข้าใจโดยสามารถจับใจความส าคัญและ
รายละเอียดของบทสนทนาข่าวสารคดี 

 

 

ปรับออก 
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                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 
 331051006 การเป็นผู้ประกอบการสื่อยุค    

                ดิจิทัล                      6(3-6-9) 
                 Media Entrepreneurship in a 

Digital Era 

                  แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจคุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการ หน้าที่งานทางธุรกิจ การสร้าง
ธุรกิจและกระบวนการจัดตั้งธุรกิจ การแสวงหา
โอกาสใหม่ทางธุรกิจ การบริหารเงินทุน การระดม
ทุน การวางแผนทางการเงิน การเขียนแผนธุรกิจ 
การสร้างภาพลักษณ์ ให้กับองค์กร การจัดการ
การตลาด การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลการพัฒนาธุรกิจ 
แนวโน้มตลาดธุรกิจสื่อในอนาคตความสามารถ 
ของผู้ ป ระกอบ การสื่ อ ในยุ ค  4.0 ทั กษะการ
ปฏิบัติงานในด้านสื่อ การวางแผนการเลือกเส้นทาง
การประกอบอาชีพในอนาคต การสร้างเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพ และการสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานท่ีเกื้อหนุนทางธุรกิจ 
                     Business concepts; 
characters of entrepreneur; business 
operation duty; building a business and 
establishing business procedure; exploring 
new opportunities in business; capital 
management; fundraising; financial planning; 
writing business plan; creating image for 
organizations; marketing management; 
digital technology for developing business; 

วิชาใหม่ 
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future media market trend; competencies 
of media entrepreneur in 4 . 0  era; 
operational competencies for media; 
planning for choosing career path in the 
future; internship; and networking with 
business stakeholders. 

3101102 การสื่อสารมวลชน      3(3-0-6) 
             Mass Communication 
              วิวัฒนาการ ความหมาย ความส าคัญ 
องค์ประกอบ ระบบและกระบวนการ ทฤษฎีและ
โครงสร้างของการสื่อสารมวลชน ลักษณะของการ
สื่อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ บทบาท หน้าที่และ
อิทธิพลของการสื่อสารมวลชนต่อสังคม และการใช้
สื่อมวลชนเพื่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ การหลอม
รวมของสื่อตั้งเติมไปสู่สื่อใหม่ 
               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 

 ปรับออก 

3101103   การสื่อสารเพ่ือการพัฒนา 
               ชายแดนใต้*        3(2-2-5) 
              Communication for Southern 
Border Development 
              แนวคิดทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
ชุมชน การจัดการความขัดแย้ง สันติภาพ และ
บทบาทหน้าที่ของการสื่อสารต่อการพัฒนา ภูมิหลัง
และบริบทของชุมชนชายแดนใต้ ความส าคัญของ
การสื่อสารที่มีต่อการเผยแพรวัฒนธรรม ค่านิยม 
ความเช่ือ และภูมิปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้ทาง 
สื่อ  ต่าง ๆ 

 ปรับออก 
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              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 การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล   3(2-2-5) 
            Digital Media Literacy 
             ความหมาย ความส าคัญ  ระดับและ
ทั ก ษ ะขอ งก ารรรู้ เท่ าทั น สื่ อ  ก ารวิ เค ร าะห์  
การรับและการเข้าถึงสื่อประเทศต่าง ๆ ตลอดจน
การน าความรู้เท่าทัน 
สื่อในยุคดิจิทัลไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน 
          Definition, significance, levels, and 
media literacy skills; analyzing, receiving, 
and accessing various types of media, 
applying media literacy in digital age into 
daily life 

 ปรับไป
รวมอยู่ใน
รายวิชา
หลักนิเทศ
ศาสตร์และ
จรรยา 
บรรณ
วิชาชีพ
นิเทศ
ศาสตร์  

 

3101306   กฎหมายและจริยธรรม 
               สื่อสารมวลชน       3(3-0-6) 
               Law and Ethics of Mass 
Communication 
              แนวคิด เกี่ ยวกับสิทธิ  เสรีภาพ การ
ละเมิดสิทธิ การหมิ่นประมาทความรับผิดชอบ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อมวลชนต่อสังคม 
สิทธิในการสื่อสาร กฎหมายที่เกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ 
สิ่ งพิมพ์  วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  การ
โฆษณา ภาพยนตร์ กฎหมายลิขสิทธิ์  และกฎหมาย  
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์ 
             Concepts of right, freedom, right 
violation, slandering, responsibility, ethics of 
mass media in society, communication 
right, relevant laws for newspaper, printed 

 ปรับไป
รวมอยู่ใน
รายวิชา
หลักนเิทศ
ศาสตร์และ
จรรยา 
บรรณ
วิชาชีพ
นิเทศ
ศาสตร์  
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material, radio and television broadcasting, 
advertisement, movie, copyright law and 
other computer and online media laws 
3102201 การสื่อข่าวและเขียนข่าว   3(2-2-5) 
            News Reporting and Writing 
            หลักการ และแนวคิด  รูปแบบ และ
โครงสร้างของข่าว การก าหนดและติดตามประเด็น
ข่าว แหล่งข่าว คุณค่าข่าว รูปแบบการรายงานข่าว 
เทคนิคการสื่อข่าวและเขียนข่าวในสื่อประเภทตา่ง ๆ 
การรายงานข่าวกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อข่าว จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ ฝึกปฏิบัติการสื่อข่าว การเขียนข่าว 
แล ะก ารราย งาน ข่ า ว ใน สื่ อ ป ระ เภ ท ต่ า ง  ๆ 
กรณีศึกษารูปแบบข่าวในส่วนท้องถิ่น ส่วนกลาง 
และประเทศเพื่อนบ้าน 
          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 

 ปรับออก 

3103101  การประชาสัมพันธ์ในสังคมพหุ 
              วัฒนธรรม*            3(2-2-5) 
             Public Relations in Multicultural 
Society 
             แนวคิด ทฤษฎี ความส าคัญ ประเภทและ
สื่อที่ใช้ในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในองค์กร
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจและภาคประชาชน 
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์
องค์กร การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การสื่อสาร
ระหว่างวัฒ นธรรม  และกลยุ ทธ์ก ารผลิตสื่ อ

 ปรับออก 
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ประชาสัมพันธ์ ในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเน้นกรณี
จังหวัดชายแดนใต้ 
          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 
3103408  การวิจัยนิเทศศาสตร์์      3(2-2-5) 
              Research for Communication 
Arts 
          ความหมาย ความส าคัญ บทบาท ประโยชน์ 
ประเภทและกระบวนการวิจัยทางนิ เทศศาสตร์ 
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การ
วิ เคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน การจัดท า
ข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนกรอบวิจัย การเขียน
บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่และน าเสนอผลงานวิจัย 
การน าแนวคิดและกระบวนการวิจัยนิเทศศาสตร์ไป
ใช้บูรณาการในการแก้ปัญหาและการพัฒนาองค์การ 
ชุมชน และประเทศที่สามารถเช่ือมโยงกับภูมิภาค
อาเซียน 
          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, organization, community, and 
country development which is able to 
connect ASEAN region 

331013005 การจัดการชุดข้อมลูและการ 

                วิจัยนิเทศศาสตร์ธุรกิจ      6(3-6-9) 

                Dataset Management and 

Research in Business Communication Arts 
      การออกแบบโครงสร้างและการ

จัดเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน น าเสนอข้อมูลที่
ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีในรูปแบบอินโฟกราฟิกและ
แพลตฟอร์มอื่ น  ๆ  ที่ น่ าสนใจและเข้ าถึ งง่าย 
สามารถน าชุดข้อมูลไปจัดการใช้ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์วางแผน แก้ปัญหา พัฒนานวัตกรรมทาง
ธุ ร กิ จ แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ก า ร สื่ อ ส า ร ด้ ว ย
กระบวนการวิจัยทางนิเทศศาสตร์เชิงประยุกต์ในสห
วิทยาการเพื่อพัฒนาธุรกิจ องค์กร ชุมชนและสังคม 
ภายใต้แนวคิด หลักการ ระเบียบวิธีการวิจัยทาง
นิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสารและ
การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กร ชุมชน
และสังคมทั้งในด้านการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์เชิง
ชุมชนและสังคมและการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 

       Designing a structure and 
storing related data; presenting data using 
infographics and other interesting and 
easily accessible platforms; implementing 
datasets for analyzing, planning, solving a 
problem, developing business and 
communication innovations through the 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ปรับเป็น
ชุดวิชา  
3. ปรับ
จ านวนหน่วย
กิต 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
research processes of applied 
communication arts in interdisciplinary 
approaches for developing business, 
organizations, communities and societies 
under concepts, principles, research 
methodologies of business communication 
arts and communication innovations  and 
research utilization in organizations, 
communities and societies in terms of the 
policy, the commerce, the community and 
society and academic utilization   

131011007  การรู้เท่าทันสื่อ          3(2-2-5)       3 (2-2-5) 
                     ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด
ของการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะดิจิทัล ผลกระทบจากสื่อ 
เทคนิคการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและ รับมือ
กับการคุกคาม การครอบง าจากสื่อ การวิเคราะห์ 
กฎระเบียบ และตั้งค าถามจากสื่อประเภทต่าง ๆ 
วิเคราะห์สื่อและกรณีศึกษาและประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

Meaning; significance, concepts of 
media literacy; digital skills; media effects; 
techniques of building the self-immunity 
and dealing with the threat and media 
domination;   an analysis; regulations; 
questions raised by media; an analysis of 
media and case studies; an application in 
daily life  

3104104   หลักการผลิตรายการวิทยุ 
กะจายเสียง ดิจิทัลและวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัล                              
                                            3 (2-2-5) 
                Principles of Digital Radio and 
Television Production 
                 ป ร ะ วั ติ แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ข อ ง
วิทยุกระจายเสียงดิจิทัลและวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัล 
คุณลักษณะ บทบาท อิทธิพล และฝึกปฏิบัติการ
ผลิต รายการวิทยุกระจายเสียงดิจิทัลและวิทยุ
โทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อท้องถิ่น เทคนิคพื้นฐานการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์  รูปแบบการผลิตรายการ 

 ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ การเป็นผู้
ด าเนินรายการ การสื่อความหมายภาพมุมกล้อง 
จริ ย ธรรมแล ะจรรย าบ รรณ ของนั ก วิ ช า ชีพ
สื่อสารมวลชน 
              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    การถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสาร 
                                             3 (2-2-5) 
                Photography for    
Communication 
               ความหมายและความส าคัญของการ
ถ่ายภาพ ส่วนประกอบและการท างานของกล้อง
ถ่ ายภ าพ  แสง ในการถ่ ายภ าพ  หลั กการจั ด
องค์ประกอบของภาพและการสื่อสารด้วยภาพ การ
ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพประเภท  ต่าง ๆ  
              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 

 ปรับออก 

9.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน       
       ไม่น้อยกว่า              48   หน่วยกิต 
1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ     30   หน่วยกิต 

9.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   
        ไม่น้อยกว่า               48 หน่วยกิต 
1) วิชาเอกบังคับ        30 หน่วยกิต 
 

 
วิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
331012004  กลยุทธก์ารสื่อสารธุรกิจ 
                 และองค์กร               6(3-6-9) 
                Business Communication 
Strategies and Organizations   
        หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการสื่อสาร
เพื่อสร้างและบริหารภาพลักษณ์ธุรกิจและองค์กร  
กลยุทธ์การสร้างช่ือเสียงและการสร้างแบรนด์
องค์กร บุคคลและผลิตภัณฑ์ การบริหารความเสี่ยง
ด้านการสื่อสารธุรกิจและองค์กร การจัดการสื่อสาร
ในภาวะวิกฤติ  ก ารวิ เค ราะห์ กลุ่ ม เป้ าหมาย  
จิตวิทยาการสื่อสาร  การจัดท าแผนกลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาดดิจิทัล  ปฏิบัติการผลิตสื่อและคอน
เทนท์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลและการประเมิน
ประสิทธิภาพกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจและองค์กร 
                    Principles, concepts, 
communication theories for creating and 
managing business and corporate images; 
strategies for creating reputation, a 
corporate brand, personnel and products;    
risk management of business 
communication and organizations; crisis 
communication management; a target 
analysis; psychology of communication; 
strategic planning for digital marketing 
communication; media and content 
production through digital platforms and 
evaluation of business communication 
strategies and organizations 
 

 331072001  แอนิเมชนั             3(2-2-5) 
                  Animation  
                  แนวคิด กระบวนการและขั้นตอน
การผลิตสื่อแอนิเมชัน การใช้โปรแกรมที่ใช้ในการ
ผลิตสื่อแอนิเมชัน การปั้นตัวละคร การวาดฉาก การ
ล าดับภาพ การก าหนดการเคลื่อนไหว การใส่เสียง
ประกอบ การใส่ เทคนิคพิ เศษในการผลิตสื่ อ

 
วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
แอนิเมชัน 
                 Concepts, processes, and steps 
of creating animation; implementation of a 
program for creating animation; sculpting a 
character; drawing a scene; sequencing an 
image; setting up the motion; adding a 
sound effect; adding a special effect in 
animation 

3100204   สื่อสารออนไลน์             3(2-2-5) 
              Online Communication 
               ความหมาย วิวัฒนาการ บทบาทและ
ประเภทของการสื่อสารออนไลน์ ประโยชน์ของ
สังคมออนไลน์ การสื่อสารข้อมูลออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภ าพ  การเลื อกใช้ เทคโนโลยี ในทาง
สร้างสรรค์ และการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายสื่อ
สังคมออนไลน์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
             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 

 

 
ปรับออก 

 
 
 

331062002  เทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล     
                                    6 (3-6-9) 
                  Digital Communication 
Technologies 

                  การฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารในระบบดิจิทัลการถ่ายภาพและกราฟิกดีไซน์ 
องค์ประกอบและการสร้างสรรค์งานเทคโนโลยีการ
สื่อสารดิจิทัลเพื่อธุรกิจการใช้โปรแกรมเพื่อการ
ออกแบบกราฟิกการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล  
การออกแบบและประยุกต์ใช้กับสื่อสังคมออนไลน์
เพื่อเป็นช่องทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
สินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     Operational practice in digital media 

 
วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
technology for photo shooting and graphic 
design; components and creating work in 
digital media technology for business; using 
programs for graphic design and digital 
media technology; designing and applying 
online social media for advertising channels 
and promoting products and service 
effectively. 

3100305  เทคนิคและเทคโนโลยีการน าเสนอ                    
                                                3(2-2-5) 
              Presentation Technique and 
Technology 
              หลักการ เทคนิค กลวิธี กระบวนการใน
การน าเสนอข้อมูล ภาพและเสียง โดยอาศัยวิธีการ
หลอมรวมสื่อชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องมือเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยส าหรับการสื่อสารประกอบการน าเสนอ 
การใช้กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีทัศน์ ฝึกปฏิบัติการน า
ค ว าม รู้ ม าน า เส น อ ข้ อ มู ล ส ถ าน ก ารณ์ แ ล ะ
กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน 
              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 

 ปรับออก 

 331002010   การใช้อุปกรณ์เฉพาะเพ่ือ 

                  งานนิเทศศาสตร์ธุรกิจ  6(3-6-9) 
                  Implementation of 

Specialized Equipment for Business 

Communication Arts 

                  การฝึ กปฏิ บั ติ ก ารผลิ ต สื่ อ  การ
วางแผน การวิเคราะห์ การออกแบบ การสร้างสรรค์

 
วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
ช้ินงาน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการผลิต  
สื่อทุกรูปแบบในห้อง สตูดิ โอและนอกสถานที่  
การเลือกใช้เสียง การประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างสรรค์
และน าเสนอผลงาน การก าหนดคุณสมบัติของโดรน 
การติดตั้ง การบินโดน  การใช้งาน การดูแลรักษา 
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบินโดรน 
เพื่อการเผยแพร่ และการสตรีมมิ่งในแพลตฟอร์ม
ต่าง ๆ การใช้เครื่องมือสร้างสรรค์วิดีโอด้วย มือถือ
(สมาร์ทโฟน) เทคนิค กระบวนการผลิต  และ
ช่องทางการเผยแพร่เพื่อการสร้างรายได้ 
 
                Operational practice in creating 
media; planning; analyzing; designing; 
creating work; using tools and production 
equipment; all forms of media in studio 
room and outside places; selecting sound; 
applying work for creating and presenting 
output; setting drone specification; 
installation; flying drone; use; maintenance; 
laws and regulations in flying drone for 
broadcasting and streaming in different 
platforms; using tools for creating videos 
through smartphones; technique; 
production process and broadcasting 
channels for generating income. 

3101205   อินโฟกราฟิกเพ่ืองานสื่อสาร          
                                             3(2-2-5) 
              Info Graphics for 
Communication 
              หลักการ พื้นฐานการท างานกราฟิก 
องค์ประกอบของศิลปะและทฤษฎีสีที่มีอิทธิพลต่อ
ความคิด ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ส าหรับงาน
ออกแบบกราฟิก ฝึกปฏิบัติ และใช้คอมพิวเตอร์จาก
โปรแกรมส าเร็จรูปในการออกแบบกราฟิกเพื่อการ
สื่อสารในสื่อประเภทต่าง ๆ 
              Basic graphic working principles, 

 ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
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   การพูดเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
                                              3(2-2-5) 
              Speaking for Public Relations 
              ความหมาย และความส าคัญของการพูด
เพื่อการประชาสัมพันธ์หลักการใช้ภาษา บุคลิกภาพ
ในการพูด การเตรียมการพูดและ ฝึกปฏิบัติการพูด
ประเภทต่าง ๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
             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 

 ปรับออก 

3103203  การเขยีนเพ่ือการประชาสมัพันธ์ 
                                             3(2-2-5) 
             Writing for Public Relations 
             หลักการ วัตถุประสงค์ ลักษณะ และ
รูปแบบของการเขียนประเภทต่าง ๆที่จัดว่าเป็นการ
เขียนช้ันต้นในการประชาสัมพันธ์ ฝึกทักษะการ
เขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ 
             Principles, objectives, 
characteristics, and formatting of various 
types of basic writing for public relations, 
practicing writing skill for various types of public 
relations 

 ปรับออก 

 331004011  โครงงานนิเทศศาสตร์ธุรกิจ                                     

                                              3(2-2-5) 

                Business Communication 

Project 

                 การศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสื่อสารทุกมิติขององค์กร

 
วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภค น าไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมทางธุรกิจและการส่งเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยค านึงถึงจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้าน
นิเทศศาสตร์เพื่อจัดท าโครงงานโดยใช้ทักษะที่
นักศึกษาสนใจและมีความถนัด เน้นกระบวนการคิด 
การวิเคราะห์ การวางแผน กระบวนการผลิต การ
ประเมินผล และเผยแพร่ผลงานหรือนวัตกรรมสู่
กลุ่มเป้าหมาย 
                   An analysis of problems 
relating to communication in organizations: 
business sectors, public sectors and civil 
society; building customer relationship 
leading to development of business 
innovation and  encouragement of product 
and service marketing with an emphasis on 
ethics and code of conduct; application of 
communication arts knowledge to 
implement a project in which students are 
interested  with the focus on thinking 
processes, analyzing, planning the 
production, evaluating, and promoting their 
work or innovation to the target group 
 

3103304   การวางแผนการประชาสมัพันธ์        
                                                3(2-2-5) 
               Public Relations Planning 
                ความหมาย ความส าคัญ วัตถุประสงค์ 
และประเภทของการวางแผนการประชาสัมพันธ์ 
ปั จจั ยที่ เกี่ ย วข้ อ งและกระบวนการวางแผน
ประชาสัมพันธ์ การน าแผนไปปฏิบัติ การควบคุม
ติดตาม และการประเมินผล ตลอดจนการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในงานประชาสัมพันธ์ 
              Definition, significance, objectives, 
and types of public relations planning, 

131002002    โมโจ เจอร์นัลลิสม ์  3(2-2-5) 

           MOJO Journalism  

  ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ วิ ดี โ อ ด้ ว ย

โทรศัพท์มือถือ เทคนิคเฉพาะของแอพพลิเคช่ันเพื่อ

การตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ โดยใช้หลักคิด 

กระบวนการผลิต ประกอบด้วยการเขียนบท การ

ออกแบบคอนเทนต์  การร่างสตอรี่บอร์ด การ

วางแผนการถ่ายวิดีโอการใช้มุมกล้อง เทคนิคการ

เคลื่อนกล้อง การปรับแสงระหว่างถ่ายท า การตัดต่อ

ล าดับภาพ การใส่ เสียงประกอบ เอฟเฟ็กต์ ให้

ปรับออก 



141 
 

 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
related factors and public relations planning 
process, public relations applying, 
monitoring, follow-up, evaluation and 
problem solving in public relations 

น่ าสน ใจ  และ ช่องทางการเผยแพร่ ให้ เข้ าถึ ง

กลุ่มเป้าหมาย 

 Creating the video from a mobile 

phone; specialized application for editing 

video using a mobile phone; production 

processes consisting of writing a script, 

designing the content, drafting a storyboard; 

planning for video recording; choosing a 

camera angle; camera movement 

techniques; light setting while shooting;   

editing and sequencing an image; adding a 

sound effect; channels for promoting to the 

target 

131003013 การออกแบบและพัฒนา 
               สื่อสังคมออนไลน์         3(2-2-5)    

     The design and Designing and 
Developing the Social Media  

              การคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบและ
พัฒนาสื่อออนไลน์ พร้อมพื้นฐานของการคิดเชิง
สร้างสรรค์เพื่อเป็นเอกลักษณ์สู่การปฏิบัติ แนวคิด 
ความหมาย วิวัฒนาการ บทบาทและประเภทของ
การสื่อสารออนไลน์ ประโยชน์ของสังคมออนไลน์ 
การสื่อสารข้อมูลออนไลน์อย่างมี ประสิทธิภาพ การ
เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์  และการ
ติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม 
                Creativity for designing and 
developing the social media and 
fundamentals of creative thinking for 
uniqueness; concepts, meaning, evolution, 
roles and types of online communication; 
advantages of social network; effective 
online communication; creative use of 
technologies;  ethical communication 
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through social media networks 

3103305  การโน้มน้าวใจเพ่ือการ 
              ประชาสัมพันธ ์           3(2-2-5)                  
              Persuasion for Public Relations 
              ความหมาย ลักษณะ วิธีการของการโน้ม
น้าวใจโดยใช้การสื่อสารในรูปแบบ วิธีการต่าง ๆ 
องค์ประกอบการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ การโน้ม
น้ าวใจกับกลุ่ ม การโน้มน้ าวใจกับการรณรงค์ 
จริยธรรมการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ รวมทั้ง
ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าว
ใจ 
               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 

 ปรับออก 

3103306  สือ่ชมุชนเพ่ือการพัฒนา      3(2-2-5) 
              Community Media for 
Development 
          ภูมิหลัง พัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับสื่อชุมชนคุณลักษณะ บทบาท การ
เลือกใช้สื่อและกระบวนการผลิตสื่อชุมชนประเภท
ต่าง ๆ เช่น หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน สื่อบุคคล 
สื่อพื้นบ้านสื่อประเพณี สื่อกิจกรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  เพื่ อการพัฒนาด้ านสั งคม เศรษฐกิจ 
การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับ
บริบทในแต่ละชุมชน โดยเฉพาะการผลิตสื่อชุมชน
เพื่อการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนใต้ 
             Background, development, related 
concepts and theories of community 
media, characteristics, roles, media 

 ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
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   การจัดและผลิตรายการ 
               วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ 
               โทรทัศน์เพ่ือชุมชน          3(2-2-5)                           
              Programming and Production 
for Community Broadcasting 
             หลักการ แนวคิด การวางแผนรายการ 
กระบวนการ เทคนิคและการใช้อุปกรณ์ ในการจัด
และผลิตรายการ ฝึกปฏิบัติการจัดและการผลิต
รายการวิทยุกระจายเสียและรายการวิทยุโทรทัศน์
ประเภทต่าง ๆ เพื่อชุมชนพหุวัฒนธรรม 
           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 

 ปรับออก 

2) วิชาเฉพาะด้านเลือก   
    ไม่น้อยกว่า                18 หน่วยกิต 
 

2) วิชาเอกเลือก    

     ไม่น้อยกว่า                 18 หน่วยกิต 

331053007  อีเว้นท์นวัตกรรมธุรกิจ   6(3-6-9) 
                  Business Innovation Events 

                 การฝึกปฏิบัติออกแบบงานอีเว้นท์

นวัตกรรมธุรกิจ การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในยุคดิจิทัล เพื่ อน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการ

 
วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
ออกแบบและการจัดงานอีเว้นท์ สอดแทรกไอเดีย

ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์ผลงานโชว์บน

รันเวย์ รวมทั้งการเขียนบท การแสดง และก ากับ

การแสดงละครเวที  เพื่ อน า เสนอต่ อสายต า

ส า ธ า รณ ช น ใน ฉ บั บ มื อ อ า ชี พ แ ล ะ ฝึ ก เป็ น

ผู้ประกอบการร่วมกับสถานประกอบการ 

      Operational practice in designing 

innovative business events; learning 

technology and innovation in digital era for 

applying tools in designing and operating 

events with creative ideas; creating work for 

runway show; script writing; show; directing 

play presenting to public professionally; 

practice being a co-entrepreneur with the 

company. 

3100306  การแต่งหน้าและเคร่ืองแต่งกาย 
             ในงานนิเทศศาสตร์        3(2-2-5) 
            Make-up and Costumes in 
Communication Arts 
            หลักการแต่งหน้า และการออกแบบเครื่อง
แต่งกาย เทคนิคและเทคนิคพิเศษ การแต่งหน้าแต่
กายให้เหมาะสมกับบทบาท เนื้อเรื่อง ฝึกปฏิบัติ
แต่งหน้า และออกแบบเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม
กับงานทางดา้นนิเทศศาสตร์ 
          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  

 ปรับออก 

 131001001   ภู มิ ปั ญ ญ าไทยกั บความคิ ด 

                      สร้างสรรค ์         3(2-2-5) 

                  Wisdom and Creativity 

         กระบวนการคิดแบบสร้างสรรค์ 

 
วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
การพัฒนาความคิดริเริ่มใช้จินตนาการการออกแบบ

สร้างสรรค์สื่อและการสร้างสรรค์เนื้อหาจากโจทย์

ที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีนักเล่าเรื่องชุมชน

เป็นผู้สื่อความหมาย ผ่านการศึกษาหลักการพูด   

วิธีการพูด ฝึกการพูดต่อหน้าประชาชน ทั้งที่เป็นการ

บรรยาย พรรณ นา ชักชวน   ช้ีแจง อภิ ปราย  

ด าเนินการอภิปราย   สัมภาษณ์  การโต้วาที  ท า

หน้าท่ีพิธีกรหรือโฆษณา 

                 Processes of creative thinking; 

developing creativity for designing media; 

creating the content from Thai intelligence; 

application of creativity of digital 

communication; practice of creative thinking 

for local development 

3101307การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 
             เพ่ือการสื่อสาร         3(2-2-5) 
            Current Situation Analysis for 
Communication 
            สภาพการณ์ ภูมิหลัง ความสัมพันธ์และ
อิทธิพลของวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในประทศและ
ต่างประเทศอันส่งผลกระทบต่อ การเมือง เศรษฐกิจ 
สั งค ม และภู มิ ภ าค ใน โลก ปั จจุ บั น ตล อด จน 
การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อน าไปใช้ในงานการ
สื่อสาร 
               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 

 ปรับออก 

 331013006 ประยุกต์ใช้การสื่อสารใน  
                งานสหวิทยาการ   6(3-6-9) 
                    Application of 
Communication for Interdisciplinary Work         

 
วิชาใหม่ 
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                    แนวคิด หลักการ และประเภท

นวัตกรรมการสื่อสาร การพัฒนาโจทย์ของสังคม

ด้านการท่องเที่ยว  การเมืองการสาธารณสุข ผ่าน

การสร้างนวัตกรรมเพื่อต่อยอด การใช้ประโยชน์ 

และการเผยแพร่สู่สาธารณะ  

            Concepts, principles, and types of 

integrated communication innovation; 

developing the issues of  societies and 

communities: tourism, politics; public 

health through innovation creation to build 

on the benefits and promotion to the 

public with the focus on  definition, 

significance, elements, communication 

processes and application of media; 

practice of integrated communication skills: 

tourism communication, politics 

communication, health communication 

through creativity in communication relating 

to economic and social changes   

3101308 สื่อมวลชนกับสังคม     3(3-0-6) 
          Mass Media and Society 
          บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ 
อิทธิพลหรือผลกระทบของสื่อมวลชนที่มีต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการเมือง ความรับผิดชอบของ
สื่อมวลชนที่มีต่อสังคมตลอดจนอิทธิพลของสังคมที่
มีต่อสื่อมวลชน 
 
          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 
 

 

 

ปรับออก 
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 131004004  อินฟลูเอนเซอร์  3(2-2-5) 

                 Influencer  
                 เรียนรู้ สู่ ก าร เป็ นอินฟลู เอน เซอร์ 
(Influencer) ในการฝึกปฏิ บั ติ เพื่ อการเป็นผู้ มี
อิทธิพลบนสื่อโซเซียล โดยเป็นผู้ที่ท าคอนเทนต์
เผ ย แ พ ร่ ต าม แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ต่ า งๆ  เช่ น  Blog, 
Instagram, Facebook, YouTube รวมไปถึงการ
พัฒนาบุคลิกภาพในการน าเสนอคอนเทนท์ผ่านสื่อ
เซียลมีเดีย 
                   Learning how to be an 
Influencer to become a social media 
influencer; creating the content to promote 
on platforms e.g.  Blog, Instagram, 
Facebook, YouTube; personality 
development for content presentation on 
social media 

131002012 วาทวิทยาและการสื่อสาร  3(2-2-5) 
                  Speech Communication and 
Communication 
               หลักการ แนวคิด และปรัชญาของนัก
คิดและนักปฏิบัติทางวาทศาสตร์ตั้งแต่ยุคคลาสสิค 
ยุคกลางยุค ฟื้นฟูศิลปวิทยาการ จนถึงยุคหลัง
สมัยใหม่นิยม การวิเคราะห์แนวคิดของนักปรัชญา
ตะวันตกและตะวันออกเพื่อสร้างหลักทางการพูด
ของนักคิด กลยุทธ์และเทคนิคการน าเสนอที่ใช้เพื่อ
การบริหารจัดการ การออกแบบและสร้างสรรค์สาร 
การวางโครงสร้างและการจัดเรียบเรียงการน าเสนอ 
รูปแบบ การน าเสนอที่มีประสิทธิผล ความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสาร และการรับรู้
ความน่าเช่ือถือจากมุมมองของผู้ รับสาร การ
วิเคราะห์ความสามารถในการโน้มน้าวใจของการ
สื่อสารเชิงวาทกรรม 

               Principles, concepts and 
philosophy of rhetoricians from the classical 
era, the middle ages, the Renaissance,  and 

 
วิชาใหม่ 
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postmodernism; an analysis of concepts of 
eastern and western philosophers to create 
the speech principles; strategies and 
techniques of presentation for 
management; designing and making creative 
messages; structuring and organizing the 
presentation; forms; effective presentation; 
source credibility; messages; channels of 
communication; perception on credibility 
from receivers’ view; an analysis of 
persuasion skills of communication and 
discourse 

131013009  การสื่อสารการเมือง      3 (2-2-5) 
       Political Communication 
        แนวคิด ทฤษฎี ประเภท รูปแบบ 
กระบวนการสื่อสารการเมืองและการสื่อสารแบบมี
ส่วนร่วม การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และ
ภาวะผู้น าทางการสื่อสารการเมือง สื่อมวลชน สื่อ
ออฟไลน์และสื่อสังคมออนไลน์กับการสื่อสาร
การเมือง คุณธรรมและจริยธรรม กฎหมายที่
เกี่ ยวข้อง ฝึกปฏิบั ติการวิ เคราะห์การสื่ อสาร
การเมืองระดับชาติ ระดับท้องถิ่นและจัดท ากลยุทธ์
การสื่อสารของผู้น าทางการเมือง และการสร้าง
นวัตกรรมการสื่อสารการเมืองที่เหมาะสมกับบริบท
เชิงพื้นที่   
                    Concepts; theories; types; patterns; 
process of political communication; participatory 
communication; personality development; images 
and leadership in political communication; mass 
media, offline media, and social media in political 
communication, moral and ethics, related laws; 
practice for an analysis of national and local 
political communication; formulating a 
communication strategy for political leaders; 
creating the political communication innovation 
appropriate to the areas.   
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
3103307 การรณรงค์เพ่ือการ 
             ประชาสัมพันธ ์             3(2-2-5) 
           Public Relations Campaign 
          แนวคิดและทฤษฎีการรณรงค์ เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ การแก้ปัญหาภาพลักษณ์ในภาวะ
วิกฤต รวมทั้งกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์
เพื่อการประชาสัมพันธ์ การน าเทคนิคการสื่อสาร
ต่ า ง  ๆ  ม า ใ ช้ ใน โค ร งก า ร ร ณ ร งค์ เพื่ อ ก า ร
ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อแบบต่าง ๆ การจัดท าแผน
โครงการ เพื่อน าไปประยุกตใ์ช้ในการปฏิบัติงานจริง 
          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 

 

 

 

ปรับออก 

3104102  การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียง 
             และวิทยุโทรทัศน์ชุมชน        3(2-2-5) 
             News Reporting and Community 
Broadcasting 
           หลักการเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ เทคนิคการหาข่าว การพิจารณา
ความส าคัญ ประเด็นและความน่าสนใจของข่าว 
คุณค่าข่าว การรายงานข่าวประเภทต่าง ๆ ฝึก
ปฏิบัติการเขียนข่าวและสื่อข่าวทั้งวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อชุมชนพหุ
วัฒนธรรม 
          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 

 ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
 131072002     สต๊อปโมชัน่              3(2-2-5) 

                    Stop Motion 
  หลักการผลิตสื่อ การจัดฉาก 
ก าหนดตัวละคร การเขียนโครงเรื่อง การเขียนสตอรี่
บอร์ด การปั้นตัวละคร การจัดแสง การจัดฉาก การ
เรียบเรียง การล าดับภาพ  การถ่ายภาพนิ่งแต่ละ
ฉากเพื่อน ามาประกอบเป็นภาพเคลื่อนไหว การตัด
ต่อ การใส่เสียงประกอบและการเผยแพร่  
                     Principles of media 
production; creating a scene ; designing a 
character;   writing a plot; writing a 
storyboard;  sculpting a character; lighting; 
creating a scene; arranging; sequencing an 
image; shooting still images of each scene 
to make up the motion picture; editing; 
adding a sound effect and broadcasting 

วิชาใหม่ 

3104304  การใช้ห้องปฏิบัติการ 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์      3(2-2-5) 
           Radio and Television Studio 
           รู ป แบ บ  เทค นิ ค  และ วิ ธี ข อ งก าร ใช้
ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ 
ต ล อ ด จ น อุ ป ก รณ์ ที่ ใ ช้ ใน ก ารผ ลิ ต ร าย ก า ร
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เช่น กล้องถ่าย
โทรทัศน์ เครื่องบันทึกเทป อุปกรณ์ช่วยสร้างภาพ
พิเศษ อุปกรณ์เสียง แสง สี ฉาก และอื่น ๆ 
          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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับออก 

 131072003     การท าหนังสั้น  3(2-2-5) 
                    Making a Short Film  
  หลักการ ทฤษฎีและกระบวน 
การผลิตหนังสั้น การเขียนโครงเรื่อง การเขียนสตอรี่

 
วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
บอร์ด การจัดแสง การเรียบเรียง การล าดับภาพ 
การเลือกฉาก การเรียบ เรียง การล าดับภาพ   
การถ่ายท า การตัดต่อ การใส่เสียงประกอบและการ
เผยแพร่ 
                      principles; theories and 
short film processes;  writing a plot; writing 
a storyboard; lighting; arranging; sequencing 
an image; selecting a scene;  shooting; 
editing; adding a sound effect and 
broadcasting 

 131054005     กลยุทธก์ารสื่อสาร 
                    การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน          
                                            3(2-2-5) 
                   Marketing Communication 
Strategy for Community Products        
  แนวคิดและหลักการสื่อสาร กล
ยุธการสื่อสาร และกลยุธทางการตลาดเชิงบูรณาการ 
ส่วนประสมการตลาด การวางแผนการสื่อสาร
การตลาด และกลยุทธ์การใช้สื่อ เพื่อการสร้าง    
แบรนดผ์ลิตภัณฑ์ชุมชน 
                    Concepts and principles of 
communication; communication strategy; 
integrated marketing strategies; marketing 
mix; marketing communication planning; 
media strategies for creating a community 
product brand 

วิชาใหม่ 

3105101   การสือ่สารการตลาดบูรณาการ     3(2-2-5) 
             Integrated Marketing 
Communication 
              แนวคิ ด  ค วามส าคั ญ  วิ วัฒ น าการ 
กระบวนการสื่อสารทางการตลาด การสื่อสารตรา
สินค้า พฤติกรรมผู้บริโภค เครื่องมือการสื่อสาร
การตลาด ตลอดจนฝึกทักษะการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ 
              Concepts, significance, evolution, 
marketing communication process, brand 

 ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
communication, consumer behaviors, 
marketing communication tools, and 
practicing integrated marketing communication 
skills 
 131012001  การออกแบบกราฟิกเพ่ือการ  

                 สื่อสาร         3(2-2-5)  
                 Graphic Design for 
Communication  
        ความหมาย พื้นฐานการออกแบบ
กราฟิก ทฤษฎีสี หลักการจัดวางองค์ประกอบในงาน
ออกแบบ การจัดรูปแบบตัวอักษร ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบกราฟิ กด้ วยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์
ส าเร็จรูป  
                   Meaning; introduction to graphic 
design; color theories; principles of composition in 
design work;   font formatting; practice of graphic 
designing by an instant program 

 
วิชาใหม่ 

 
 

131053003  การสร้างเงิน  3(2-2-5) 
                     Making Money 
           สื่อออนไลน์ ทักษะ เทคนิคการ
สื่อสารออนไลน์  เทคนิคการไลฟ์สด  เทคนิคการพูด
การโน้มน้าวใจเพื่อเพิ่มสมาชิก ยอดขาย และการ
สร้างรายได้จากสื่อออนไลน์  กฎหมายที่ควรรู้
เกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ 
                     Online media; skills; online 
communication techniques; live chat sales 
techniques; persuasive techniques for 
boosting membership and sales and making 
money from online media; online media 
laws 

 
วิชาใหม่ 

3105302 การประชาสัมพันธก์ารตลาด                                                                                                           
                                                3(3-0-6) 
             Marketing Public Relations 
             แนวคิด ความส าคัญ วิวัฒนาการ การสื่อ
สารตราสินค้า เครื่องมือการประสัมพันธ์การตลาด 
การวางแผนกลยุทธ์การประสัมพันธ์เชิงรุก และ

 ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
คุณธรรมจริยธรรมทางการตลาด 
              Concepts, significance, evolution, 
brand communication, tools of marketing 
public relations, strategies for proactive 
marketing public relations, and moral and 
ethics in marketing 
 131052002 คอนเทนต์ครีเอเตอร์       3(2-2-5) 

                Content Creator 

                สร้างสรรค์เนื้อหากับกลุ่มเป้าหมายใน

รูปแบบข้อความ รูปภาพ วิดีโอ การสร้างคอนเทนต์

คุณภาพในรูปแบบของบทความ การเพิ่มยอดขาย 

การคุณค่าให้กับแบรนด์ น าเสนอคอนเทนต์ ช่องทาง

สร้างรายได้   

                  Creating the content in the 

form of messages, pictures and videos;  

Creating the quality content in the form of 

articles; sales boosting; establishing a brand 

value; content presentation; channels for 

making money 

 
วิชาใหม่ 

 131054004  การสร้างรายได้ด้วยวิดีโอ 

                  คอนเทนต์              3(2-2-5) 

                  Making Money from Video 

Content 

                  การวิเคราะห์แนวโน้มด้วย big data 

ด้านการสื่อสารเพื่อวิเคราะห์ของกลุ่มผู้บริโภค การ

สร้างและการผลิตวิดีโอคอนเทนต์  อาทิ  Vlog, 

Video Review เพื่อน าเสนอขายทางธุรกิจ 

                 A trend analysis using big data 

of communication for analyzing the 

consumers; creating and production video 

content e.g.  Vlog, Video Review for 

business 

 
วิชาใหม่ 

3105303 การสื่อสารตราสินค้า   3(3-0-6) 
             Brand Communication 

 ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
             ความหมาย ความส าคัญ วิวัฒนาการ 
ประเภทของตราสินค้าพฤติกรรมผู้บริโภค คุณค่า
ตราสินค้า เครื่องมือการสื่อสารตราสินค้าการสร้าง
และการบริหารตราสินค้า 
              Definition, significance, evolution, 
type of brand, consumer behavior, brand 
values, brand communication tools, brand 
launching and management 
3105404 การสื่อสารการตลาดเพ่ือการ 
             ท่องเท่ียว                   3(3-0-6) 
             Integrated Marketing 
Communication for Tourism 
            แนวคิด ความส าคัญ องค์ประกอบของ
การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว เครื่องมือสื่ อสาร 
การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว และการสร้างสารเพื่อ
การโน้มน้าวใจ รวมทั้ง การสื่อสารการตลาดเพื่อการ
ท่องเที่ยวในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
          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 

131051001  การสื่อสารการตลาดเพ่ือการ 
                 ท่องเท่ียว              3(2-2-5) 
                  Marketing Communication 
for Tourism 
                  ความส าคัญ องค์ประกอบของการ
สื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว เครื่องมือสื่ อสาร
การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว การสร้างสารเพื่อการ
โน้มน้าวใจ และการสร้างสื่อในการสื่อสารการตลาด
เพื่อการท่องเที่ยว 
             Significance; elements of 
marketing communication for Tourism; 
types of tourism industry; tools of 
marketing communication for tourism; 
creating messages for persuasion; creating 
media for marketing communication for 
tourism   

ปรับปรุงดังน้ี 
1. รหัสวิชา 2.
ค าอธิบาย
รายวิชา  
3. ปรับเป็น
วิชาปฏิบัต ิ

 131062001 การถ่ายภาพเพ่ือการ 
                ท่องเท่ียว                 3(2-2-5)    
                Travel Photography  
        ห ลั ก ก า ร ถ่ า ย ภ า พ เบื้ อ ง ต้ น  
การเล่ า เรื่ อ งด้ วยภ าพ ในงานสื่ อสาร เพื่ อการ
ท่ อ ง เที่ ย ว  ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก า ร ถ่ า ย ภ าพ  ก ารจั ด
องค์ประกอบในการถ่ายภาพ การจัดแสง และการ
น าเสนอผลงานภาพถ่ าย เพื่ อการสื่ อสารการ
ท่องเที่ยว 
                  Principles of basic 
photography; storytelling through 

 
วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
photography in tourism communication; 
practice of taking a picture;  composition for 
photography; lighting; photography 
presentation for tourism communication 

3106202    ศิลปะกับการถ่ายภาพ    3(2-2-5) 
               Arts and Photography 
               องค์ประกอบของศิลปะ หลักการศิลปะ 
สีและจิตวิทยาสีในการถ่ายภาพ แสงและการจัดแสง 
บ ร รย าก าศ แ ล ะ อ า รม ณ์ ข อ งภ าพ  ก า ร จั ด
องค์ประกอบของภาพถ่าย การวิจารณ์และบรรยาย
ภาพถ่าย เทคนิคการน าเสนอภาพถ่าย 
          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 

 ปรับออก 

 131013002   นักเล่าเร่ืองชุมชน  3(2-2-5) 
                  Community Storytellers 
                  ฝึกทั กษะการพู ด  การบรรยาย 
พรรณนา ชักชวนช้ีแจง อภิปราย การสัมภาษณ์ การ
โต้วาที การเป็นพิธีกรหรือโฆษก การสร้างเนื้อหา 
การเล่าเรื่องแบบมีชีวิตชีวาและน่าสนใจ ท าให้ผู้ฟัง
ในชุมชนเกิดความเข้าใจ พอใจหรือคล้อยตาม การ
พัฒนาศักยภาพในการพูดให้ถูกต้องตามหลักและ
วิธีการของการพูด มารยาทความรับผิดชอบและ
คุณธรรมในการพูดต่อสาธารณชน 
                Practice speaking skills; lecturing; 
depicting; persuading; discussing; 
interviewing; debating; being master of 
ceremony or spokesman; creating contents; 
telling story vividly and interestingly making 
listeners in communities understood, 
satisfied and agreed; developing speaking 
skills correctly following principles and 
speaking methods; morals, responsibilities 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
and ethics in public speaking. 
131012008 การสื่อสารในงานพัฒนา  3 (2-2-5) 
                 Communication  
                 for Development   
            ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด และ
องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารในงานพัฒนา 
อาทิ ผู้ส่งสารในงานพัฒนา ข้อมูลข่าวสารในงาน
พัฒนา  สื่อในงานพัฒนา ผู้รับสารในงานพัฒนา โดย
การน าชุดข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์
วางแผน แก้ปัญหา พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและ
นวัตกรรมการสื่อสารด้วยการออกแบบงานพัฒนา
ตามโจทย์ปัญหาของชุมชนเพื่อพัฒนาธุรกิจ องค์กร
ชุมชนและสังคม เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ชุมชน
และสังคมทั้งในด้านการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์เชิง
ชุมชนและสังคมและการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 

              Meaning; significance; concepts; 
elements involved in communication for 
development, e.g. a communicator for 
development, information for 
development, media for development, a 
receiver for development by implementing 
data to analyze, plan, solve the problem, 
develop business and communication 
innovations through creating the 
development plan based on the 
community’s need to develop business, 
community and social organizations for the 
benefits of organizations, communities and 
societies in terms of policy utilization, 
commerce utilization, community and 
society utilization, and academic utilization 
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131063003 การถ่ายภาพสร้างรายได้  3 (2-2-5)   
                 Supplementing  
                Photography Income 

        หลักการถ่ายภาพเบื้องต้น  การใช้อุปกรณ์  
การจัดองค์ประกอบ  การจัดแสง เทคนิคในการ
ถ่ายภาพ ฝึกปฏิบัติถ่ายภาพ  การวิเคราะห์แนวโน้ม
ด้วย big data ด้านการขายภาพเพื่ อวิ เคราะห์
ผู้บริโภค จุดคุ้มทุนในการสร้างรายได้ การขาย
ภ า พ ถ่ า ย ใ น  Shutterstock, iStock photo, 
Adobe Stock เพื่อสร้างรายได้ 
        Basic principles of photography; using 
photography equipment; arranging a 
composition; setting up the light; 
photography techniques; photographic 
practice; a trend analysis with big data of 
selling photography to analyze the 
consumers; the break-even point of 
income; selling photographs in Shutterstock, 
iStock photo, Adobe Stock to earn income  
 
131014010 การสื่อสารเพ่ือสร้างแรง 
                บันดาลใจของผู้ประกอบการ                
                                    3(2-2-5)  

           แนวคิด หลักการ ทฤษฎี  ความส าคัญ 
องค์ประกอบของการสื่อสารการเพื่อแรงบันดาลใจ 
ก ารสื่ อ ส า รภ าย ใน ต น เอ ง  ก ารสื่ อ ส าร เพื่ อ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการสื่อสาร การ
สร้างสัมพันธภาพ การคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล  การ
พั ฒ น าก ารสื่ อ ส าร   ทั ก ษ ะก ารสื่ อ ส ารขอ ง
ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ 
          Concepts; principles; theories; 
significance; elements of communication for 
inspiration; intrapersonal communication; 
interpersonal communication; 
communication skills; building relationships; 
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critical thinking; communication 
development; creative communication skills 
of entrepreneurs in the digital age    

9. 2.3 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 
                                      9 หน่วยกิต 
3100407   เต รียม ฝึกประสบการณ์ วิช าชี พ 
               แ ล ะ เต รี ย ม ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ด้ า น 
               นิเทศศาสตร์         3(270 ชั่วโมง) 
           Preparation for Field Experience 
and Cooperative 
Education in Communication Arts 
          จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของ
ผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศ
ศาสตร์ ในดา้นการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะ เจตคติแรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ 
          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 
 

9. 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
                                      9 หน่วยกิต 
13100305 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
               และเตรียมสหกิจศึกษา         
               นิเทศศาสตร์ธุรกิจและ 
               นวัตกรรมการสื่อสาร       3(3-0-6      
                Preparation for Professional 
Internship And Preparation for 
Cooperative Education in Business 
Communication Arts And 
Communication Innovation     
               การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม
ของผู้เรียนก่อนออกฝึกสหกิจศึกษานิเทศศาสตร์
ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร ในด้านการรับรู้ 
ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ 
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ การลงปฏิบัติ
จริงที่หน่วยงานโดยนับช่ัวโมงเพื่อสร้างความพร้อม
และเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้เรียน 
              Holding an activity for students’ 
preparation of cooperative education in 
Business Communication Arts and 
Communication Innovation; informing 
students about work characteristics  and an 
opportunity to do a job; developing 
students to gain knowledge, skills, 
attitudes, motivation and professional 
qualifications; practical work experience in 
the workplace where the working hours will 
be counted to prepare and encourage 
students 
 
 
 

ปรับปรุงดังน้ี 
1. รหัสวิชา 2.
ค าอธิบาย
รายวิชา  
3. หน่วยกิต 
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3100408    สหกจิศึกษาด้านนเิทศศาสตร์ 
                                  6(600 ชั่วโมง) 
               Cooperative Education in 
Communication Arts 
 
          การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการโดยจัด
ให้นักศึกษาระดับช้ันปีที่ 4 ไปปฏิบัติงานจริง ณ 
สถานประกอบการที่ ให้ ความร่วมมือในฐานะ
พนักงานช่ัวคราวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 600 ช่ัวโมง 
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องด าเนินการทุก
ขั้นตอนเสมือนจริง ตั้งแต่การเขียนใบสมัคร การผ่าน
ก า ร คั ด เ ลื อ ก จ า ก ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร  
การปฏิบัติงานในฐานะพนักงานช่ัวคราว และการ
ประเมินผลการท างานโดยมีอาจารย์ในสาขานิเทศ
ศ า ส ต ร์ แ ล ะ พ นั ก ง า น ที่ ป รึ ก ษ า 
ที่สถานประกอบการมอบหมายเป็นผู้ดูแลการ
ปฏิบัติงานและการประเมินผลการท างาน นักศึกษา
ที่ เรียนวิชาสหกิจศึกษาจะได้รับการยกเว้นการ
ฝึกงาน 
           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 

131004006   สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์ 
                  ธุรกิจและนวัตกรรมการ 
                  สื่อสาร          6(600) 
                  Cooperative Education in 
Business Communication Arts And 
Communication Innovation 
         การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
ในฐานะพนักงานช่ัวคราวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 600 
ช่ัวโมงนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องเขียนใบสมัคร 
การผ่านการคัดเลือกจากจากสถานประกอบการ 
การปฏิบัติ งานในฐานะพนักงาน ช่ัวคราว การ
ประเมินผลโดยพนักงานที่ได้รับการมอบหมายจาก
สถานประกอบการ/พี่ เลี้ยงและอาจารย์ในสาขา
นิ เทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมสื่อสาร และ
นักศึกษาต้องมีโครงงานสหกิจน าเสนอต่อสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมสื่อสารในการ
ประเมินผล 
หรือ          
               Prerequisite : 13100305 
Preparation for Professional Internship And 
Preparation for Cooperative Education in 
Business Communication Arts And 
Communication Innovation  
              Practical work experience in the 
workplace as a temporary staff with a 
minimum of 600 hours; processes of 
attending a project: writing a job 
application, being selected from a 
workplace, working as a temporary staff, 
being evaluated by a staff assigned the task 
of assessment from the owner of the 
workplace/mentors/lecturers of Business 
Communication Arts and Communication 
Innovation, presenting a project to be 
assessed by the program of Business 
Communication Arts and Communication 
Innovation  
หรือ 

ปรับปรุงดังน้ี 
1. รหัสวิชา 2.
ค าอธิบาย
รายวิชา  
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3100409   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน 
              นิเทศศาสตร์    3(270 ชั่วโมง) 
          Field Experience in 
Communication Arts 
          ฝึกปฏิบัติงานด้านนิทศศาสตร์ในหน่วยงาน
รัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน โดยการน าความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ใน
สถานการณ์จริง จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับ
รายละเอียดของการฝึกงาน และจัดปัจฉิมนิเทศเพื่อ
อภิปรายและสรุปผลปัญหางานด้านนิเทศศาสตร์ที่
เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี 
          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 

131004007 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน 
                นิเทศศาสตร์ธุรกิจและ 
                นวัตกรรมการสื่อสาร       5(450)                     
                   Professional Internship in 
Business Communication Arts And 
Communication Innovation   
                    ฝึกปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์
ธุรกิจและนวัตกรรมการสือ่สารในสถานประกอบการ 
องค์กรสื่อ ภาครัฐ หรือเอกชน โดยการน าความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ใน
สถานการณ์จริง จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับ
รายละเอียดของการฝึกงาน และจัดปัจฉิมนิเทศเพื่อ
อธิบายและสรุปฝึกปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ธุรกิจ
และนวัตกรรมการสื่อสารในสถานประกอบการ 
องค์กรสื่อ ภาครัฐ หรือเอกชน โดยการน าความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ใน
สถานการณ์จริง จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับ
รายละเอียดของการฝึกงาน และจัดปัจฉิมนิเทศเพื่อ
อธิบายและสรุปปัญหางานด้านนิเทศศาสตร์ธุรกิจ
และนวัตกรรมการสื่อสารที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีการ
แก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
                    Prerequisite : 13100305 
Preparation for Professional Internship And 
Preparation for Cooperative Education in 
Business Communication Arts And 
Communication Innovation 
         Professional internship in Business 
Communication Arts and Communication 
Innovation in the workplace: public or 
private media organizations; applying 
academic and practical learning to 
professional workplace; holding an 
orientation for explaining the process of 
internship; holding an orientation posterity 
for explaining and summarizing the 
problems found during the internship and 

ปรับปรุงดังน้ี 
1. รหัสวิชา 2.
ค าอธิบาย
รายวิชา  
3. หน่วยกิต 
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the ways to sort them out   

 131004008 การสังเกตประสบการณ์การ 
                เรียนรู้ด้านนิเทศศาสตร์ธุรกิจ                  
                และนวัตกรรมการสื่อสารใน 
                บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ                               
                                        1(90) ชั่วโมง 
                Job Shadowing Experience in 
Business Communication Arts And 
Communication Innovation in Private 
Companies or Government Sectors    
               การน าความรู้ ทฤษฎี ด้านนิเทศศาสตร์ 
ธุ ร กิ จ แ ล ะ น วั ต ก ร รม ก ารสื่ อ ส าร  ม า ใช้ ฝึ ก
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ท า ง วิ ช า ชี พ นิ เท ศ ศ า ส ต ร์  
โดยบูรณาการทั้งด้านแนวคิด การผลิตสื่อ การ
วางแผนบริหารจัดการ การปฏิบัติ อย่างสร้างสรรค์
ภายใต้การประเมินขององค์กร หน่วยงาน หรือ
บริษัท เพื่อสร้างธุรกิจ และพัฒนานวัตกรรม พร้อม
รวบรวมข้อมูลและน าเสนอผลงานกับอาจารย์ผู้
ควบคุมรายวิชา 
                  Applying knowledge and 
theories of Business Communication Arts 
and Communication Innovation to 
professional experience of Communication 
Arts; integration of concepts, media 
production, administration planning; 
creative practice under the supervision of 
organizations, workplaces, or companies to 
create business, develop innovations, 
gather information, and present the project 
to the supervisor 

วิชาใหม่ 

3103409 สัมมนาการสื่อสาร             3(2-2-5) 
          Seminar in Communication 
          ความหมายของการสัมมนา จุดมุ่งหมาย 
องค์ประกอบกระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการ
จัด วิเคราะห์และวิจารณ์ ในการด าเนินงานการ
สื่อสาร เพื่อให้เข้าใจถึงอุปสรรคและข้อเท็จจริง
ตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ 
ฝึกจัดสถานการณ์จ าลองในการสัมมนาปัญหาการ
สื่อสาร และฝึกจัดสัมมนาการสื่อสารในสถานการณ์

 ปรับออก 
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จริง 
          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 
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ภาคผนวก ข 
รายวิชาท่ีใช้แทนกัน 
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รายวิชาใช้แทนกัน 
 

ล าดับ 
ที ่

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1 3101101 วิชาหลักนิเทศศาสตร ์ 3(3-0-6) 331011003 ชุดวิชาหลักนิเทศศาสตร์

และจรรยาบรรณ 
วิชาชีพนิเทศศาสตร ์ 

6(3-6-9) 

2 3101102 วิชาการสื่อสารมวลชน 3(3-0-6) 
3 3100101 วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ

งานนิเทศศาสตร ์
3(2-2-5) 

4 3101306 วิชากฎหมายและจริยธรรม
สื่อสารมวลชน 

3(3-0-6) 

5 3102201 วิชาการสื่อข่าวและเขียนข่าว 3(2-2-5) 

6 3104104 วิชาหลักการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง ดิจิทัลและ
วิทยุโทรทัศน์ดิจิทลั 

3(2-2-5) 331062002 ชุดวิชาเทคโนโลยีการ
สื่อสารดิจิทัล  

6(3-6-9) 

7 3100305 วิชาเทคนิคและเทคโนโลยีการ
น าเสนอ 

3(2-2-5) 

8 3104303 วิชาการจัดและผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์เพื่อชุมชน  

3(2-2-5) 

9 3101205 วิชาอินโฟร์กราฟิกเพื่องานสื่อสาร  3(2-2-5) 

10 3106101 วิชาการถ่ายภาพเพื่อการสือ่สาร 3(2-2-5) 

11 3100202 วิชาศิลปะการใช้ภาษาเพื่อ
งานนิเทศศาสตร์  

3(2-2-5) 131002012 วิชาวาทวิทยาและการ
สื่อสาร 

3(2-2-5) 

12 3103202 วิชาการพูดเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์  

3(2-2-5) 

13 3103305 วิชาการโน้มน้าวใจเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์  

3(2-2-5) 

14 3103101 วิชาการประชาสมัพันธ์ใน
สังคมพหุวัฒนธรรม  

3(2-2-5) 331012004 ชุดวิชากลยุทธ์การ
สื่อสารธุรกิจและองค์กร 

6(3-6-9) 

15 3103203 วิชาการเขียนเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์  

3(2-2-5) 

16 3103304 วิชาการวางแผนการ
ประชาสมัพันธ์  

3(2-2-5) 
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ล าดับ 
ที ่

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

17 3100203 วิชาภาษาอังกฤษเพื่องาน
นิเทศศาสตร์  

3(3-0-6) 331012004 ชุดวิชากลยุทธ์การ
สื่อสารธุรกิจและองค์กร 

6(3-6-9) 

18 3101104 วิชาการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล  3(2-2-5) 131001007 วิชาการรู้เท่าทันสื่อ 3(2-2-5) 

19 3101103 วิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
ชายแดนใต้  

3(2-2-5 331013006 ชุดวิชาการประยุกต์ใช้
การสื่อสารในงานสห
วิทยาการ 

6(3-6-9) 

20 3103306 วิชาสื่อชุมชนเพื่อการพัฒนา  3(2-2-5) 

21 3100204 วิชาสื่อสารออนไลน์  3(2-2-5) 131003013 วิชาการออกแบบและ
พัฒนาสื่อสังคมออนไลน ์

3(2-2-5) 

22 3103408 วิชาการวิจัยนิเทศศาสตร์  3(2-2-5) 331013005 ชุดวิชาการจัดการชุด
ข้อมูลและการวิจัยนเิทศ 
ศาสตร์ธุรกิจ  

6(3-6-9) 

23 3100407 วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจ ศึกษาด้าน
นิเทศศาสตร ์ 

3(270) 131003005 วิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
และเตรียม สหกิจ
ศึกษานิเทศศาสตร์ธุรกจิ
และ นวัตกรรมการ
สื่อสาร 

3(3-0-6) 

24 
 

3100408 วิชาสหกิจศึกษาด้านนเิทศ
ศาสตร ์ 
หรือ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
นิเทศศาสตร ์

6(600) 
 
3(270) 

131004006 
 
 
 
131004007 

วิชาสหกิจศึกษานิเทศ
ศาสตร์ธุรกิจและ 
นวัตกรรมการสื่อสาร 
หรือ  
วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านนิเทศศาสตร ์
ธุรกิจและนวตักรรมการ
สื่อสาร 

6(600) 
 
 
 

5(450) 

25 3103409 วิชาสัมมนาการสื่อสาร 3(2-2-5) 331053007 ชุดวิชาอีเว้นท์นวัตกรรม
ธุรกิจ 

6(3-6-9) 
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที ่286/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร พ.ศ. 2564 

คณะวิทยาการจัดการ 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที ่854/2563 

 เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการ 
วิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก จ 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที ่  1908 /2564 

 เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการ 
วิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ฉ 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ช 

ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 9/2564  
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสตูรมหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
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ภาคผนวก ซ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

เรื่อง แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ฌ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชาและชุดวิชา 
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ภาคผนวก ญ 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าดว้ยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  



196 
 

 
 

 

 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
- - - - - - - - - - 

โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตร 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
และมติสภาทห่วิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 ให้ออกข้อบังคับ
ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 
  ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑” 
  ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ หรือมติอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “คณะ” หมายความว่า คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และให้หมายรวมถึงหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 “คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นคณะ และให้หมายรวมถึงหัวหน้าหน่วยงาน
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน 
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 “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และให้หมายรวมถึงคณะกรรมการในหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรไม่ต่ า
กว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง 
  “กองบริการการศึกษา” หมายความว่า กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพ่ือ
ท าหน้าที่ควบคุมแนะน า และให้ค าปรึกษาด้านการเรียนและด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรีย นของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอ านาจในการออกระเบียบ ค าสั่งหรือ
ประกาศ และเป็นผู้วินิจฉัยในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 

หมวด 2 
ระบบการศึกษา 

 
  ข้อ 6 ระบบการศึกษา 
 การจัดการศึกษาให้ใช้ระบบ 
    6.1 ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 
   6.2 ระบบไตรภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
ในกรณีที่มีการจัดการศึกษาในระบบอ่ืนให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค 
 ข้อ 7 รูปแบบการจัดการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี้ 
  7.1 โปรแกรมเรียนในเวลาราชการ 
  7.2 โปรแกรมเรียนสุดสัปดาห์ เป็นการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดประจ าสัปดาห์ 
  7.3 โปรแกรมการเรียนนอกเวลาราชการ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เวลานอก
เวลาราชการ 
  7.4 โปรแกรมเรียนทางไกล โดยใช้ระบบทางไกล ผ่านไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง 
วิดีทัศน์สองทาง หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  7.5 โปรแกรมชุดวิชา (Modules System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นคราวๆ 
คราวละ 1 รายวิชา หรือหลายรายวิชา ซึ่งอาจจัดเป็นชุดวิชาของรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน 
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  7.6 โปรแกรมนานาชาติ  เป็ นการจัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศหรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับหลักสูตร
นานาชาติ 
  7.7 โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning) ให้เป็นไปตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง 
  7.8 โปรแกรมการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  การจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบให้พิจารณาตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 ข้อ 8 การคิดหน่วยกิต 
  8.1 ระบบทวิภาค 
   8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.3 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.4 การท าโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท า
โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  8.2 ระบบไตรภาค 
   หน่วยกิจระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค เทียบกันได้ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
  หากมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระบบอื่นให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค 
 ข้อ 9 เกณฑ์มาตรฐานส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามข้อบังคับนี้ตั้งแต่หมวดนี้เป็นต้นไปให้
ใช้ระบบทวิภาค กรณีการศึกษาระบบอ่ืนๆ ให้ เทียบเคียงกับระบบทวิภาคและให้ เป็นไปตามที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
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หมวด 3 
หลักสูตรและการจัดการศึกษา 

     
 ข้อ 10 ให้จัดหลักสูตรปริญญาตรี ไว้ดังนี้ 
  10.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต แต่ไม่
เกิน 132 หน่วยกิต ใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่น้อยกว่า 14 ภาคการศึกษาและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  10.2 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต แต่ไม่
เกิน 165 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  10.3 หลักสูตรปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 6 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 
หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 198 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปี
การศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 20 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 18 ปี
การศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  10.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
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หมวด 4 

การรับเข้าเป็นนักศึกษา และสภาพนักศึกษา 
 

 ข้อ 11 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา 
 ผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  11.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรปริญญา
ตรีหรือส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 
  11.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
  11.3 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
  11.4 ไม้เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  11.5 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต 
  11.6 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  11.7 มีคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ 
 ข้อ 12 การรับเข้าเป็นนักศึกษา 
  ก าหนดการและวิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ส าหรับผู้
ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยจะก าหนดให้ยกเว้นวิธีการดังกล่าวใน
วรรคก่อน แต่จะให้การสอบคุณวุฒิอย่างอ่ืนแทนหรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 13 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
   13.1 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว โดยต้องส่งหลักฐาน พร้อมทั้งช าระเงินตามประกาศในวัน เวลาและสถานที่ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  13.2 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาที่มิได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นอันหมดสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะมีเหตุ
จ าเป็นและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
  13.3 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศึกษาระบบใดต้อง
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศึกษาในระบบนั้น 
  13.4 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาและท าการศึกษา ณ วิทยาเขต หรือ
ศูนย์การศึกษาใด จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและท าหารศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย์การศึกษานั้น 
 ข้อ 14 การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา 
  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นักศึกษาเปลี่ยน
รูปแบบการศึกษาได้ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรวมทั้ง
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ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา โดยให้นับระยะเวลาการศึกษาต่อจากที่
ได้ศึกษามาแล้ว 
 ข้อ 15 สภาพนักศึกษา  
  15.1 สภาพนักศึกษาแบ่งออกเป็น 2 สภาพ ดังนี้ 
   15.1.1 นักศึกษาสภาพปกติ  ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาค
การศึกษาแรกหรือนักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
   15.1.2 นักศึกษาสภาพรอพินิจ ได้แก่นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ ากว่า 2.00 โดยให้จ าแนกนักศึกษาในสภาพรอพินิจ ดังนี้ 
    1) นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคเรียนปกติแล้วได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่สองตั้งแต่ 1.60 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติที่ได้รับค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะได้รับสภาพรอพินิจครั้ง
ที่ 1 
    2) นักศึกษาที่อยู่ในสภาพรอพินิจครั้งที่๑ ที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 2  
    3) นักศึกษาที่อยู่ในสภาพรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 3 
  15.2 ในกรณีลงทะเบียนเรียนฤดูร้อนให้ถือว่าเป็นภาคการศึกษาต่อเนื่อง 
  15.3 ผู้ที่มีสภาพนักศึกษาให้มีบัตรประจ าตัวนักศึกษาเป็นหลักฐาน เพ่ือประกอบการใช้ 
วิทธิต่างๆ ที่นักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย 
  15.4 การพ้นสภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   15.4.1 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 11 
   15.4.2 ตาย 
   15.4.3 ลาออก 
   15.4.4 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
   15.4.5 ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออกหรือโอนไปยังสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
   15.4.6 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   15.4.7 ไม่ลงทะเบียนหรือลาพักการเรียนหรือช าระเงินค่าธรรมเนียมการจัด
การศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากมหาวิทยาลัย 
   15.4.8 นักศึกษาที่ ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 ในภาค
การศึกษาปกติท่ีสองท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกให้พัก 
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   15.4.9 นักศึกษาที่ ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.70 ในภาค
การศึกษาปกติถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งที่ 1  
    15.4.10 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาค
การศึกษาปกติถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งที่ 2 
    15.4.11 ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยาเวลาที่ก าหนดตาม ข้อ 10 
    15.4.12 นักศึกษาลงทะเบียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
    15.4.13 กระท าการทุจริต หรือมีความประพฤติอันเป็นการเสื่อมเสียแก่
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ออกหรือไล่ออกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัย
นักศึกษา  
 ข้อ 16 การรับโอนนักศึกษา 
  16.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ก าลัง
ศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  16.2 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   16.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับนี ้
   16.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
ปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักการศึกษา 
  16.3 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องยื่นค าร้องต่อ
มหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ก่อนวันเปิดการศึกษาของภาคที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้น 
พร้อมทั้งแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  16.4 นักศึกษาที่รับโอนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษา 
  16.5 การนับเวลาให้นับระยะต่อเนื่องจากสถาบันเดิม 
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หมวด 5 
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
 ข้อ 17 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 18 หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ ดังนี้ 
  18.1 ให้ค าแนะน าและท าแผนการเรียนของนักศึกษาร่วมกับนักศึกษา ให้ถูกต้องตาม
หลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
  18.2 ให้ค าแนะน าในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเก่ียวกับการศึกษาแก่นักศึกษา 
  18.3 ให้ค าแนะน าในการลงทะเบียนเรียน การถอน เพ่ิม โอน 
  18.4 แนะน าวิธีเรียน ให้ค าปรึกษา และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา 
  18.5 ท าการตรวจสอบและติดตามการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามโครงสร้างของ
หลักสูตร 
  18.6 ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  18.7 รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไว้ในกรณีที่นักศึกษากระท าผิดวินัยให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานให้ประธานหลักสูตรและคณบดี
ทราบ เพือ่พิจารณาน าเสนออธิการบดีพิจารณาลงโทษทางวินัยต่อไป 

หมวด 6 
การลงทะเบียนเรียนและการโอนผลการเรียน 

 
 ข้อ 19 การลงทะเบียนเรียน 
  19.1 ก าหนดการ ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
  19.2 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้ช าระตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 20 จ านวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา 
  นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบเต็มเวลาแต่ละภาคการศึกษาปกติ ไม่ต่ ากว่า 
9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบไม่เต็มเวลา แต่ละภาคการศึกษาไม่
ต่ ากว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่ต่ ากว่า 3 หน่วยกิตและไม่เกิน 
๙ หน่วยกิต 
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  หากมีเหตุผลและความจ าเป็น การลงทะเบียนที่มีจ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจท าได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ต้องเรียนให้
ครบตามจ านวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
  กรณีนักศึกษามีสภาพรอพินิจจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของแผนการเรียน 
 ข้อ 21 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ 
  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษเป็นการลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร โดยนักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อกองบริการการศึกษาภายใน 20 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา
ปกติและภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนประกอบด้วย 
  21.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษที่เป็นการลงทะเบียนแบบนับหน่วยกิต 
  21.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต โดยมีผลการเรียนเป็น Au 
(Audit)  
 ข้อ 22 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดที่มีวิชาบังคับก่อนให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ
หลักสูตร 
 ข้อ 23 การเพ่ิม ถอนหรือยกเลิกรายวิชา 
  23.1 การเพ่ิมหรือถอนรายวิชาเรียนต้องกระท าภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาค
การศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติและภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาส าหรับภาค
การศึกษาฤดูร้อน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  23.2 การยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชาหรือบางรายวิชาเรียน ต้องยื่นค าร้องต่อกองบริการ
การศึกษาตามแบบฟอร์มที่ก าหนดก่อนถึงวันแรกของวันสอบปลายภาค ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ส าหรับภาคการศึกษาปกติ และ 1 สัปดาห์ ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน และ
บันทึกผลการเรียนเป็น W (Withdraw)  
  ในกรณีลงทะเบียนเรียนแล้วลาพักการเรียน ให้ถือว่าได้ยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชาด้วย 
 ข้อ 24 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
  นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย
วินัยนักศึกษาหรือไม่มีรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการเรียนนั้น จะต้องลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้ด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 10 วัน นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาฤดูร้อน มิฉะนั้นจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  กรณีที่พ้นสภาพตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาสามารถขอคืนสภาพได้แต่ทั้งนี้พ้นสภาพไปแล้ว
ไม่เกิน 2 ภาคการเรียนติดต่อกัน และให้นับเวลาที่พ้นสภาพเป็นระยะเวลาที่รวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษา
ด้วย 
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 ข้อ 25 การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ปฏิบัติตามวิธีการ 
ขั้นตอนและในวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด การผ่อนผันการช าร่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นอ านาจของ
อธิการบดีทั้งนี้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา 
 นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาจะลงทะเบียนในภาคการเรียนถัดไปจะต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการเรียนที่ค้างช าระก่อน 
 การขอยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัย โดยให้จัดท า
เป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 26 การลาพักการศึกษา  
  26.1 การลาพักการศึกษา นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาต่อกองบริการ
การศึกษาภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่จะลาพักการศึกษา 
  26.2 การลาพักการศึกษากระท าได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ถ้านักศึกษายังมี
ความจ าเป็นที่จะต้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไปจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
  26.3 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 27 การลาออก 
  นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 28 นักศึกษาสามารถโอนผลการเรียน โดยน าหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ
หรือจากประสบการณ์การท างานโดยไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นอีก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของสภา
มหาวิทยาลัย 
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หมวด 7 
การวัด และการประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ 29 การมีสิทธิเข้าสอบ 
  29.1 นักศึกษาผู้มีสิทธิในการสอบปลายภาคการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   29.1.1 มีเวลาเรียนวิชาใดไม่น้อยกว่าร้อนละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
   29.1.2 กรณีที่มีเวลาเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้มีสิทธิสอบ 
  29.2 นักศึกษาผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 29.1.1 หรือข้อ 29.1.2 ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณา
ให้ผลการเรียนเป็น E  
 ข้อ 30 ระเบียบการสอบ 
  30.1 หลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  30.2 นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบปลายภาคตามก าหนด จะต้องยื่นค าร้องขอสอบภายใน 7 
วันนับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค โดยให้ผู้ขาดสอบด าเนินการสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันประกาศผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หากพ้นก าหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียน
เป็น “E” 
 ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่สามารถด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อธิการบดี 
  30.3 นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบให้ถือว่าสอบตกได้ E หรือไม่ผ่านได้ F ในวิชานั้น และ
ถือว่าผิดวินัยทางการศึกษาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 31 ให้มีการประเมินลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร เป็น 2 ระบบ ดังนี้ 
  31.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
                       A ดีเยี่ยม 4.0 
                       B+ ดีมาก 3.5 
                       B ดี 3.0 
                       C+ ดีพอใช้ 2.5 
                       C พอใช้ 2.0 
                       D+ อ่อน 1.5 
                       D อ่อนมาก 1.0 
                       E ตก 0.0 
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 ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่
ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่า
จะสอบได้ กรณีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านที่เป็นระวิชาเลือกและรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ถ้าได้
ระดับคะแนนต่ ากว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอ่ืนได้ แล้วให้เปลี่ยนคะแนนวิชาดังกล่าวที่สอบ
ตกนั้น เป็น “Au” (Audit) ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนภายใน 2 สัปดาห์
นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป 
  31.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้ 

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
ผ่านดีเยี่ยม PD (Pass with Distinction) 
ผ่าน P (Pass) 
ไม่ผ่าน F (Fail) 

 ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก าหนดเฉพาะ และ
รายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
 รายวิชาที่ได้รับผล “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 
 ข้อ 32 สัญลักษณ์อ่ืน มีดังนี้ 
   Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 
         W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนด
สอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพัก
การศึกษา หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว และรายวิชาเลือก
ที่ได้รับอนุมัติให้ไปเรียนวิชาอ่ืนแทน 
   I (Incomplete) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายัง
ท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาค นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องด าเนินการขอรับการ
ประเมินเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ดังนี้ 
   1) กรณีนักศึกษายังท างานไม่เสร็จ ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน  
นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคในภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชานั้น 
  2) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้ด าเนินการตามข้อ 30.2  
 ข้อ 33 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ ส าหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I” ไม่น าหน่วย
กิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย 
  33.1 กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้ า ให้น าเฉพาะผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งสุดท้าย
ที่ผ่านมาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
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  33.2 กรณีที่สอบตกแต่ไม่เรียนซ้ า ไม่ให้น าผลการศึกษาและหน่วยกิตมาค านวณค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ย 
  33.3 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบไปแล้ว หรือเรียนวิชาที่ระบุไว้
ในหลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 
 ข้อ 34 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
  34.1 มีความประพฤติดี 
  34.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนดให้มีการเรียนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 
  34.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
  34.4 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษา 17 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษา 17 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 ข้อ 35 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้วจะได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ให้ถึง 2.00 ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 34.5  
 ข้อ 36 ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  36.1 สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดที่เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยจากสถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะ
ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 
  36.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F ตาม
ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 
  36.3 มีเวลาเรียน หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
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  36.4 ไม่มีรายวิชาที่มีการโอนผลการเรียนตามข้อ 28  
 ข้อ 37 การประเมินผลการศึกษา 
  37.1 ให้คณะกรรมการที่คณะแต่งตั้งพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาแต่ละรายวิชา 
  37.2 การส่งผลการเรียน 
   37.2.1 กรณีเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษาผู้สอนจะต้องส่งผลการเรียน
ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 
   37.2.2 กรณีที่ไม่ใช่ภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษา ผู้สอนจะต้องส่งผลการ
เรียนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 
 ข้อ 38 การข้ึนทะเบียนบัณฑิตและการขออนุมัติการส าเร็จการศึกษา 
  38.1 ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตต่อกองบริการการศึกษา ตามขั้นตอน
และเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมทั้งต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  38.2 นักศึกษาที่ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาจะต้องไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ ต่ อ
มหาวิทยาลัยและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่ขัดต่อข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ 39 ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกประกาศ ระเบียบ ข้อก าหนด หรือหลักเกณฑ์ใดเพ่ือปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ ให้น าประกาศ ระเบียบ ข้อก าหนด หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผล
บังคับใช้อยู่ก่อนข้อบังคับนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม จนกว่าจะได้มีการออกประกาศ ระเบียบ ข้อก าหนด 
หรือหลักเกณฑ์ ตามข้อบังคับนี้ 
   
 
    ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551 
 
 
 
      (ศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์   วิศาลาภรณ์) 
                นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๑๕๕๔ 

      
 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. ๒๕๔๗ สภา
มหาวิทยาลัยจึงก าหนดข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ข้อที่ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปเฉพาะข้อ ๕ ส่วนข้อ ๔ และ ๖ ให้ใช้
บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 สภามหาวิทยาลัย หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 อธิการบดี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” 
 ข้อ ๔ ให้เพ่ิมข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 “การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๑๕.๔.๘ ถึง 
๑๕.๔.๑๒ ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้
สามารถคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ในหลักสูตรเดิม โดยให้โอนผลการเรียนตามข้อ ๒๘ แห่งข้อบังคับ
สภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๑ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในประกาศมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๕ ให้เพ่ิมข้อความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓๔.๖ ข้อ ๓๔ แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 “๓๔.๖ นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ข้อ ๓๓.๓ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 “๓๓.๓ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้วที่มีค่าระดับคะแนน
ต่ ากว่า C โดยให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนทุกครั้งที่ลงทะเบียนเรียนและให้ปรากฏในเอกสาร
แสดงผลการเรียนด้วย ทั้งนี้นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ าในกรณีนี้ไม่สามารถรับเกียรตินิยมได้”  

ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ 
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  ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ในการวิพากษ์หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



222 
 

 
 

ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร 

1.รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ์ 
หลักสตูรการบัญชี ส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ต าแหน่ง :  
ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ปั จจุ บั น ห น่ วย งาน ห รื ออ งค์ ก รต่ า ง  ๆ  ได้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงแนวคิดกระบวนการรับบุคลากรเข้าท างาน 
โดยไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ทักษะด้านนิเทศศาสตร์เพียงอย่าง
เดียว แต่รวมไปถึงทางด้านสารสนเทศศาสตร์คือด้าน
ข้อมูล การคิดวิเคราะห์ข้อมูลได้เร็ว เพราะฉะนั้นการ
จัดท าหลักสูตรต้องมองในรูปแบบสหวิชาการ 

หลักสูตรมีการบูรณาการ โดยใช้สหวิชาการผ่านการเรียนการ
สอนด้านธุรกิจ นิเทศศาสตร์ และนวัตกรรม เช่น รายวิชาหลัก
นิเทศศาสตร์และจรรยาบรรณวิชาชีพนิเทศศาสตร์  รายวิชา
การเป็นผู้ประกอบการสื่ อยุคดิจิทั ล  รายวิชาความคิด
สร้างสรรค์ในงานนิเทศศาสตร์ธุรกิจ  

2 ในการเรียนจะมีโมดูล (module) 1 โมดูล (module) มี
สาขา 1 สาขา มีช่ือวิชา 1 ช่ือวิชา ที่นักศึกษาต้องเรียน
เกี่ยวกับการเข้าถึงชุมชน และการใช้ภูมิปัญญาหรือ
ข้อมูลชุมชนมาถ่ายทอด 

หลักสูตรได้น าค าเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมาพิจารณาในการ
ปรับปรุงชุดวิชาและรายวิชาที่เกี่ยวข้องและเข้าถึงชุมชนและ
การใช้ภูมิปัญญาหรือข้อมูลชุมชน คือ 
- ชุดวิชาความคิดสร้างสรรค์ในงานนิเทศศาสตร์ธุรกิจ   
6(3-6-9) 
          แนวคิด และทฤษฎีหลักนิเทศศาสตร์ เทคนิคและฝึก
ปฏิบัติการ รูปแบบการสื่อสาร การสื่อสารภายในบุคคล การ
สื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่ม การสื่อสารองค์กรการ
สื่อสารมวลชน การสื่อสารออนไลน์ การสื่อข่าวและการเขียน
ข่าว การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ภาษา การพัฒนา
บุคลิกภาพ กฎหมาย จริยธรรม ที่ เกี่ยวข้องกับงานนิเทศ
ศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสารในห้องปฏิบัติการนิเทศ
ศาสตร์ 

3 จะต้องมีหลักสูตรที่มลีักษณะโมดลู (module) หลักสตูรมีการจัดการเรียนการสอนลักษณะโมดลูในวิชาแกน,
วิชาเอกบังคับ และเอกเลือก ดังนี้ 
1) กลุ่มวชิาแกน 
- ชุดวิชาหลักนิเทศศาสตร์และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
นิเทศศาสตร์  6(3-6-9) 
- ชุดวิชาความคดิสรา้งสรรค์ในงานนเิทศศาสตร์ธรุกิจ 6(3-6-9)          
- ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการสือ่ยุคดิจิทัล  6(3-6-9)         
- ชุดวิชาการจัดการชุดข้อมลูและการวิจัยนิเทศศาสตร์ธุรกิจ 
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
  6 (3-6-9) 
2) กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน 
- ชุดวิชากลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจและองค์กร 6(3-6-9) 
- ชุดวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารดิจทิัล 6(3-6-9) 
- ชุดวิชาการใช้อปุกรณ์เฉพาะเพื่องานนิเทศศาสตร์ธุรกจิ  6(3-6-9) 
- ชุดวิชาแอนิเมชัน   3(2-2-5) 
- ชุดวิชาโครงงานนิเทศศาสตร์ธุรกิจ  3(2-2-5) 
- ชุดวิชาอีเว้นท์นวัตกรรมธุรกิจ 6(3-6-9) 
- ชุดวิชาประยุกต์ใช้การสื่อสารในงานสหวิทยาการ 6(3-6-9) 

4 ก าหนดใน 1 เทอม ฝึกให้นักศึกษาเก่ง 
ดา้นการใช้เทคโนโลยี สอนแบบฝกึปฏิบัติ  

หลักสตูรมีการปรับปรุงชุดวิชาและรายวิชาให้เป็นการสอนที่
การปฏิบัติทุกรายวิชา โดยไดจ้ัดตารางการเรียนการสอน ดังนี ้
1) ช้ันปี 1  
- ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการสือ่ยุคดิจิทัล 6(3-6-9) 
2) ช้ันปี 2  
- ชุดวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล 6(3-6-9) 
- ชุดวิชาแอนิเมชัน  3(2-2-5)     
- ชุดวิชาการใช้อุปกรณเ์ฉพาะเพื่องานนิเทศศาสตร์ธุรกิจ6(3-6-9) 

5 เพิ่มรายวิชาดา้นสื่อดิจิทลั (Digital Media) หลักสตูรได้น าค าเสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิมาพิจารณาในการ
ปรับปรุงชุดวิชาและรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัล  
(Digital Media) คือ 
1) ชุดวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล  6(3-6-9) 
                การฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารใน
ระบบดิจิทัลการถ่ายภาพและกราฟิกดีไซน์ องค์ประกอบและ
การสร้างสรรค์งานเทคโนโลยกีารสือ่สารดิจิทัลเพื่อธุรกิจการใช้
โปรแกรมเพื่อการออกแบบกราฟิกการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
ดิจิทัล การออกแบบและประยุกต์ใช้กับสื่อสังคมออนไลน์เพื่อ
เป็นช่องทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) การเป็นผู้ประกอบการสื่อยุคดิจิทัล    6(3-6-9) 
                     แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจ คุณลั กษณะของ
ผู้ประกอบการ หน้าที่งานทางธุรกิจ การสร้างธุรกิจและ
กระบวนการจัดตั้งธุรกิจ การแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ  
การบริหารเงินทุน การระดมทุน การวางแผนทางการเงิน การ
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
เขียนแผนธุรกิจ การสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร การจัดการ
การตลาด การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลการพัฒนาธุรกิจ แนวโน้ม
ตลาดธุรกิจสื่อในอนาคต ความสามารถของผู้ประกอบการสื่อ 
ในยุค 4.0 ทักษะการปฏิบัติงานในด้านสื่อ การวางแผนการ
เลือกเส้นทางการประกอบอาชีพในอนาคต การสร้างเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพ และการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่
เกื้อหนุนทางธุรกิจ 
3) ชุดวิชาแอนิเมชัน                       3(2-2-5) 
           หลักการ กระบวนการและขั้นตอนการผลิตสื่อ

แอนิเมชัน การปั้นตัวละครการวาดฉาก การก าหนดการ

เคลื่อนไหว การใส่เสียงประกอบ ความคิดสร้างสรรค์ ช่องทาง 

การเผยแพร่และการสร้างรายได้จากการผลิตสื่อแอนิเมชัน  

4) การจัดการชุดข้อมลูและการวิจัยนิเทศศาสตร์ธุรกิจ                                           
                                                   6(3-6-9) 
                   การออกแบบโครงสร้างและการจัดเก็บข้อมูล

ที่มีความสัมพันธ์กัน น าเสนอข้อมูลที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีใน

รูปแบบอินโฟกราฟฟิกและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่น่าสนใจและ

เข้าถึงง่าย สามารถน าชุดข้อมูลไปจัดการใช้ประโยชน์ในการ

วิเคราะห์วางแผน แก้ปัญหา พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและ

นวัตกรรมการสื่อสารด้วยกระบวนการวิจัยทางนิเทศศาสตร์

เชิงประยุกต์ในสหวิทยาการเพื่อพัฒนาธุรกิจ องค์กร ชุมชน

และสังคม ภายใต้แนวคิด หลักการ ระเบียบวิธีการวิจัยทาง

นิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสารและการน า

ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กร ชุมชนและสังคมทั้งใน

ด้านการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

การใช้ประโยชน์เชิงชุ 

มชนและสังคมและการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 

6 เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Entertainment หลักสูตรได้น าค าเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมาพิจารณาในการ

ปรับปรุงชุดวิชาและรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคือ 
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1) อีเว้นท์นวัตกรรมธุรกิจ                 6(3-6-9) 

                    การฝึกปฏิบัติออกแบบงานอีเว้นท์นวัตกรรม
ธุรกิจ การเรียนรูเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรมในยคุดิจิทลั  
เพื่อน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบและการจัดงาน 
อีเว้นท์ สอดแทรกไอเดียความคิดสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์
ผลงานโชว์บนรันเวย์ รวมทั้งการเขียนบท การแสดง และ
ก ากับการแสดงละครเวที เพื่อน าเสนอต่อสายตาสาธารณชน
ในฉบับมืออาชีพและฝึกเป็นผู้ประกอบการร่วมกับสถาน
ประกอบการ  
2) การใช้อุปกรณ์เฉพาะเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ธุรกิจ                          
6(3-6-9) 

              การฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อ การวางแผน การ
วิเคราะห์  การออกแบบ การสร้างสรรค์ ช้ินงาน การใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการผลิต สื่อทุกรูปแบบในห้อง 
สตูดิโอและนอกสถานที่ การเลือกใช้เสียง การประยุกต์ใช้งาน
เพื่อสร้างสรรค์และน าเสนอผลงาน การก าหนดคุณสมบัติของ
โดรน การติดตั้ง การบินโดน  การใช้งาน การดูแลรักษา 
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบินโดรน เพื่อการ
เผยแพร่ และการสตรีมมิ่ งในแพลตฟอร์มต่าง ๆ การใช้
เครื่องมือสร้างสรรค์วิดีโอด้วย มือถือ(สมาร์ทโฟน) เทคนิค 
กระบวนการผลิต และช่องทางการเผยแพร่เพื่อการสร้าง
รายได้ 
3) สต๊อปโมชั่น                                3(2-2-5) 
  หลักการผลิตสื่อ การจัดฉาก ก าหนดตัว

ละคร การเขียนโครงเรื่อง การเขียนสตอรี่บอร์ด การปั้นตัว

ละคร การจัดแสง การจัดฉาก การเรียบเรียง การล าดับภาพ  

ก ารถ่ าย ภ าพ นิ่ งแ ต่ ล ะ ฉ าก เพื่ อ น าม าป ระก อบ เป็ น

ภาพเคลื่อนไหว การตัดต่อ การใส่เสียงประกอบและการ

เผยแพร่    
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2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บญุลือ 
ต าแหน่ง : อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยี์และสื่อสารการศึกษา คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ในช้ันปีท่ี 1 เป็นศาสตร์ลงมือท าคน้หาตัวเองในช้ันปี
ที่ 3 - 4 เน้นการบริหาร 

หลักสูตรมีการปรับปรุงชุดวิชาและรายวิชาให้เป็นการสอนที่
การปฏิบัติทุกรายวิชา โดยได้จัดตารางการเรียนการสอน ดังนี้ 
1) ชั้นปี 1  
- ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการสือ่ยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
2) ชั้นปี 2  
- ชุดวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารดิจทิัล 6(3-6-9) 
- ชุดวิชาแอนิเมชั่น  3(2-2-5)     
- ชุดวิชาการใช้อปุกรณ์เฉพาะเพื่องานนิเทศศาสตร์ 6(3-6-9) 
3) ชั้นปี 3   
- ชุดวิชาการจัดการชุดข้อมลูและการวิจัยนิเทศศาสตร์ธุรกิจ  
6(3-6-9) 
4) ชั้นปีที่ 4 
- ชุดวิชาโครงงานนิเทศศาสตร์ธุรกิจ   3(2-2-5) 
- รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษานิเทศศาสตร์ธุรกิจและ  
  นวัตกรรมการสื่อสาร   3(3-0-6) 
- สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการ 
  สื่อสาร  6(600)  

2 ต้องมีการทดสอบ หรือในรูปแบบของ Project ให้
นักศึกษา 

หลักสูตรมีการปรับปรุงชุดวิชาและรายวิชาให้เป็นการสอนที่
เน้นการปฏิบัติทุกรายวิชา และมอบหมายให้นักศึกษาท า
โครงการหรือโครงงาน ได้แก่ 
- ชุดวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารดิจทิัล 6(3-6-9) 
- ชุดวิชาแอนิเมชัน  3(2-2-5)     
- ชุดวิชาการใช้อุปกรณ์เฉพาะเพื่องานนิเทศศาสตร ์
  ธุรกิจ  6(3-6-9) 
- ชุดวิชาอีเว้นท์นวัตกรรมธุรกิจ  6(3-6-9) 
- ชุดวิชาประยุกต์ใช้การสื่อสารในงานสหวิทยาการ 6(3-6-9) 
- ชุดวิชาโครงงานนิเทศศาสตร์ธุรกิจ   3(2-2-5) 
- ชุดวิชาการจัดการชุดข้อมลูและการวิจัยนิเทศศาสตร์ธุรกิจ     
6(3-6-9) 
- ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการสือ่ยุคดิจิทัล  6(3-6-9) 
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
- รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษานิเทศศาสตร์ธุรกิจและ  
  นวัตกรรมการสื่อสาร   3(3-0-6) 
- สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการ 
  สื่อสาร 6(600) 

3 รายวิชาต้องใส่ความคดิสร้างสรรคด์้านนิเทศศาสตร์
ต้องท าเกิดความแตกต่าง ท าให้เกดิสิ่งใหม่ๆ 

หลักสูตรได้ก าหนดรายวิชาและชุดวิชาเพื่อให้ผู้ เรียนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการผลิตผลงานให้โดดเด่น
เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

ความคิดสร้างสรรค์ในงานนิเทศศาสตร์ธุรกิจ  6(3-6-9) 
                     แนวคิดและองค์ประกอบของความคิด
สร้างสรรค์ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา การ
ออกแบบและการร้อยเรียงเรื่องราว โดยใช้กลยุทธ์และ
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย ข้ันตอนและกระบวนการผลิต 
การพัฒนาโครงงานนวัตกรรมทางธุรกิจที่เพิ่มมูลค่าและสร้าง
รายได้ การประเมินแนวคิดนวัตกรรมทางธุรกิจ ฝึกทักษะการ
เป็นนวัตกรธุรกิจที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์แก่สังคมใน
สถานประการธุรกิจหรือชุมชน 
2) อีเว้นท์นวัตกรรมธุรกิจ                 6(3-6-9) 
                    การฝึกปฏิบัติออกแบบงานอีเว้นท์นวัตกรรม

ธุรกิจ การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคดิจิทัล เพื่อ

น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบและการจัดงานอีเว้นท์  

สอดแทรกไอเดียความคิดสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์ผลงาน

โชว์บนรันเวย์ รวมทั้งการเขียนบท การแสดง และก ากับการ

แสดงละครเวที เพื่อน าเสนอต่อสายตาสาธารณชนในฉบับมือ

อาชีพและฝึกเป็นผู้ประกอบการร่วมกับสถานประกอบการ 

4 การให้ความส าคัญในเรื่องของชุมชน ดึงชุมชนให้มี
ส่วนร่วมความหลายทางวัฒนธรรม และดึงความ
หลากหลายให้เป็นความเข้มแข็ง เพื่อให้หลักสูตรมี
ความเข้มแข็ง 

หลักสูตรให้ความส าคัญกับน าเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์

ความรู้ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน จึงได้

ออกแบบชุดวิชาและรายวิชาที่สนับสนุนชุมชนเพื่อให้เกิด

ความเข้มแข็ง 

1) ชุดวิชาความคิดสร้างสรรค์ในงานนิเทศศาสตร์ธุรกิจ   

                                                          6(3-6-9) 
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
  แนวคิดและองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 

การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา การออกแบบและการ

ร้อย เรีย งเรื่ อ งราว โดยใช้กลยุทธ์และเทคโน โลยี การ               

สื่อสารที่ทันสมัย ขั้นตอนและกระบวนการผลิต การพัฒนา

โครงงานนวัตกรรมทางธุรกิจที่เพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้  

การประเมินแนวคิดนวัตกรรมทางธุรกิจ ฝึกทักษะการเป็นน

วัตกรธุรกิจที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์แก่สังคมในสถาน

ประการธุรกิจหรือชุมชน  

2) ชุดวิชาประยุกต์ใช้การสื่อสารในงานสหวิทยาการ   

6(3-6-9) 

          แนวคิด หลักการ และประเภทนวัตกรรมการสื่อสาร 

การพัฒนาโจทย์ของสังคมด้านการท่องเที่ยว  การเมืองการ

สาธารณสุข ผ่านการสร้างนวัตกรรมเพื่อต่อยอด การใช้

ประโยชน์ และการเผยแพร่สู่สาธารณะ 

3) รายวิชาภูมิปัญญาไทยกับความคิดสร้างสรรค์  3(2-2-5) 

          กระบวนการคิดแบบสร้างสรรค์ การพัฒนาความคิด

ริเริ่มใช้จินตนาการการออกแบบสร้างสรรค์สื่อและการ

สร้างสรรค์เนื้อหาจากโจทย์ที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การ

ประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์ ทางการสื่อสารดิจิทัลและฝึก

ปฏิบัติการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 

3. คุณวิชาวุธ จริงจิตร 

 ต าแหน่ง : วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด 

ล า
ดับ 

ข้อสังเกต
ของ

ผู้ทรงคุณวุ
ฒิ 

การปรับปรุงแก้ไข 

1 ต้องค่ อย ๆ 
เ ป ลี่ ย น
ป ล า ย ท า ง

หลักสูตรมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีสมรรถนะในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร เชิงสห
วิทยาการ เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมธุรกิจ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เป็นผู้น าองค์กรธุรกิจ ภาครัฐและภาคประชาสังคม โดยได้ปรับปรุงชุดวิชาและรายวิชาตาม
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ล า
ดับ 

ข้อสังเกต
ของ

ผู้ทรงคุณวุ
ฒิ 

การปรับปรุงแก้ไข 

ของนักนิเทศ
ศ า ส ต ร์ ใ ห้
ก ล า ย เป็ น 
Digital 
Marketing 
Communic
ation 

ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 
1) ชุดวิชากลยุทธก์ารสื่อสารธุรกจิและองค์กร  6(3-6-9) 

  ห ลั ก ก า ร  แ น ว คิ ด  ท ฤ ษ ฎี ก า ร สื่ อ ส า ร 

เ พื่ อ ส ร้ า ง แ ล ะ บ ริ ห า ร ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ธุ ร กิ จ แ ล ะ อ ง ค์ ก ร   

กลยุทธ์การสร้างช่ือเสียงและการสร้างแบรนด์องค์กร บุคคลและผลิตภัณฑ์ การบริหารความเสี่ยงด้าน

การสื่อสารธุรกิจและองค์กร การจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤติ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย  จิตวิทยา

การสื่อสาร  การจัดท าแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัล  ปฏิบัติการผลิตสื่อและคอนเทนท์ผ่าน

แพลตฟอร์มดิจิทัลและการประเมินประสิทธิภาพกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจและองค์กร 

2) รายวิชากลยุทธการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการสื่อสาร กลยุทธ์การสื่อสาร และกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงบูรณาการ ส่วนประสม

การตลาด การวางแผนการสื่อสารการตลาด และกลยุทธ์การใช้สื่อเพื่อการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

3) ชุดวิชาการจัดการชุดข้อมูลและการวิจัยนิเทศศาสตร์ธุรกิจ   6(3-6-9) 

          การออกแบบโครงสร้างและการจัดเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน น าเสนอข้อมูลที่ทันสมัยด้วย

เทคโนโลยีในรูปแบบอินโฟกราฟฟิกและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่น่าสนใจและเข้าถึงง่าย สามารถน าชุด

ข้อมูลไปจัดการใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์วางแผน แก้ปัญหา พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและ

น วั ต ก ร ร ม ก า ร สื่ อ ส า ร ด้ ว ย ก ร ะ บ ว น ก า ร วิ จั ย 

ท า ง นิ เ ท ศ ศ า ส ต ร์ เ ชิ ง ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ น ส ห วิ ท ย า ก า ร 

เพื่อพัฒนาธุรกิจ องค์กร ชุมชนและสังคม ภายใต้แนวคิด หลักการ ระเบียบวิธีการวิจัยทางนิเทศศาสตร์

ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสารและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กร ชุมชนและสังคมทั้งใน

ด้านการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์เชิงชุมชนและสังคมและ

การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 

2 AI : 
(Artificial 
Intelligenc
e) เป็ นสิ่ งที่
จ า เ ป็ น
ส า ห รั บ
ปั จ จุ บั น 
นั กศึ กษ าที่

  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 4 ปี) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติที่
ส าคัญ 3 ประการ ดังน้ี 
      1. เพื่อผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ให้มีความรู้ ทัศนคติและทักษะปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ธุรกิจและ
นวัตกรรมการสื่อสารอย่างมืออาชีพ 
      2. เพื่อผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมทางธุรกิจและนวัตกรรมการ
สื่อสารสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
      3. เพื่อผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีจิตอาสาและมี
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ล า
ดับ 

ข้อสังเกต
ของ

ผู้ทรงคุณวุ
ฒิ 

การปรับปรุงแก้ไข 

ผลิตออกมา
ต้องสามารถ
เ ขี ย น
โป ร แ ก ร ม 
และพัฒนา
โปรแกรมให้
มีความฉลาด 
มี
ความสามาร
ถ คิ ด 
วิ เ ค ร า ะ ห์ 
ว า ง แ ผ น 
และตัดสินใจ
ได้ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
          โดยหลักสูตรได้ออกแบบชุดวิชาและรายวิชาที่สนับสนุนความสามารถของผู้เรียน ได้แก่ 

1) ชุดวิชาการจัดการชุดข้อมูลและการวิจัยนิเทศศาสตร์ธุรกิจ   6(3-6-9) 

          การออกแบบโครงสร้างและการจัดเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน น าเสนอข้อมูลที่ทันสมัยด้วย

เทคโนโลยีในรูปแบบอินโฟกราฟฟิกและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่น่าสนใจและเข้าถึงง่าย สามารถน าชุดข้อมูลไป

จัดการใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์วางแผน แก้ปัญหา พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสารด้วย

กระบวนการวิจัยทางนิเทศศาสตร์เชิงประยุกต์ในสหวิทยาการเพื่อพัฒนาธุรกิจ องค์กร ชุมชนและสังคม ภายใต้

แนวคิด หลักการ ระเบียบวิธีการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสารและการน าผลการวิจัยไป

ใช้ประโยชน์ต่อองค์กร ชุมชนและสังคมทั้งในด้านการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การ

ใช้ประโยชน์เชิงชุมชนและสังคมและการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 

2) ชุดวชิาแอนิเมชนั   3(2-2-5) 

            หลักการ กระบวนการและขั้นตอนการผลิตสื่อแอนิเมชัน การปั้นตัวละครการวาดฉาก การก าหนดการ

เคลื่อนไหว การใส่เสียงประกอบ ความคิดสร้างสรรค์ ช่องทางการเผยแพร่และการสร้างรายได้จากการผลิตสื่อ

แอนิเมชัน 

3 เน้นพัฒนา
นักศึกษา
ด้านอินโฟ
กราฟฟิก  

หลักสูตรน าข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงชุดวิชาและรายวิชาที่เน้นพัฒนานักศึกษาด้าน
อินโฟกราฟิก ได้แก่ 

1) ชุดวิชาแอนิเมชัน   3(2-2-5) 

           หลักการ กระบวนการและขั้นตอนการผลิตสื่อแอนิเมชัน การปั้นตัวละครการวาดฉาก การ

ก าหนดการเคลื่อนไหว การใส่เสียงประกอบ ความคิดสร้างสรรค์ ช่องทางการเผยแพร่และการสร้าง

รายได้จากการผลิตสื่อแอนิเมชัน 

2) ชุดวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล        6(3-6-9) 
           การฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในระบบดิจิทัลการถ่ายภาพและกราฟิกดีไซน์ 
องค์ประกอบและการสร้างสรรค์งานเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัลเพื่อธุรกิจการใช้โปรแกรมเพื่อการ
ออกแบบกราฟิกการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล การออกแบบและประยุกต์ใช้กับสื่อสังคมออนไลน์
เพื่อเป็นช่องทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4 เพิ่มรายวิชา
ที่เกี่ยวกับ

หลักสูตรน าข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงชุดวิชาและรายวิชาที่เน้นพัฒนานักศึกษาด้านการ
วางแผน Content การขายสินค้าบนโลกออนไลน์การ PR การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร การ
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ล า
ดับ 

ข้อสังเกต
ของ

ผู้ทรงคุณวุ
ฒิ 

การปรับปรุงแก้ไข 

การวางแผน 
Content 
การขาย
สินค้าบนโลก
ออนไลน์การ 
PR การสร้าง
ภาพลักษณ์ที่
ดีขององค์กร 
การเขียน
ข่าวการ PR 
บนโลก
ออนไลน์  

เขียนข่าวการ PR บนโลกออนไลน์ ได้แก่ 

1) ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการสื่อยุคดิจิทัล   6(3-6-9)   

         แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจ คุณลักษณะของผู้ประกอบการ หน้าที่งานทางธุรกิจ การสร้างธุรกิจและ
กระบวนการจัดตั้งธุรกิจ การแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ  
การบริหารเงินทุน การระดมทุน การวางแผนทางการเงิน การเขียนแผนธุรกิจ การสร้างภาพลักษณ์
ให้กับองค์กร การจัดการการตลาด การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลการพัฒนาธุรกิจ แนวโน้มตลาดธุรกิจสื่อใน
อนาคต ความสามารถของผู้ประกอบการสื่อในยุค 4.0 ทักษะการปฏิบัติงานในด้านสื่อ การวางแผนการ
เลือกเส้นทางการประกอบอาชีพในอนาคต การสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ และการสร้างเครือข่าย
กับหน่วยงานที่เกื้อหนุนทางธุรกิจ 
 
2) ชุดวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล          6(3-6-9) 
           การฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในระบบดิจิทัลการถ่ายภาพและกราฟิกดีไซน์ 
องค์ประกอบและการสร้างสรรค์งานเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัลเพื่อธุรกิจการใช้โปรแกรมเพื่อการ
ออกแบบกราฟิกการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล การออกแบบและประยุกต์ใช้กับสื่อสังคมออนไลน์
เพื่อเป็นช่องทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4.รองศาสตราจารย์ ดร. อัศวิน  เนตรโพธิ์แก้ว 
ต าแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายสื่อสารองค์กร และผู้อ านวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรม  

 การสื่อสาร สถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 
ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์
ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร พ.ศ.2565  เป็น
หลักสูตรที่พลิกโฉมและตอบโจทย์สถานการณ์
ปัจจุบันของโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็ว เป็นสังคมยุค
ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์และการออกแบบการสอนเป็นโมดูลหรือ
ชุดวิชาที่ตอบสนองอาชีพยุคดิจิทัล 

หลักสูตรได้มีการออกแบบและการปรับ ชุดวิชาตาม
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (วันที่  7 เมษายน 
2564) โดยหลักสูตรนิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการ
สื่อสาร พ.ศ.2565 ในลักษณะชุดวิชาหรือโมดูล (Module) 
มีการบูรณาการศาสตร์ด้านนิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ  
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการสื่อสาร มุ่งผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนให้มีทักษะปฏิบัติและมีสมรรถนะ
ด้านวิชาชีพ โดยผู้เรียนสามารถสร้างรายได้ขณะก าลังศึกษา
และจบการศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสื่อและ
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องในยุคดิจิทัล ประกอบด้วย วิชาแกน  
วิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือก ดังนี้ 

1) กลุ่มวชิาแกน 
- ชุดวิชา หลักนิเทศศาสตร์และจรรยาบรรณวิชาชีพนิเทศ
ศาสตร ์  6(3-6-9) 
- ชุดวิชา ความคดิสร้างสรรค์ในงานนิเทศศาสตร์ธรุกิจ 6(3-6-9) 
- ชุดวิชา การเป็นผู้ประกอบการสือ่ยุคดิจิทัล 6(3-6-9) 
- ชุดวิชา การจัดการชุดข้อมูลและการวิจัยนิเทศศาสตร์
ธุรกิจ 6(3-6-9) 
2) กลุ่มวชิาเอกบังคับ 
- ชุดวิชา กลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจและองค์กร  6(3-6-9) 
- ชุดวิชา เทคโนโลยีการสื่อสารดจิทิัล  6(3-6-9) 
 - การใช้อุปกรณ์เฉพาะเพื่องานนิเทศศาสตร์ธุรกิจ 6(3-6-9) 
-  ชุดวิชา แอนิเมช่ัน    3(2-2-5) 
- ชุดวิชา โครงงานนิเทศศาสตร์ธุรกิจ  3(2-2-5) 

2 การจัดวิชาเอกบังคับควรเพิ่มวิชา การสื่อสาร
การตลาด หรือวิชา Creative Industry 

หลักสูตรได้มีการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ ดังนี ้
- ชุดวิชากลยทุธ์การสื่อสารธุรกจิและองค์กร  
6 หน่วยกิต  ประกอบ 
-รายวิชาการสร้างช่ือเสียงและการสร้างแบรนด์ 3(2-2-5) 
- รายวิชากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดจิิทัล  3(2-2-5) 

3 น าจุดเด่นความเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้มาใช้ในกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนเป็นอัตลักษณ์ของรายวิชา หรือการ

จัดกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ 

 

หลักสตูรได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยบรูณาการกับการ
ฝึกปฏิบัติงานภาคสนามที่มีบริบททางสังคมพหุวัฒนธรรมใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรายวิชาดังนี้ 
1)ชุดวิชาความคิดสร้างสรรค์ในงานนิเทศศาสตร์ธุรกิจ  
6(3-6-9) 
         แนวคิดและองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์  
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา การออกแบบและ
การร้อยเรียงเรื่องราว โดยใช้กลยุทธ์และเทคโนโลยีการ              
สื่อสารที่ทันสมัย ข้ันตอนและกระบวนการผลิต การพัฒนา
โครงงานนวัตกรรมทางธุรกิจที่เพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ 
การประเมินแนวคิดนวัตกรรมทางธุรกิจ ฝึกทักษะการเป็นน
วัตกรธุรกิจที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์แก่สังคมในสถาน
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
ประการธุรกิจหรือชุมชน  

2) ชุดการจัดการชุดข้อมูลและการวิจัยนิเทศศาสตร์ธุรกิจ   
                                                         6(3-6-9) 
             การออกแบบโครงสร้างและการจัดเก็บข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์กัน น าเสนอข้อมูลที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีใน
รูปแบบอินโฟกราฟฟิกและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่น่าสนใจและ
เข้าถึงง่าย สามารถน าชุดข้อมูลไปจัดการใช้ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์วางแผน แก้ปัญหา พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและ
นวัตกรรมการสื่อสารด้วยกระบวนการวิจัยทางนิเทศศาสตร์
เชิงประยุกต์ในสหวิทยาการเพื่อพัฒนาธุรกิจ องค์กร ชุมชน
และสังคม ภายใต้แนวคิด หลักการ ระเบียบวิธีการวิจัยทาง
นิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสารและการน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กร ชุมชนและสังคมทั้งใน
ด้านการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ การใช้ประโยชน์เชิงชุมชนและสังคมและการใช้
ประโยชน์เชิงวิชาการ 

3) ชุดวิชาโครงงานนิเทศศาสตร์ธุรกิจ  3(2-2-5) 
            การศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานสื่อสารทุกมิติขององค์กรภาคธุรกิจ ภาครัฐ 
และภาคประชาสังคม การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริโภค น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและการ
ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการ โดยค านึงถึง
จริยธรรมและจรรยาบรรณ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ด้านนิเทศศาสตร์เพื่อจัดท าโครงงานโดยใช้ทักษะที่นักศึกษา
สนใจและมีความถนัด เน้นกระบวนการคิด การวิเคราะห์ 
การวางแผน กระบวนการผลิต การประเมินผล และเผยแพร่
ผลงานหรือนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมาย 

4 สถานการณ์หลังโควิด ควรให้นักศึกษาและอาจารย์
ติดต่อ ฝึกปฏิบัติและท าธุรกิจกับกลุ่มประเทศ
อาเซียน โดยเฉพาะประเด็นฮาลาล 

หลักสูตรได้น าค าเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมาพิจารณาใน
การปรับปรุงชุดวิชาและรายวิชาที่เกี่ยวข้องการฝึกปฏิบัติ
และท าธุรกิจกับกลุ่มประเทศอาเซียน ขณะก าลังศึกษาในชุด
วิชาและรายวิชา ดังนี้ 
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1) ชุดการเป็นผู้ประกอบการสื่อยุคดิจิทัล 6(3-6-9) 
          แ น ว คิ ด เกี่ ย ว กั บ ธุ ร กิ จ  คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
ผู้ประกอบการ หน้าที่งานทางธุรกิจ การสร้างธุรกิจและ
กระบวนการจัดตั้งธุรกิจ การแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ 
การบริหารเงินทุน การระดมทุน การวางแผนทางการเงิน 
การเขียนแผนธุรกิจ การสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร การ
จัดการการตลาด การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลการพัฒนาธุรกิจ 
แนวโน้มตลาดธุรกิจสื่อในอนาคต ความสามารถของ
ผู้ประกอบการสื่อในยุค 4.0 ทักษะการปฏิบัติงานในด้านสื่อ 
การวางแผนการเลือกเส้นทางการประกอบอาชีพในอนาคต 
การสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ และการสร้างเครือข่าย
กับหน่วยงานที่เกื้อหนุนทางธุรกิจ 

2) รายวิชาการสังเกตประสบการณ์การเรียนรู้ด้านนิเทศ
ศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสารในบริษัทเอกชน 
หรือหน่วยงานรัฐ      1(90) 
         การน าความรู้ ทฤษฎี ด้านนิเทศศาสตร์ ธุรกิจและ

นวัตกรรมการสื่อสาร มาใช้ฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ

นิเทศศาสตร์ โดยบูรณาการทั้งด้านแนวคิด การผลิตสื่อ การ

วางแผนบริหารจัดการ การปฏิบัติ อย่างสร้างสรรค์ภายใต้

การประเมินขององค์กร หน่วยงาน หรือบริษัท เพื่อสร้าง

ธุรกิจ และพัฒนานวัตกรรม พร้อมรวบรวมข้อมูลและ

น า เส น อ ผ ล ง า น กั บ อ า จ า ร ย์ ผู้ ค ว บ คุ ม ร า ย วิ ช า  

3) ชุดวิชาสหกิจศึกษานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรม

การสื่อสาร      6(600) 

    การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการในฐานะ

พนักงานช่ัวคราวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 600 ช่ัวโมงนักศึกษา

ที่เข้าร่วมโครงการต้องเขียนใบสมัคร การผ่านการคัดเลือก

จากจากสถานประกอบการ การปฏิบัติงานในฐานะพนักงาน

ช่ัวคราว การประเมินผลโดยพนักงานที่ได้รับการมอบหมาย

จากสถานประกอบการ/พี่เลี้ยงและอาจารย์ในสาขานิเทศ

ศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมสื่อสาร และนักศึกษาต้องมี
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
โครงงานสหกิจน าเสนอต่อสาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและ

นวัตกรรมสื่อสารในการประเมินผล 

 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถการ  สัตยพาณิชย ์
ต าแหน่ง : อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ก ารจั ด ร าย วิ ช าแ ล ะ ก ารก า ห น ด ทั ก ษ ะ  

การสร้างสมรรถนะของผู้เรียนต้องค านึงถึงและ

ค า ด ก า ร ณ์ ว่ า ห ลั ก สู ต ร จ ะ ใ ช้ ง า น อี ก  

5 ปีข้างหน้า ภูมิทัศน์สื่อมีการเปลี่ยนแปลงใน

ทิศทางใด ต้องการให้นักศึกษาและบัณฑิตมีทักษะ

และสมรรถนะอย่างไร 

 

ห ลั ก สู ต รมี ก ารป รั บ ชุ ด วิ ช าแ ล ะ ร าย วิ ช า ให้ เป็ น 
การสอน ป ฏิ บั ติ ทุ ก รายวิ ช า  เพื่ อส ร้ า งสม รรถน ะ 
แก่ผู้เรียนที่สอดคล้องกับตลาดงานและการแข่งขันเชิง
ธุรกิจในอนาคต โดยจัดชุดวิชาภายใต้กรอบแนวคิด การ
พัฒนาทักษะและสร้างสมรรถนะแก่นักศึกษาด้านดิจิทัล
(Digital) ด้ านธุรกิจ  (Business) และด้ านการสื่อสาร 
(Communication)  ดังนี ้
1) ปีที่ 1  
-ชุดวิชาหลักนิเทศศาสตร์และจรรยาบรรณวิชาชีพนิเทศ
ศาสตร์ 6(3-6-9) 
- ชุดวิชาความคิดสร้างสรรค์ในงานธุรกิจ 6(3-6-9) 
- ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการสื่อยุคดิจิทัล 6(3-6-9) 
- ชุดวิชากลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจและองค์กร 6(3-6-9) 
2) ปีที่ 2 
-ชุดวิชาการใช้อุปกรณ์เฉพาะเพื่องานนิเทศศาสตร์ 6(3-6-9) 
- เทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล 6(3-6-9) 
- ชุดวิชาแอนิเมชั่น  3(2-2-5) 
3) ปีที่ 3  
- ชุดวิชาการจัดการชุดข้อมลูและการวิจัยนิเทศศาสตร ์
  ธุรกิจ 6(3-6-9) 
4) ปีที่ 4 
1) รายวิชาโครงงานนิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการ
สื่อสาร  3(2-2-5)  
2) รายวิชาการสังเกตประสบการณ์ การเรียนรู้ด้ าน 
นิ เท ศศ าสตร์ ธุ รกิ จ และน วัต ก รรม การสื่ อ ส าร ใน
บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐ  1 หน่วยกิต 1(90) 
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
3) เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียม 
 สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร  
3(3-0-6) 
4) รายวิชาสหกิจศึกษานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรม
การสื่อสาร  6(600) 

2 ห ลั ก สู ต ร ค ว ร จ ะ มี ก า ร เปิ ด ร า ย วิ ช า  
การวิ เคราะห์ผู้ รับสาร (Audience  Design) 
เพราะธุรกิจและบริการปรับตัวตามพฤติกรรม
ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 

หลักสูตรได้ จัด ชุดวิชา รายวิชาและมีการปรับปรุ ง
ค าอธิบายรายวิชาที่มีประเด็นการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
(ผู้รับสาร) ดังน้ี 
1) ชุดวิชากลยุทธก์ารสื่อสารธุรกจิและองค์กร  
6(3-6-9) 
             ห ลั ก ก า ร  แ น ว คิ ด  ท ฤ ษ ฎี ก า ร สื่ อ ส า ร 
เพื่อสร้างและบริหารภาพลักษณ์ธุรกิจและองค์กร  กลยุทธ์
การสร้างช่ือเสียงและการสร้างแบรนด์องค์กร บุคคลและ
ผลิตภัณฑ์ การบริหารความเสี่ยงด้านการสื่อสารธุรกิจและ
องค์กร การจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤติ การวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย  จิตวิทยาการสื่อสาร  การจัดท าแผนกล
ยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัล  ปฏิบัติการผลิตสื่อและ
คอนเทนท์ผ่ านแพลตฟอร์มดิจิทัลและการประเมิน
ประสิทธิภาพกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจและองค์กร 

- รายวิชากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัล   3(2-2-5) 

       หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
และจิตวิทยาการสื่อสาร การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การ
วิเคราะห์ธุรกิจด้วยแนวคิด SWOT, Business Model 
Canvas การจัดท าแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัล 
การสร้างลูกค้าสัมพันธ์ ปฏิบัติการผลิตสื่อและสร้างสรรค์
ค อ น เท น ท์ เ ชิ งพ าณิ ช ย์ ผ่ าน แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ดิ จิ ทั ล  
การประเมินประสิทธิภาพกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
ดิจิทัล 

-รายวิชาการสร้างชือ่เสียงและการสร้างแบรนด์  3(2-2-5) 

        หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการสื่อสารภายในองค์กร
และการสื่อสารภายนอกองค์กร การวิเคราะห์องค์กรและ
กลุ่ ม เป้ าหมาย การบริหารภาพลักษณ์ องค์กรและ
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
เอกลักษณ์ องค์กร กลยุทธ์การสร้างช่ือเสียงองค์กร 
ปฏิบัติการออกแบบคอนเทนท์และการสรา้งแบรนด์องค์กร 
บุคคลและผลิตภัณฑ์และการน าเสนอแบรนด์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล การบริหารความเสี่ยงทางการสื่อสารองค์กร  การ
จัดการสื่อสารในภาวะวิกฤติและประเด็นข่าว และการ
ประเมินประสิทธิภาพการสร้างช่ือเสียงและการสร้างแบรนด์ 

3 ค ว ร มี ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง ร า ย วิ ช า ด้ า น
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ปรับเปลี่ยน 
ใช้ค าว่า การกระจายเสียงและการแพร่ภาพแทน
เพื่อให้ทันสมัย 

หลักสตูรได้มีการปรับช่ือรายวิชา ดังนี้ 
- ชุดวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารดิจทิัล 6(3-6-9) 
- รายวิชาการแพร่ภาพและการกระจายเสียงดิจิทัล   
- รายวิชาการออกแบบและพัฒนาสือ่สังคมออนไลน ์3(2-2-5) 

4 
 

ควรเพิ่มรายวิชา Backpack  Journalism หลักสตูรได้มีการปรับชุดวิชาและรายวิชา ดังนี้      
- ชุดวิชาการใช้อุปกรณ์เฉพาะเพื่องานนิเทศศาสตร์ธุรกิจ     
6(3-6-9) 
-รายวิชาโมโจ เจอนัลลิสมM์ojo journalism (Mojo 
journalism)    3(2-2-5) 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดวิชาเอกบังคับ 3 วิชา ได้แก่ 

-ชุดมัลติแพลตฟอร์ม 

-ชุดเทคโนโลยีดิจิทัล 

- ชุดการใช้อุปกรณ์เฉพาะเพื่องานนิเทศศาสตร์

ให้ปรับใหม่เหลือ 1-2 วิชาและ 

และเพิ่มรายวิชาใหม่   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรได้ปรับเปลี่ยนชุดวิชา รายวิชา และค าอธิบายใน
หมวดวิชาเอกบังคับ เพื่อให้มีความเหมาะสม  คงเหลือ 2 
ชุดวิชา ดังนี ้

1) ชุดวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล         6(3-6-9) 

         การฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในระบบ
ดิจิทัลการถ่ายภาพและกราฟิกดีไซน์ องค์ประกอบและ
การสร้างสรรค์งานเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
การใช้โปรแกรมเพื่อการออกแบบกราฟิกการใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารดิจิทัล การออกแบบและประยุกต์ใช้กับสื่อ
สั งคมออน ไล น์ เพื่ อ เป็ น ช่อ งท างการ โฆษณ าและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
-รายวิชาการแพร่ภาพและการกระจายเสียงดิจิทัล   
                                                     3(2-2-5) 

             หลักการผลิตรายการและข่าว ประเภท รูปแบบ

กระบวนการผลิตรายการและข่าว แนวทางการสร้างสรรค์
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
6 ปรับค าอธิบายชุดวิชา เพื่อให้มีความสมบูรณ์

และทันสมัย ดังนี้ 
-หลักนิเทศศาสตร์และและจรรยาบรรณวิชาชีพ
นิเทศศาสตร ์

-ความคิดสร้างสรรค์ในงานนิเทศศาสตร์ธรุกิจ 
-การเป็นผู้ประกอบการธรุกิจสื่อยคุดิจิทัล 

- การจัดการชุดข้อมลูและการวิจยันิเทศศาสตร์
ธุรกิจ 

-กลยุทธ์การสื่อสารธรุกิจและองค์กร  

-โครงงานนิเทศศาสตร์ธรุกิจและนวัตกรรมการ
สื่อสาร 

-ชุดวิชาอีเว้นท์นวัตวกรรมธุรกิจและแฟช่ันดีไซน์  
ตัดค าว่าและแฟช่ันออก 

-การประยุกต์ใช้การสื่อสารในงานสหวิทยาการ  

 

รายการและการสื่อข่าวอย่างสร้างสรรค์ รูปแบบการเขียน

บทและการเขียนข่าว การผลิตรายการทั้งในและนอก

สถานที่ เทคโนโลยีการสื่อสารและรูปแบบการเผยแพร่

รายการบนแพลตฟอร์มอิ เล็กโทรนิกส์และออนไลน์ 

จริยธรรม การก ากับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

แพร่ภาพและการกระจายเสียงดิจิทัล          

-รายวิชาการถ่ายภาพและกราฟิกดีไซน์   3(2-2-5) 

              แนวคิด หลักการของการถ่ายภาพ และกราฟิก
ดีไซน์ ส่วนประกอบและการท างานของกล้อง DSLR การ
จัดแสง การจัดองค์ประกอบภาพ  ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ
ประเภทต่าง ๆ และสร้างสรรค์ภาพถ่ายเพื่อใช้ในงานธุรกิจ 
การใช้โปรแกรมเพื่อการออกแบบกราฟิก 
-รายวิชาการออกแบบและพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์  
3(2-2-5) 
          ความหมาย บทบาทและประเภทของการสื่อสาร
อ อ น ไ ล น์  ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์  
การพัฒนา และการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็น
ช่องทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตรได้ปรับแก้ค าอธิบายชุดวิชาตามค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี ้

1) ชุดวิชาหลักนิ เทศศาสตร์และและจรรยาบรรณ
วิชาชีพนิเทศศาสตร์                            6(3-6-9) 

            แนวคิด และทฤษฎีหลักนิเทศศาสตร์ เทคนิค
และฝึกปฏิบัติการ รูปแบบการสื่อสาร การสื่อสารภายใน
บุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่ม การ
สื่อสารองค์กรการสื่อสารมวลชน การสื่อสารออนไลน์ การ
สื่อข่าวและการเขียนข่าว การวิเคราะห์และการประยกุต์ใช้
ภาษา การพัฒนาบุ คลิ กภาพ กฎหมาย จริยธรรม  
ที่เกี่ยวข้องกับงานนิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการ
สื่อสารในห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ 
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

2) ชุดวิชาความคิดสร้างสรรค์ในงานนิเทศศาสตร์ธุรกิจ                         
                                                    6(3-6-9) 

       แนวคิดและองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา การออกแบบและ
การร้อยเรียงเรื่องราว โดยใช้กลยุทธ์และเทคโนโลยีการ               
สื่อสารที่ทันสมัย ขั้นตอนและกระบวนการผลิต การพัฒนา
โครงงานนวัตกรรมทางธุรกิจที่เพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ 
การประเมินแนวคิดนวัตกรรมทางธุรกิจ ฝึกทักษะการ
เป็นนวัตกรธุรกิจที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์แก่สังคม
ในสถานประการธุรกิจหรือชุมชน 

3) ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสื่อยุคดิจิทลั  
                                                    6(3-6-9) 
        ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ คุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ หน้าที่งานทางธุรกิจ การสร้างธุรกิจและ
กระบวนการจัดตั้งธุรกิจ การแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ 
การการบริหารเงินทุนและการระดมทุนและการวางแผน
ทางการเงิน การเขียนแผนธุรกิจ การสร้างภาพลักษณ์
ให้กับองค์กร การจัดการการตลาด การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
การพัฒนาธุรกิจ  แนวโน้มตลาดธุรกิจสื่อในอนาคต  
ความสามารถของผู้ประกอบการสื่อในยุค 4.0 ทักษะการ
ปฏิบัติงานในด้านสื่อ การวางแผนการเลือกเส้นทางการ
ประกอบอาชีพในอนาคต การสร้างเสริมประสบการณ์
วิชาชีพ และการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกื้อหนุน
ทางธุรกิจ 
 

4) ชุดวิชาการจัดการชุดข้อมูลและการวิจัยนิเทศศาสตร์
ธุรกิจ                                               6(3-6-9) 
                   การออกแบบโครงสร้างและการจัดเก็บ
ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน น าเสนอข้อมูลที่ทันสมัยด้วย
เทคโนโลยีในรูปแบบอินโฟกราฟฟิกและแพลตฟอร์มอื่น ๆ 
ที่น่าสนใจและเข้าถึงง่าย สามารถน าชุดข้อมูลไปจัดการใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์วางแผน แก้ปัญหา พัฒนา
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
นวัตกรรมทางธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสารด้วกระบวน
การวิจัยทางนิเทศศาสตร์เชิงประยุกต์ในสหวิทยาการเพื่อ
พัฒนาธุรกิจ องค์กร ชุมชนและสังคม ภายใต้แนวคิด 
หลักการ ระเบียบวิธีการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ธุรกิจและ
นวัตกรรมการสื่อสารและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ต่อองค์กร ชุมชนและสังคมทั้งในด้านการใช้ประโยชน์เชิง
นโยบาย การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์เชิง
ชุมชนและสังคมและการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 
5) ชุดวิชากลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจและองค์กร 6(3-6-9) 
              หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อสร้าง
และบริหารภาพลักษณ์ธุรกิจและองค์กร  กลยุทธ์การสร้าง
ช่ือเสียงและการสร้างแบรนด์องค์กร บุคคลและผลิตภัณฑ์ 
การบริหารความเสี่ยงด้านการสื่อสารธุรกิจและองค์กร  
การจั ด ก ารสื่ อ ส าร ใน ภ าวะ วิก ฤติ  ก ารวิ เค ร าะห์
กลุ่มเป้าหมาย  จิตวิทยาการสื่อสาร  การจัดท าแผนกล
ยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัล  ปฏิบัติการผลิตสื่อและ
คอนเทนท์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลและการประเมิน
ประสิทธิภาพกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจและองค์กร 
6) ชุดวิชาโครงงานนิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการ
สื่อสาร       3(2-2-5) 
          การศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานสื่อสารทุกมิติขององค์กรภาคธุรกิจ 
ภาครัฐ และภาคประชาสังคม การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริโภค น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ
และการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการ โดย
ค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ และการประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์เพื่อจัดท าโครงงานโดยใช้
ทั ก ษ ะ ที่ นั ก ศึ ก ษ า ส น ใ จ แ ล ะ มี ค ว า ม ถ นั ด  
เน้ นกระบ วนการคิ ด  การวิ เค ราะห์  ก ารวางแผน 
กระบวนการผลิต การประเมินผล และเผยแพร่ผลงานหรือ
นวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมาย 

7) ชุดวิชาอีเว้นท์นวัตวกรรมธุรกิจ  3(2-2-5)  
(รายวิชาเอกเลือก) 
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
         ความหมายและแนวคิดการออกแบบงานต่าง ๆ 

เสริมสร้างความครีเอทีฟ ผสมผสานการเรียนรู้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมในยุคดิจิทัล เพื่อน ามาใช้เป็นเครื่องมือใน

การออกแบบและการจัดงานอีเว้นท์ ฝึกการลงมือปฏิบัติ

จริง พัฒนาทักษะให้รอบด้าน (Multi-Skills) เตรียมความ

พ ร้ อม สู่ ก า รท า งาน ยุ ค ดิ จิ ทั ล  ส ร้ า งส รรค์ ผ ล งาน 

อีเว้นท์ท่ีแตกต่าง แปลกใหม่ ทันสมัย และน่าสนใจ เหมาะ

ส าหรับคนในยุคปัจจุบัน 

8) ชุดวิชาประยุกต์ใช้การสื่อสารในงาน 
สหวิทยาการ  (วิชาเอกเลือก)             6(3-6-9) 
        แนวคิด หลักการ และประเภทนวัตกรรมการสือ่สาร 
การพัฒนาโจทย์ของสังคมด้านการท่องเที่ยว  การเมือง
การสาธารณสุข ผ่านการสร้างนวัตกรรมเพื่อต่อยอด การ
ใช้ประโยชน์ และการเผยแพร่สู่สาธารณะ                    

 
6. คุณเชาวภาค  ศรเีกษม  
ต าแหน่ง : กรรมการบริหารศูนย์ปฏิรูปดิจิทลั Digital Transformation Center (DTC) วิทยาลัยศลิปะ สื่อและ 
             เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ในการผลิตบัณฑิต ภาคธุรกิจไม่สนใจศาสตร์ แต่

สนใจทักษะการท างานในมุมมองของภาคธุรกิจ

และภาคอุตสาหกรรม ภาคใต้มีศักยภาพด้านการ

ผลิตสินค้าและบริการฮาลาล สาขานิเทศศาสตร์

ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะผลิตนักศึกษา 

บัณฑิตมีอัตลักษณ์หรือจุดขายอย่างไร 

หลักสูตรได้ออกแบบการเรียนการสอนในลักษณะชุดวิชา
หรือโมดูล(Module) ที่เน้นอัตลักษณ์หรือจุดขาย คือ ทุก
ชุดวิชาและทุกรายวิชาส่งเสริมทักษะปฏิบัติและสร้าง
สมรรถนะเชิงบูรณาการศาสตร์ด้านดิจิทัล  ธุรกิจและการ
สื่ อ ส าร เพื่ อ ผู้ เรี ย น ส าม ารถส ร้ า งอ า ชี พ แ ล ะ เป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อขณะก าลังศึกษาและหลังจบ
การศึ กษา เป็ นบัณ ฑิ ต  นวัตก รและสอดคล้ อ งกั บ
ตลาดแรงงานยุคดิจิทัล  ดังนี้ 
1) ปีที่ 1  
-ชุดวิชาหลักนิเทศศาสตร์และจรรยาบรรณวิชาชีพนิเทศ
ศาสตร์ 6(3-6-9) 
- ชุดวิชาความคิดสร้างสรรค์ในงานธุรกิจ 6(3-6-9) 
- ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการสื่อยุคดิจิทัล 
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
- ชุ ด วิ ช า ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร สื่ อ ส า ร ธุ ร กิ จ แ ล ะ อ งค์ ก ร  
6(3-6-9) 
2) ปีที่ 2 
-ชุดวิชาการใช้อุปกรณ์เฉพาะเพื่องานนิเทศศาสตร์ 6(3-6-9) 
- เทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล 6(3-6-9) 
- ชุดวิชาแอนิเมชั่น  3(2-2-5) 
3) ปีที่ 3  
- ชุด วิ ช าการจั ด การ ชุดข้ อมู ล และการวิ จั ยนิ เท ศ 
  ศาสตร์ธุรกิจ 6(3-6-9) 
4) ปีที่ 4 
1) รายวิชาโครงงานนิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการ
สื่อสาร 3(2-2-5)  
2)รายวิชาการสังเกตประสบการณ์การเรียนรู้ด้านนิเทศ
ศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสารในบริษัทเอกชน 
หรือหน่วยงานรัฐ  1(90) 
3)เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียม 
 สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร  
3(3-0-6) 
4) รายวิชาสหกิจศึกษานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรม
การสื่อสาร  6(600) 

2 ควรก าหนดดีเอ็นเอ (DNA) ของหลักสูตรนิเทศ

ศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสารของคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ใน

กรอบแนวคิด 

 “ Digital Business Communication” 

น าไปสู่การจัดชุดวิชาและรายวิชาให้สอดคล้อง

กับ DNA ของหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ

และสมรรถนะสามด้านดังกล่าว 

หลักสูตรได้จัดชุดรายวิชาและรายวิชาภายใต้กรอบแนวคิด
“Digital Business Communication”เพื่อให้นักศึกษามี
ทักษะและสมรรถนะสามด้าน ดังนี ้
1) ปีที่ 1  
-ชุดวิชาหลักนิเทศศาสตร์และจรรยาบรรณวิชาชีพนิเทศ
ศาสตร์ 6(3-6-9) 
- ชุดวิชาความคิดสร้างสรรค์ในงานธุรกิจ       6(3-6-9) 
- ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการสื่อยุคดิจิทัล   6(3-6-9) 
- ชุดวิชากลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจและองค์กร   6(3-6-9) 
2) ปีที่ 2 
-ชุดวิชาการใช้อุปกรณ์ เฉพาะเพื่ องานนิ เทศศาสตร์  
6(3-6-9) 
- เทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล 6(3-6-9) 
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
- ชุดวิชาแอนิเมชั่น  3(2-2-5) 
3) ปีที่ 3  
- ชุด วิ ช าการจั ด การ ชุดข้ อมู ล และการวิ จั ยนิ เท ศ 
  ศาสตร์ธุรกิจ 6(3-6-9) 
4) ปีที่ 4 
1) รายวิชาโครงงานนิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการ
สื่อสาร 3(2-2-5)  
2) รายวิชาการสังเกตประสบการณ์การเรียนรู้ด้านนิเทศ
ศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสารในบริษัทเอกชน 
หรือหน่วยงานรัฐ  1(90) 
 
3) เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียม 
 สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร  
3(3-0-6) 
4) รายวิชาสหกิจศึกษานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรม
การสื่อสาร  6(600) 

3 หลักสูตรควรมีการจับมือ หรือมี partner กับ

มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการในรายวิชา

ต่ างๆ เพื่ อ ให้นั กศึกษาได้ฝึกปฏิบั ติ งานใน

สถานการณ์จริง 

หลักสูตรได้วางแผนสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคธุรกิจ ในการส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติ ณ สถาน
ประกอบการ ในสถานการณ์จริงตั้งแต่ช้ันปีที่ 1,2,3,4 ใน
ชุดวิชาและรายวิชาดังนี ้
1) ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการสื่อยุคดิจิทัล 6(3-6-9) 
2) ชุด วิชากลยุ ท ธ์การสื่ อส ารธุ รกิ จและ  6 (3 -6 -9) 
3) รายวิชาโครงงานนิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการ
สื่อสาร 3(2-2-5)  
4) รายวิชาการสังเกตประสบการณ์การเรียนรู้ด้านนิเทศ
ศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสารในบริษัทเอกชน 
หรือหน่วยงานรัฐ  1(90) 
5) เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียม 
 สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร  
3 (3-0-6) 
6) รายวิชาสหกิจศึกษานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรม
การสื่อสาร  6(600) 
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ภาคผนวก ฏ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมือ่วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2564 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เม่ือวันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2564 
 
ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
การปรับปรุงแก้ไข 

1. โมดู ลจ านวน  9 หน่ วยกิต ใหญ่ เกิ น ไป  หาก
นักศึกษาเรียนไม่ผ่านจะต้องลงทะเบียนใหม่
จ านวน 9 หน่วยกิต ไม่ได้แยกเป็นรายวิชาย่อย 
และการจัดแผนการศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
ก าหนดให้เรียน 21 หน่วยกิต น้ัน นักศึกษาจะต้อง
เรียน 26 คาบต่อสัปดาห์ ซึ่งจะจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างไร 

ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 
ดังนี ้
หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาแกน 
- ชุดวิชา(โมดูล)ที่ 1 หลักนิเทศศาสตร์และจรรยาบรรณ
วิชาชีพนิเทศศาสตร์ ปรับเปลี่ยนเป็น  6(3-6-9) 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอกบังคับ 
- ชุดวิชา(โมดูล)ท่ี 6 เทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล 
ปรับเปลี่ยนเป็น  6(3-6-9) 
- ชุดวิชา(โมดูล)ที่ 7 การใช้อุปกรณ์เฉพาะเพื่องานนิเทศ
ศาสตร์ ปรับเปลี่ยนเป็น  6(3-6-9) 
วิชาเฉพาะด้านเลือก 
- ชุดวิชา (โมดูล)ท่ี 10 อีเว้นนวัตกรรมธุรกิจ 
ปรับเปลี่ยนเป็น  6(3-6-9) 
- ชุดวิชา (โมดูล)ที่  11 ประยุกต์ใช้การสื่อสารในงานสห
วิทยาการ ปรับเปลี่ยนเป็น  6(3-6-9) 

2. ควรแนบแผนการจัดการเรียนรู้รายโมดูล เพื่อ
ประกอบการพิจารณาว่ามีความสัมพันธ์เพื่อสร้าง
สมรรถนะอย่างไร 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการสื่อสาร พ.ศ.2565 ได้จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้รายชุดวิชา(โมดูล)และวิชา  เพื่อส่งให้คณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะแล้ว 

3. การก าหนดโมดูล 9 หน่วยกิตนั้น จะต้องสามารถ
แยกหน่วยการเรียนรู้ได้  และแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้นั้นจะต้องท าให้เกิดทักษะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ได้ เพื่อให้เอื้อต่อการที่บุคคลภายนอกเข้ามาร่วม
เรียนและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และการจัดการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิต 

- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการสื่อสาร พ.ศ.2565 ได้ปรับแก้ไขชุดวิชา(โมดูล) 
6(3-6-9) ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 ได้มีการ 
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายชุดวิชา(โมดูล)และวิชา เพื่อ
แสดงหน่วยการเรียนรู้ วัตถุประสงค์  กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ
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การเรียนรู้และการวัดและประเมินผลทุกชุดวิชาและวิชาที่
ปรากฏในแผนการศึกษา  
- ในอนาคตเมื่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2565 ได้ผ่านการอนุมัติจากกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)ให้เปิดสอน หลักสูตรฯ
จะมีการน าหน่วยการเรียนรู้(Unit)ในแต่ละชุดวิชา(โมดูล) 
น ามาเป็ นคอร์สการจั ดอบรมหลั กสู ต รระยะสั้ น แก่
กลุ่มเป้าหมายบุคคลภายนอกเพื่อตอบสนองการจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. กลุ่มเป้าหมายไม่ควรเน้นเฉพาะนกัเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ท าอย่างไรให้สามารถเปิดมุมมอง
ให้กว้างขึ้น และน าเทคโนโลยสีมัยใหม่เข้ามาใช้ใน
การจัดการเรยีนการสอน  

จากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 7/2564  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อสาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 จะร่วมประชุมเพื่อหารือและ
ร่วมพิจารณาแนวทางความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสตูร
ออนไลน์ต่อไป 

5. ทบทวนอาชีพท่ีประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา
ทุกข้อ เนื่องจากไม่น่าจะเป็นไปได ้

 

หลักสูตรฯได้เขียนระบุอาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพได้หลัง
ส าเร็จการศึกษา ในเล่ม มคอ.2 (ร่าง)หลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อสาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ข้อท่ี 8 
ประกอบด้วย 3 กลุ่มอาชีพหลัก คือ กลุ่มผู้ประกอบการ
นิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร (เจ้าของธุรกิจ
สื่อ), กลุ่มผู้บริหารและผู้ผลิตด้านนิเทศศาสตร์ธุรกิจฯ 
(หน่วยงานราชการ/เอกชน) และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้าน
สื่อสารมวลขน (หน่วยงานราชการ/อาชีพอิสระ) 

6. ปรัชญาของหลักสตูร ข้อความ “เท่าทันเทคโนโลยี
ดิจิทัล” ค าว่าเท่าทันนั้น เท่าทันอย่างไรอธิบายให้
ชัดเจน 

ค าว่า เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง สมรรถนะที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษาและบัณฑิตเมื่อส าเร็จการศึกษาในด้านทักษะ
ในการเข้าถึงสื่อ การวิเคราะห์สื่อ การตีความเนื้อหาของสื่อ 
การประเมินค่าและเข้าใจผลกระทบของสื่อ การเลือกใช้สื่อ
และสามารถใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัลได้
หลากหลายรูปแบบผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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7. ค าว่ า  “ทั ศ น ค ติ ”  ป รับ เป็ น ค่ า  “ เจต ค ติ ”  
ทุกที่ในเล่ม 

- หลักสูตรยังใช้ค าว่า ทัศนคติ คงเดิม  ด้วยเหตุผลดังนี ้
-พ จ น านุ ก รม ไท ย ฉ บั บ ร าชบั ณ ฑิ ต ย ส ถ าน  2 5 5 4  
ให้ความหมายว่า ทัศนคติ หมายถึง แนวความคิดเห็น 
-จากการศึกษาเชิงประจักษ์ เอกสาร ผลงานวิจัย หนังสือ 
ต าราและการทบทวนวรรณกรรมในแวดวงวิชาการด้านนิเทศ
ศาสตร์และการสื่อสาร พบว่า แนวคิดและทฤษฎีส่วนใหญ่
ของนักวิชาการนิ เทศศาสตร์ระดับโลก  (งานแปลและ
ระดับประเทศจะนิยมใช้ค าว่า ทัศนคติ อย่างแพร่หลาย 
มากกว่า ค าว่า เจตคติ  
- ในทางนิเทศศาสตร์ ค าว่า ทัศนคติ   หมายถึง ความรู้สึก
นึกคิดต่อบุคคล สถานการณ์ หรือสิ่งแวดล้อม มีรากฐานมา
จากความ เช่ือ  ส่ งผลถึ งพฤติ กรรมของผู้ รับสาร โดย
องค์ประกอบส าคัญของ ทัศนคติ (1) ความคิด (2) ความรู้สึก 
และ (3) พฤติกรรมหรือการกระท า 

8. เพิ่ ม เติมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1 ข้อคือ 
ส าม ารถ เรี ย น รู้ บ น ระบ บ เค รื อข่ ายอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการปรับปรงุหลักสตูรฯรว่มพิจารณา วัตถุประสงค์
ของหลักสูตรคงเดิมในการสร้างบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่พึง
ประสงค์ จ านวน 3 ข้อ ดังนี ้
วัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2564 ที่มีคุณสมบัติที่ส าคัญ 3 ประการ ดังน้ี 

     1. เพื่อผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ให้มีความรู้ ทัศนคติและ
ทักษะปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการ
สื่อสารอย่างมืออาชีพ 
     2.เพื่อผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์มีความคิดสร้างสรรค์ 
สร้างนวัตกรรมทางธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสารสู่การเป็น
ผู้ประกอบการ 
     3. เพื่อผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณในวิชาชีพมีจิตอาสาและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

9. ควรก าห นด ให้ นั กศึ กษ าเรี ยนวิ ช าการเป็ น
ผู้ประกอบการสื่อยุคดิจิทัลก่อนวิชาความคิด
สร้างสรรค์ในงานนิเทศศาสตร์ 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2564 ร่วมพิจารณาให้มีการจัดการเรียนการ
สอนชุดวิชาความคิดสร้างสรรค์ในงานนิเทศศาสตร์ก่อนเรียน
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ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการสื่อยุคดิจิทัล เนื่องจาก
นักศึกษาต้องมีความรู้พื้นฐาน ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด 
ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการด้านความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง
นวัตกรรมทางธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร จึงจะสามารถ
น าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้หรือบูรณาการในธุรกิจหรือการ
เป็นผู้ประกอบการสื่อยุคดิจิทัลเพื่อการสร้าง พัฒนาหรือต่อ
ยอดนวัตกรรมทางธุรกิจขององค์กรได้ที่สามารถแข่งขันใน
ตลาดระดับประเทศและระดับนานาชาติได้ 

10. ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้าน ด้านทักษะ
ความรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

หลักสูตรยังคงเดิม ประเด็นข้อความที่อธิบายการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะล า  เรื่ อ ง  ม าต รฐ าน ผ ลก าร เรี ย น รู้  5  ด้ าน  ขอ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามกรอบมาตรฐาน TQF พ.ศ.
๒๕๖๒ (ลงนามโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ประกาศ ณ วันท่ี 13 ธันวาคม 2562) 

11. ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ไม่มีเรื่องความคิดสร้างสรรค์ 

หลักสูตรยังคงเดิม ประเด็นข้อความที่อธิบายการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา เรื่อง มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5ด้าน ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา ตามกรอบมาตรฐาน TQF พ.ศ.๒๕๖๒ (ลงนาม
โดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศ ณ 
วันท่ี 13 ธันวาคม 2562) 

12. ผลการเรียนรู้ หมวดวิชาเฉพาะ ด้ านทั กษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ไม่มีเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ระบุความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ซึ่งควรอยู่ในด้านทักษะทางปัญญา 

หลักสูตรยังคงเดิม ประเด็นข้อความที่อธิบายการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะล า  เรื่ อ ง  ม าต รฐ าน ผ ลก าร เรี ย น รู้  5  ด้ าน  ขอ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามกรอบมาตรฐาน TQF พ.ศ.
2562 (ลงนามโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ประกาศ ณ วันท่ี 13 ธันวาคม 2562) 

13. ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ ด้านทักษะการ
วิ เคราะห์ เชิงตั วเลข การสื่ อสาร และการใช้
เท ค โน โล ยี ส า รส น เท ศ  ไม่ มี ก า ร ก ล่ า วถึ ง
ความสามารถในการสื่อสาร 

 

หลักสูตรยังคงเดิม ประเด็นข้อความที่อธิบายการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะล า  เรื่ อ ง  ม าต รฐ าน ผ ลก าร เรี ย น รู้  5  ด้ าน  ขอ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามกรอบมาตรฐาน TQF พ.ศ.
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2562 (ลงนามโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ประกาศ ณ วันท่ี 13 ธันวาคม 2562) 

14. ควรหาจุดเน้นของหลักสูตรว่าบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาแล้วจะเป็นอย่างไร 

จุดเน้นของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2565  
1. การจั ดการเรียนการสอนด้ วย ชุดวิชา  (MODULE)  
มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะปฏิบัติทุกมติิในชุดวิชา
สามารถน าไปปฏิบัติงานได้ทันที 
2. การออกแบบหลักสูตรที่มีการบูรณาการศาสตร์ 
เชิงสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจ ภาครัฐ และ
ภาคประชาสังคม 
3. การพัฒนาบัณฑิตนวัตกรทางธุรกิจและนวัตกรด้านการ
สื่อสารเชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อและเนื้อหาทุกแพลตฟอร์ม 
4. การพัฒนานักศึกษาเข้าไปฝังตัว เรียนรู้ และพัฒนาทักษะ
อาชีพในสถานประกอบการ 
5. การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและความเช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลแบบหลอมรวมสื่อ 
6. การสร้างความร่วมมือในด้านการจัดการเรียนการสอน
และฝึกสหกิจศึกษากับสถานประกอบการในประเทศและ
ต่างประเทศ 

15. การออกแบบหลักสูตรต้องทราบสมรรถนะที่
หลักสูตรต้องการ  

สมรรถนะที่หลักสูตรต้องการให้เกิดกับบัณฑิต ดังนี้ 
1. บัณฑิตนิ เทศศาสตร์ธุรกิจฯ มีความรู้และทักษะสห
วิทยาการ สร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
2. บัณฑิตผู้ประกอบการประยุกต์ใช้ศาสตร์นิเทศศาสตร์
ธุรกิจสร้างรายได้และตลาดวิชาชีพท่ีหลากหลาย 
3. บัณฑิตนิ เทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร 
มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีจิตอาสา 
ส านึกรักท้องถิ่น มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
4. บัณฑิตนวัตกรเชี่ยวชาญ นิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรม
การสื่อสาร 

16. ควรจัดท าหลักสู ตรประกาศนียบั ตร (Non-
Degree) ควบคู่กับหลักสูตรปกติส าหรับบุคคล
ทั่วไปให้สามารถเรียนรู้ได้ และจัดรูปแบบการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕ จะร่วมพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้
และความสนใจของกลุ่มเป้าหมายในหลักสูตรระยะสั้นของ
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สาขาวิชาต่อไป 
17. เพิ่ ม เติมภาคผนวก รายวิชาใช้แทนกัน  โดย

พิจารณาจากค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรเก่าและ
หลักสูตรใหม่ให้มีความสอดคล้องกันอย่างน้อย 
75% เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรเก่าที่มีผลการเรียน 
E สามารถลงเรียนรายวิชาในหลักสูตรใหม่แทนกัน
ได้ 

หลักสูตรได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ในภาคผนวก ข. รายวิชาที่ทดแทนกัน 
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ภาคผนวก ฐ 
 ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 

 
ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
การปรับปรุงแก้ไข 

1 ทบทวนรายวิชาในหลักสูตรเดิมเพื่อจัดเป็น 1 ชุดวิชา
ว่ามีความครอบคลุม ครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถใช้
แทนกันได้จริงหรือไม่ ในภาคผนวก ข รายวิชาที่ใช้
แทนกัน 

หลักสตูรได้ท าการทบทวนเนื้อหาทุกรายวิชาในหลักสตูร
ปรับปรุงฯ ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

2 แก้ไขตารางการกระจายความรับผิดชอบมาตราฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา โดยให้ปรับการ
น าเสนอในแนวนอนและย่อขนาดตัวอักษรให้เมาะสม 

หลักสตูรได้ปรบัแก้การพิมพ์ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

3 เนื่องจากรายละเอียดในภาคผนวกมีจ านวนหลายหน้า 
ให้ทบทวนรายละเอียดในบางหัวข้อที่สามารถย่อ
ขนาดตัวอักษรได้ เช่น ภาคผนวก ก สรุปการปรับปรุง
หลักสูตรสามารถย่อขนาดตัวอักษรให้เล็กลงได้ และ
พิมพ์เอกสารหลักสูตรทั้งสองหน้าเสนอต่อที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

หลักสตูรได้พิจารณาตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

4 เพิ่มเตมิรายละเอียดในข้อ 1.2 ความส าคญัของ
หลักสตูร 

ไดเ้พิ่มเตมิและปรับแก้ตามค าแนะน าของผูท้รงคณุวุฒิ 

5 แก้ไขและเพิ่มเติมค าอธิบายรายวิชาของรายวิชา 
131013002 นักเล่าเรื่องชุมชน ให้มีความสอดคล้อง
กับช่ือวิชา ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสืบค้น
เนื้อหาของชุมชนจนน าไปสู่การเล่าเรื่องชุมชน 

ปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้ทรงคณุวุฒิ 

6 ตรวจสอบความสอดคล้องตรงกันของรหัสวิชา ช่ือวิชา
ภาษาไทย และช่ือวิชาภาษาอังกฤษในทุกต าแหน่งที่
ปรากฏข้อมูลดังกล่าว 

หลักสตูรได้ตรวจสอบความถูกต้องตามค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

7 ทบ ทวน การระบุ ร าย ช่ืออาจารย์ พิ เศษ ใน ข้ อ  
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

หลักสตูรได้ทบทวนและปรับแก้ตามค าแนะน าปรับแก้ตาม
ค าแนะน าของผู้ทรงคณุวุฒิ 

8 แก้ไขค า 
- ในข้อ 5.3 ภาษาที่ใช้ แก้ไขเป็น “จัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาไทย” 
- ในข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษา แก้ไขเป็น 

 
- 5.3 หลักสูตรแก้ไข จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 

 
- 2.2 ปรับค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า “2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตาม
เกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม” 
- ในข้อ 5 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรือ
งานวิจัย แก้ไขเป็น “5.3 ช่วงเวลา ภาคการศึกษาที่ 2 
ปีการศึกษา 4” 

 
 
 
 
- หลักสูตรเพิ่มเป็น 2 ช่วงภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษาที่ 3  และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับชุดวิชาการจัดการชุดข้อมูลและการวิจัยนิเทศ
ศาสตร์ธุรกิจ กับชุดวิชาโครงงานนิเทศศาสตร์ธุรกิจ 
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ภาคผนวก ฑ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 

 
ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
การปรับปรุงแก้ไข 

1 ปรับแก้ค าสั่ งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

หลักสูตรได้ท าการปรับแก้ค าสั่งคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
จากเดิม ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 2/2563 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา 
เป็น ค าสั่ งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่  9/2564  
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา 
 

2 เพิ่มเติมเนื้อหาคุณธรรมและจริยธรรม และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ในรายวิชาการสื่อสารการเมือง 

หลักสูตรได้ท าการเพิ่มเติมเนื้อหาคุณธรรมและจริยธรรม 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในค าอธิบายรายวิชาการสื่อสาร
การเมือง ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

3 จัดท าตารางเปรียบเทียบอัตราส่วนร้อยละการเรียน
การสอนของรายวิชาและชุดวิชา เฉพาะหมวดวิชา
เฉพาะ 84 หน่วนกิต 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาแกน  
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน และกลุ่มวิชาฝึกปรสบการณ์
วิชาชีพและวิชาชีพ ระหว่างภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ 
เพื่อน าเสนอในวาระการประชุมสภาในครั้งถัดไป 

หลักสูตรได้จัดท าตารางเปรียบเทียบอัตราส่วนร้อยละการ
เรียนการสอนของรายวิชาและชุดวิชาเฉพาะหมวดวิชา
เฉพาะ 84 หน่วนกิต 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชา
เฉพาะด้าน และกลุ่มวิชาฝึกปรสบการณ์วิชาชีพและวิชาชีพ 
ระหว่างภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ ตามค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก ฒ 
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

   ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   นิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร 
2.  ชื่อ – สกุล      นางสาวแวอาซีซะห์  ดาหะยี                 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
4. สังกัด        คณะวิทยาการจัดการ                      
5. ประวัติการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศศ.ม ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2546 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศศ.บ สื่อสารมวลชน 2532 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 

 6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
    6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
  6.1.2 ต ารา หนังสือ 
       6.1.3 บทความทางวิชาการ 
            6.1.3.1   ในวารสารทางวิชาการ  
  6.1.3.2   ในหนังสือรวบรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
  6.1.3.3   ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีบรรณาธิการประเมินและ 
     ตรวจสอบ 

    6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
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 6.2.1  บทความวิจัยในวารสารวิชาการ  

 Namburi, N., Pumkaew, S., Dahayee, W., Suttikan, M., Namburi, S., & Phongkraphan, 
          N. (2021). Tourists’ Demands towards Tourism Management after Covid-19. 
  Journal of Psychology and Education. 58(2) : 2568 - 2578.  

      6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวบรวมบทความที่มีบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 

   6.2.3  บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ 
     ตรวจสอบ 

แวอาซีซะห์ ดาหะยี. (2560). การใช้สถานการณ์จริงเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักศึกษา       
         สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ. ในเอกสารประกอบการบรรยาย 
         เรื่องการบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน วันที่ 24 มีนาคม 2560(หน้า 995-1003).   
         กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 
Wae-arsesah Dahayee, Rached Heemsuree. Dawinee Tuanmudor & Satita Kaewlek.    
         (2019). A Way of Communication to Build Peaceful Coexistence in   
         Multicultural Society in Southern Thailand. In The 3rd  International  
         Research Conference on Management, Leadership, and Social Sciences  
         – Seoul (3rd IRCMALS SEOUL) 14th June 2019. (pp.128-138). South Korea :  
         Courtyard Marriot Seoul Namdaemun.  

    6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
 6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
 6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
 6.3.3 สารานุกรม 
 6.3.4 งานแปล 
    6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    26    ปี  

ชื่อวิชา  หลักนิเทศศาสตร์      3(3-0-6) นก.      
ชื่อวิชา  หลักการประชาสัมพันธ์     3(3-0-6) นก.      

 ชื่อวิชา  ศิลปะการใช้ภาษาเพ่ืองานนิเทศศาสตร์   3(2-2-5) นก. 
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 ชื่อวิชา  การจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
  เพ่ือชุมชน      3(2-2-5) นก.  

ชื่อวิชา  การประชาสัมพันธ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม   3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  การพูดเพ่ือการประชาสัมพันธ์    3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายในงานนิเทศศาสตร์  3(2-2-5) นก. 

 ชื่อวิชา  หลักการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงดิจิทัลและวิทยุโทรทัศน์ 
  ดิจิทัล       3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงดิจิทัลและวิทยุโทรทัศน์ 
  ดิจิทัล       3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  สื่อชุมชนเพื่อการพัฒนา     3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การรณรงค์เพ่ือการประชาสัมพันธ์    3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  สัมมนาการสื่อสาร     3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การวิจัยนิเทศศาสตร์     3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  สื่อมวลชนกับสังคม                    3(3-0-6) นก. 

ชื่อวิชา  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์     3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  สื่อประชาสัมพันธ์     3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษา           3(270) นก.      
           ด้านนิเทศศาสตร์                    
ชื่อวิชา  สหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์                        6(600) นก. 
 

             7.1.2  ระดับปริญญาโท    -     ปี  
 
                                                         (ลงชื่อ) .......................................... เจ้าของประวัติ 
                                                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์แวอาซีซะห์  ดาหะยี 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร 
2.  ชื่อ – สกุล                        นายราเชษฐ์ หีมสุหร ี
3. ต าแหน่งทางวิชาการ            อาจารย์ 
4. สังกัด                               คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  
 
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นศ.ม. การสื่อสารมวลชน 2540 
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นศ.บ. การหนังสือพิมพ์ 2535 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 

 6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
    6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
  6.1.2 ต ารา หนังสือ 
  6.1.3 บทความทางวิชาการ 
             6.1.3.1   ในวารสารทางวิชาการ 
  6.1.3.2   ในหนังสือรวบรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
  6.1.3.3   ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีบรรณาธิการประเมินและ 
     ตรวจสอบ 
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      6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 6.2.1  บทความวิจัยในวารสารวิชาการ (ไม่มี)  
 6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวบรวมบทความที่มีบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
 6.2.3  บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ 
  ตรวจสอบ 
 สุกฤษตา พุ่มแก้ว, เจนตา แก้วไฝ, มานพ ทองไทย, มีนา ระเด่นอาหมัด, อรวรรณ กมล, พะยอม 
  ตอบประโคน , สันติ อารักษ์คุณากร, อุมาพร เชิงเชาว์, ราเชษฐ์ หีมสุหรี  ความต้องการสืบ
  สานและอนุรักษณ์มรดกวัฒนธรรมการละเล่นท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน
  เทศบาลต าบลธารน้ าทิพย์ อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
  วิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งท่ี 12 ประจ าปี 2563 คณะวิทยาการจัดการ 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่  6 มิถุนายน 2563. (หน้า466-477). ปัตตานี : 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  

Wae-arsesah Dahayee, Rached Heemsuree, Dawinee Tuanmudor, Satita Kaewlek. 
 ( 2019) .  A Way of Communication to Build Peaceful Coexistence in 
 Multicultural Society in Southern Thailand. In Proceedings of the 3 rd 
 International Research Conference on Management, Leadership, and 
 Social  Sciences – Seoul ( 3rd IRCMALS SEOUL)  14th June 2019.  (pp.128-                     
        138) Seoul : IRCMALS SEOUL.  

 6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 

  6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3 สารานุกรม 
  6.3.4 งานแปล 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี   17   ปี  

ชื่อวิชา กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน   3(3-0-6) นก.      
 ชื่อวิชา การสื่อข่าวและเขียนข่าว      3(2-2-5) นก.  
 ชื่อวิชา  การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ชุมชน    3(2-2-5) นก.  
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                     ชื่อวิชา  การจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
  เพ่ือชุมชน       3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์     3(3-0-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การสื่อสารมวลชน       3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพ่ือชุมชน 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การรู้เท่าทันสื่อ      3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์    3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์     3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  สื่อโทรทัศน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์    3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  สื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์    3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  สื่อมวลชนกับสังคม     3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาชายแดนใต้   3(2-2-5) นก. 
 
 7.2  ระดับปริญญาโท     -    ปี  
     
   
 
                                                         (ลงชื่อ) ........................................................ เจ้าของประวัติ 
                                                                        (อาจารย์ราเชษฐ์  หีมสุหรี) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร    นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร 
2.  ช่ือ – สกุล                         นางสาวสาธิตา แก้วเหล็ก 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ              อาจารย์   
4. สังกัด                                คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  
 
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นศ.ม. การสื่อสารเพื่อการรณรงค์ 2551 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นศ.บ. วารสารศาสตร์ 2547 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 
6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ต ารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ

ตรวจสอบ  
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6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ และคณะ. (2564). กลยุทธ์การสื่อสารที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนธารน้ าทิพย์ 
 เชื่อมรอยต่อสามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์
 และสังคมศาสตร์.  27(1) : 105-119.  

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ 
Wae-arsesah Dahayee; Rached Heemsuree; Dawinee Tuanmudor; Satita Kaewlek. 
 ( 2019) .  A Way of Communication to Build Peaceful Coexistence in 
 Multicultural Society in Southern Thailand. In The 3rd International  
 Research Conference on Management, Leadership, and Social Sciences.  
 Proceedings of International Conference 14th June 2019. (pp.128-138).  
 Korea : ICSAI. 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

 6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
 

1. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 9 ปี 

 ชื่อวิชา  หลักนิเทศศาสตร์                           3(3-0-6) นก.           
 ชื่อวิชา  การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว                  3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การสื่อสารมวลชน     3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  สื่อมวลชนกับสังคม                    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  สื่อสารออนไลน์                           3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสาร             3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  ศิลปะกับการถ่ายภาพ          3(2-2-5) นก. 
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        ชื่อวิชา  เทคนิคและเทคโนโลยีการน าเสนอ                3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  อินโฟร์กราฟิกเพ่ืองานสื่อสาร                3(2-2-5) นก. 

ชื่อวิชา  การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล                    3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  การออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ                3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษาด้าน 3(270) นก. 
           นิเทศศาสตร ์                    
ชื่อวิชา  สหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์                       6(600) นก. 

 
7.2 ระดับปริญญาโท – ปี 

 
 
 

(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 
                                              (อาจารย์สาธิตา แก้วเหล็ก)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร 
2.  ชื่อ – สกุล      นางสาวฎาวีณี  ต่วนมูดอ                   
3. ต าแหน่งทางวิชาการ       อาจารย์  
4. สังกัด       คณะวิทยาการจัดการ                                            
5. ประวัติการศึกษา  
 
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นศ.ม สื่อสารเพื่อการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 2550 
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ศศ.บ นิเทศศาสตร์ 2545 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 

 6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
    6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
  6.1.2 ต ารา หนังสือ 
  6.1.3 บทความทางวิชาการ 
            6.1.3.1   ในวารสารทางวิชาการ 
  6.1.3.2   ในหนังสือรวบรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

  6.1.3.3   ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีบรรณาธิการประเมินและ 
     ตรวจสอบ 
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     6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
      6.2.1  บทความวิจัยในวารสารวิชาการ 

      ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ , อิสมาแอล ยีมะแซ , ชฎาภรณ์ สวนแสน , ฎาวีณี ต่วนมูดอ, สาธิตา  
                               แก้วเหล็ก และโซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ. (2564, มกราคม). กลยุทธ์การสื่อสารที่ส่งเสริม                                
                               การท่องเที่ยวชุมชนธารน้ าทิพย์เชื่อมรอยต่อสามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดน           
                               ภาคใต้. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.  27(1): 105-119. 

      6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวบรวมบทความที่มีบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
      6.2.3  บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ 
        ตรวจสอบ 

    Wae-arsesah Dahayee, Rached Heemsuree, Dawinee Tuanmudor, Satita Kaewlek. 
 ( 2019) .  A Way of Communication to Build Peaceful Coexistence in 
 Multicultural Society in Southern Thailand. In Proceedings of the 3 rd 
 International Research Conference on Management, Leadership, and 
 Social  Sciences – Seoul ( 3rd IRCMALS SEOUL)  14th June 2019.  ( pp. 128-                     
        138) Seoul : IRCMALS SEOUL. 

    6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
 6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
 6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
 6.3.3 สารานุกรม 
 6.3.4 งานแปล 
    6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ระดับปริญญาตรี   9   ปี  
 ชื่อวิชา  กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน   3(3-0-6) นก.  
 ชื่อวิชา การรู้เท่าทันสื่อ      3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การวางแผนการประชาสัมพันธ์    3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์    3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสัมพันธ์   3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์     3(2-2-5) นก. 
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 ชื่อวิชา  สื่อโทรทัศน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์    3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  สื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์    3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การพูดเพ่ือการประชาสัมพันธ์    3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  สื่อมวลชนกับสังคม     3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การรู้เท่าทันสื่อ      3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์   3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายในงานนิเทศศาสตร์  3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  เทคนิคและเทคโนโลยีการน าเสนอ    3(2-2-5) นก. 
 
         7.2  ระดับปริญญาโท   -    ปี  
   
 
  
                                                         (ลงชื่อ) .................................................... เจ้าของประวัติ 
                                                                       (อาจารย์ฎาวีณี  ต่วนมูดอ) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร 
    ระดับปริญญาตรี      ระดับปริญญาโท    

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร 
2. ชื่อ – นามสกุล    นางนันทรัตน์  นามบุรี        
3. ต าแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ 
4. สังกัด      คณะวิทยาการจัดการ  
5. ประวัติการศึกษา   
 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามค าแหง Ph.D Business Administration  2556 

ปริญญาโท 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

คอ.ม 

 
 
 
 

ธุรกิจอุตสาหกรรม 2546 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค าแหง บธ.บ การบัญชี  2532 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 

 6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
    6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
  6.1.2 ต ารา หนังสือ 
       6.1.3 บทความทางวิชาการ 
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            6.1.3.1   ในวารสารทางวิชาการ  
   6.1.3.2   ในหนังสือรวบรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
   6.1.3.3   ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีบรรณาธิการประเมิน   
                                          และตรวจสอบ 

    6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารวิชาการ  

  Namburi, N., Pumkaew, S., Dahayee, W., Suttikan, M., Namburi, S., &  
                                  Phongkraphan,N. (2021). Tourists’ Demands towards Tourism  
                                  Management after Covid-19.Journal of Psychology and Education.  
                                  58(2): 2568 - 2578.  

      Sukrita Pumkaew, Nantharat Namburi, Payom Tobprakron, Jenta Kaewfai,  
                       OrawanKamon, Suphapon Chantarakeeree (2020). THE STRUCTURAL  

      RELATIONSHIP OF FACTORS AFFECTING MANAGERIAL EFFICIENCY OF  
      MANUFACTURING INDUSTRIES. PalArch's Journal of Archaeology of  
      Egypt/Egyptology (2020) 17(3): 998-1010 
    อัปสร อีซอ นันทรัตน์ นามบุรี สุกฤษตา พุ่มแก้ว อรวรรณ กมล สุนีย์ เครานวล และ รอมลี  

                        เจ๊ะดอเลาะ. (2564). การพัฒนาธุรกิจร้านอาหาร อาเภอเบตง จังหวัดยะลา  
                         ตามวิถีใหม่. วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 13(1) : 16-29. 

    6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวบรวมบทความที่มีบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ   
                              (ไม่มี) 

   6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน        
                            และตรวจสอบ 
      นันทรัตน์นามบุรี. (2562). การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตอาหารฮาลาลในเขตสาม  
          จังหวัดชายแดนใต้เพ่ือสร้างความสามารถการแข่งขันทางการค้าสู่สากล กรณีศึกษา 
          ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาเสริมเส้นใยอาหารจากมันเทศและงาด า. การประชุม 
          วิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2562. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 
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นันทรัตน์ นามบุรี. (2562). การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลติอาหารฮาลาลในเขต 
          สามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันทางการค้าสู่สากล.  
          การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้        

                     ครั้งที่ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
   6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
  6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3 สารานุกรม 
  6.3.4 งานแปล 
    6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 

             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    30    ปี 

ชื่อวิชา หลักการบัญชี      3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การภาษีอากรธุรกิจ     3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การสอบบัญชี      3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การบัญชีภาษีอากร     3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การบัญชีต้นทุน 1     3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา สัมมนาทางบัญชี      3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การวิจัยทางการบัญชี     3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศทางการบัญชี    3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การวางระบบบัญชี     3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อม่ัน   3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี   3 (270)  นก. 

 
 
  
                                                  (ลงชื่อ) .................................................... เจ้าของประวัติ 
                                                      (รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี    ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------                 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  นิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร 
2. ชื่อ – สกุล     นางนิชาวดี  ตานีเห็ง 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์        
4. สังกัด     คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปร.ด. นิเทศศาสตร์ 2561 

ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศศ.ม. การจัดการพัฒนาสังคม 2545 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว.บ. วิทยุ-โทรทัศน์ 2532 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 
 6.1 ผลงานแต่หรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความวิชาการ 
     6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
  6.1.2 ต ารา หนังสือ 
  6.1.3 บทความทางวิชาการ 
            6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
  6.1.3.2 ในหนังสือรวบรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
  6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีบรรณาธิการประเมินและ                     
                              ตรวจสอบ 
      6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 6.2.1  บทความวิจัยในวารสารวิชาการ   
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 Chadaporn Suansan , Nichawadee Taneeheng et al. (2021, March). Short film  
                     production for obesity-reduction campaign of secondary school in Yala  
  Province. Journal Psychology and Education. 58(2) : 2521-2530. 

 6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวบรวมบทความท่ีมีบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
 6.2.3  บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ 
  ตรวจสอบ 

 เบญญาดา เหล่าธนถาวร ศุภมาส รัตนพิพัฒน์ นิชาวดี  ตานีเห็ง จรินรัตน์  วรวงศ์พิทักษ์  สุทัศน์   
  รุ่งระวิวรรณและอัลอามีน มะแต. (2562, ธันวาคม). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
  ศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการรองรับ
  ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนในพ้ืนที่ต าบลธารน้ าทิพย์ อ าเภอเบตงจังหวัดยะลา. ในรายงานสืบเนื่อง
  จากการประชุมวิชาการระดับชาติ(NCAME) การบริหาร การจัดการ การศึกษาและ 
  สหวิทยาการ 2562 (NCAME) วันที่  20 ธันวาคม 2562. (หน้า 484-491). นครปฐม : 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. 
Nichawadee Taneeheng and Chadaporn Suansan. (2019, June). The Situation and The  

 Radio Program Trend  for  the  Aging Society in Yala Province, Thailand.  In  
The 3rd International Research Conference on Management, Leadership 
and Social Sciences - Seoul ( 3rd IRCMALS SEOUL) , on 14th  June 2019.          
(pp.115-127). South Korea : Stratford International Language Centre.  
 

Nichawadee  Taneeheng et al . ( 2017, May) .  Identity of students in Faculty of 
 ManagementSciences, Communication Arts Program in Digital Broadcasting, 
 Yala Rajabhat University. In The Forth YRU National and International 
 Conference in Islamic Education and Eudcational Development (The 4nd  

 YRU-IEED 2017) , on 18th
 – 19th  May 2017. ( pp. 146-15) . Thailand :  

           Yala  Rajabhat University.  
 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด (ไม่มี) 

 6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค 

  นิชาวดี ตานีเห็ง. (2564, พฤษภาคม). คุณค่าและมรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมพื้นถิ่น 
  จังหวัดยะลา : ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจักสานจากไม้ไผ่ หวายและย่านเต่าไห้ กลุ่ม
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  วิสาหกิจชุมชนบ้านกาบู อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา.ประเภทงานวรรณกรรม ลักษณะงาน 
  สิ่งเขียน ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว.045627 ค าขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 392714 วันที่ออกในรับรอง
  วันที่ 3 พฤษภาคม 2564.  

 6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
 6.3.3 สารานุกรม 
 6.3.4 งานแปล 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี)  

7.  ประสบการณ์สอน 
     7.1  ระดับปริญญาตรี  27  ปี  
 ชื่อวิชา การวิจัยนิเทศศาสตร์      3(2-2-5)  นก. 
 ชื่อวิชา การวิจัยการประชาสัมพันธ์     3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา การประชาสัมพันธ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม    3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชายแดนใต้    3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา การเป็นผู้ประกาศและการบรรยายทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5)  นก. 
 ชื่อวิชา การบริหารจัดการและธุรกิจสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล3(2-2-5)  นก. 
 ชื่อวิชา การสัมมนาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล  3(2-2-5)  นก. 
 ชื่อวิชา การสื่อสารด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และโครงการสนับสนุน  3(2-2-5)  นก. 
 ชื่อวิชา เทคนิคการสัมภาษณ์และการเขียนบทสัมภาษณ์   3(2-2-5)  นก. 
 ชื่อวิชา การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  3(2-2-5)  นก. 
 ชื่อวิชา การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์   3(2-2-5)  นก.      
 ชื่อวิชา วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัลเพ่ือชายแดนใต้  3(2-2-5)  นก. 
 ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์สื่อดิจิทัล   3(3-2-5)  นก. 
 ชื่อวิชา สื่อเพ่ือการพัฒนาชุมชน      3(2-2-5)  นก. 
 ชื่อวิชา การสื่อสารมวลชนในอาเซียน     3(3-0-6)  นก. 
 ชื่อวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์    3(2-2-5)  นก. 
 ชื่อวิชา การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว    3(3-0-6)  นก. 
 ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์    3(3-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา การรณรงค์เพ่ือการประชาสัมพันธ์     3(3-2-5)  นก. 
 ชื่อวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์    3(2-2-5)  นก. 

http://register.yru.ac.th/registrar/teach_browse.asp?cmd=1&classid=361076&avs371727968=17&classacadyear=2557
http://register.yru.ac.th/registrar/teach_browse.asp?cmd=1&classid=361076&avs371727968=17&classacadyear=2557
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 ชื่อวิชา ภาษาไทยเพ่ืองานนิเทศศาสตร์     3(3-0-6)  นก. 
 ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์    3(3-2-5)  นก. 
 
     7.2  ระดับปริญญาโท  -  ปี   
 
 
 
                                  (ลงชื่อ)..............................................เจ้าของประวัติ 
                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิชาวดี  ตานีเห็ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://register.yru.ac.th/registrar/teach_browse.asp?cmd=1&classid=361076&avs371727968=17&classacadyear=2557
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

-------------------------------------------------- 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร 
2. ชื่อ – สกุล     นางชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์       
4. สังกัด     คณะวิทยาการจัดการ 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

  ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    ปร.ด. นิเทศศาสตร์ 2557 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    นศ.ม.  นิเทศศาสตร์ 2550 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   วท.บ.  เทคโนโลยีอาหาร 2547 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 

 6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
    6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
  6.1.2 ต ารา หนังสือ 
  6.1.3 บทความทางวิชาการ 
            6.1.3.1   ในวารสารทางวิชาการ 

  6.1.3.2   ในหนังสือรวบรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
  6.1.3.3   ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีบรรณาธิการประเมินและ 
     ตรวจสอบ 
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      6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 6.2.1  บทความวิจัยในวารสารวิชาการ   

 ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ, อิสมาแอ ยีมะแซ, ชฎาภรณ์ สวนแสน, ฎาวีณี ต่วนมูดอ, สาธิตา แก้วเหล็ก  
  และโซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ. (2564, มีนาคม). กลยุทธ์การสื่อสารที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 
  ธารน้ าทิพย์เชื่อมรอยต่อสามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ . สักทอง : วารสาร 
  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.  27(1): 105-119. 
        ชินีเพ็ญ ศรีชัย. (2561,มกราคม). แนวทางการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้.  
  สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.  24(1): 1-9. 
 สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ แวซ าซูดิน แวดอกอ ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ และอุมาพร เชิงเชาว์. (2564, มีนาคม). 

 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ส าหรับการบริหารบุคลากรคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (APP FMS). Journal of Roi Kaensarn Academi. 
6(3): 145-159. 

 6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวบรวมบทความที่มีบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
 6.2.3  บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ 
  ตรวจสอบ 
 ชิ นี เพ็ ญ  ม ะลิ สุ ว ร รณ . (256 1). อั ต ลั กษ ณ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ระจู ด ใน พ้ื น ที่ จั งห วั ด น ราธิ ว าส .  
  ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ 
  การพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” วันที่  2 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561  (หน้า 508– 
  520). ตาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ. 
 Chineephen Malisuwan. ( 2019) .  Television Exposure and Needs for Appropriate 
  Programs for the Elderly in Three Southern Border Provinces.  In The 3 rd 
  International Research Conference on Management, Leadership, and  
         Social Sciences – Seoul (3rd IRCMALS SEOUL), on 14th  June 2019.   
         (pp.139-157). South Korea : Stratford International Language Centre.  
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6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
 6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
   ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ และคณะ. (2564, มีนาคม). รูปแบบการสื่อสารเพื่อลดความเสี่ยงในการ 
  ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 
  19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา . ประเภทงานวรรณกรรม ลักษณะงานสิ่งเขียน ทะเบียนข้อมูล
  เลขที่ ว.044952 ค าขอแจ้งข้อมูลเลขท่ี 390488 วันที่ออกในรับรองวันที่ 5 มีนาคม 2564 

            ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ และคณะ. (2564, มีนาคม). นิทานเจ๊ะเห : สื่อส่งเสริมคุณธรรมส าหรับเด็ก. 
  ประเภทงานวรรณกรรม ลักษณะงานสิ่งเขียน ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว. 044974 ค าขอแจ้ง
  ข้อมูลเลขท่ี 390489 วันที่ออกในรับรองวันที่ 5 มีนาคม 2564 

 6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
 6.3.3 สารานุกรม 
 6.3.4 งานแปล 
6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 

 

7.  ประสบการณ์การสอน 
     7.1  ระดับปริญญาตรี   4 ปี 
 ชื่อวิชา  หลักนิเทศศาสตร์           3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา ศิลปะการใช้ภาษาเพ่ืองานนิเทศศาสตร์          3(2-2-5) นก.             
 ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์          3(3-0-6) นก.           
 ชื่อวิชา การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์         3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  ภาษาไทยเพ่ืองานนิเทศศาสตร์           3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน          3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การวิจัยนิเทศศาสตร์            3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสาร          3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล           3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายส าหรับงานโทรทัศน์       3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว        3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  เทคนิคการสัมภาษณ์และการเขียนบทสัมภาษณ์       3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์      3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม         3(3-0-6) นก. 
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 ชื่อวิชา  การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการจัดการอุตสาหกรรมบริการ     3(2-2-5) นก. 
     ชื่อวิชา  การผลิตสื่อดิจิทัล ส าหรับสื่อพ้ืนบ้านชายแดนภาคใต้      3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์             3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  ก้าวสู่โลกกว้าง          2(1-2-3) นก. 
 
  
     7.2  ระดับปริญญาโท   -   ปี   
 
 
  
                                               (ลงชื่อ)........................................................ เจ้าของประวัติ 
                   (อาจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

-------------------------------------------------- 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร 
2. ชื่อ – สกุล     นางศิริวรรณ เจียรชัชวาลวงศ์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์         
4. สังกัด     คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

  ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    ปร.ด. นิเทศศาสตร์ 2561 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    นศ.ม.  นิเทศศาสตร์ 2549 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธ์านี   ศศ.บ.  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2540 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 

 6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
    6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
  6.1.2 ต ารา หนังสือ 
  6.1.3 บทความทางวิชาการ 
             6.1.3.1   ในวารสารทางวิชาการ 
  6.1.3.2   ในหนังสือรวบรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
  6.1.3.3   ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีบรรณาธิการประเมินและ
      ตรวจสอบ 
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  Siriwan Jianchatchawanwong. ( 2019, October) .  Using New Media as 
   Occupational Inspiration for the Disabled. The Asian Conference on 
   Media, Communication & Film Official Conference Proceedings. 
                   On 25 th - 27 th October 2019. Japan:Toshi Center Hotel, Tokyo.  
                   (pp.191-200)  
6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

 6.2.1  บทความวิจัยในวารสารวิชาการ   
 6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวบรวมบทความที่มีบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
 6.2.3  บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ 
  ตรวจสอบ 
    6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
 6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
 ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ และคณะ. (2564, มีนาคม). นิทานเจ๊ะเห : สื่อส่งเสริมคุณธรรมส าหรับเด็ก. 
  ประเภทงานวรรณกรรม ลักษณะงานสิ่งเขียน ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว. 044974 ค าขอแจ้ง
  ข้อมูลเลขท่ี 390489 วันที่ออกในรับรองวันที่ 5 มีนาคม 2564 

 6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
 6.3.3 สารานุกรม 
 6.3.4 งานแปล 
     6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญาตรี  2  ปี   

   ชื่อวิชา  การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายส าหรับงานโทรทัศน์     3(2-2-5) นก.   
   ชื่อวิชา  การเป็นผู้ประกาศและการบรรยายทางวิทยุกระจายเสียง 

   และวิทยุโทรทัศน์         3(2-2-5) นก.   
   ชื่อวิชา  ความงดงามแห่งตน       3(3-0-6) นก. 
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  7.2  ระดับปริญญาโท   -   ปี 

   

 
                                          
                                            (ลงชื่อ).......................................................... เจ้าของประวัติ 
                       (อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ เจียรชัชวาลวงศ์) 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี      ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
-------------------------------------------------------------- 

1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร   นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร      
2. ชื่อ – สกุล     นางสาวชฎาภรณ์ สวนแสน 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์         
4. สังกัด     คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว.ม. สื่อสารมวลชน 2556 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นศ.บ. วารสารศาสตร์ 2552 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 

 6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
    6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
  6.1.2 ต ารา หนังสือ 
  6.1.3 บทความทางวิชาการ 
             6.1.3.1   ในวารสารทางวิชาการ 
  6.1.3.2   ในหนังสือรวบรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
  6.1.3.3   ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีบรรณาธิการประเมินและ 
     ตรวจสอบ 
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      6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

 6.2.1  บทความวิจัยในวารสารวิชาการ   

ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ และคณะ. (2564, มกราคม). กลยุทธ์การสื่อสารที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
 ธารน้ าทิพย์เชื่อมรอยต่อสามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้. สักทอง : วารสาร
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.  27(1) : 105-119. 

Chadaporn Suansan , Nichawadee Taneeheng et al.  ( 2021, March) .  Short film 
 production for obesity-reduction campaign of secondary school in Yala 
 Province. Journal Psychology and Education. 58(2): 2521-2530.  

 6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวบรวมบทความที่มีบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 

 6.2.3  บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ 
  ตรวจสอบ 

 ชฎาภรณ์ สวนแสน และ ณัฐพงษ์ หมันหลี. (2563, กุมภาพันธ์). พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ 
  ของนักศึกษาใน จังหวัดยะลา. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
  “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 (หน้า 147-154). 
  อยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 
 ลาวัณย์ ทิพย์มาศ และชฎาภรณ์ สวนแสน. (2560, พฤจิกายน). พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ 
  อเมซอนในปั๊มน้ ามันปตท. ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
  วิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 6 
  ตุลาคม 2560 (หน้า 315-323). กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย.  

ชฎาภรณ์ สวนแสน และ ณัฐพงษ์ หมันหลี. (2560, มกราคม). พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์
  ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
  ระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่องสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังคั่งและ
  ยั่งยืนในยุค Thailand 4.0. (หน้า 1601-1611). ยะลา : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

Nichawadee Taneeheng and Chadaporn Suansan. (2019). The Situation and The  
Radio Program Trend  for  the  Aging Society in Yala Province, Thailand. 
Proceedings of International Conference 1 4  th June 2019. (pp.115-127) . 
Seoul : KOREA. 
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6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
 6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
 6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
 6.3.3 สารานุกรม 
 6.3.4 งานแปล 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 

7.  ประสบการณ์การสอน 
     7.1  ระดับปริญญาตรี  6 ปี 

 ชื่อวิชา การสื่อข่าวและเขียนข่าว       3(3-2-5)  นก. 
 ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศสตร์    3(3-2-5)  นก. 
 ชื่อวิชา ศิลปะกับงานถ่ายภาพ       3(3-2-5)  นก. 

ชื่อวิชา การถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา ศิลปะกับการถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสาร    3(2-2-5)  นก. 

 ชื่อวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์    3(2-2-5)  นก. 
 ชื่อวิชา เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสาร    3(2-2-5)  นก. 
 ชื่อวิชา การรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล     3(2-2-5)  นก. 
 ชื่อวิชา การตัดต่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัลเบื้องต้น  3(2-2-5)  นก. 

ชื่อวิชา หลักการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงดิจิทัลและวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัล 3(2-2-5)  นก. 
 ชื่อวิชา การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในงานสื่อสารดิจิทัล   3(2-2-5)  นก. 
 ชื่อวิชา วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัลเพ่ือสังคมชายแดนใต้ 3(2-2-5)  นก. 

ชื่อวิชา การบริหารจัดการและธุรกิจสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
ดิจิทัล        3(2-2-5)  นก. 

 ชื่อวิชา การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์   3(2-2-5)  นก. 
 ชื่อวิชา การผลิตสื่อดิจิทัลส าหรับสื่อพ้ืนบ้านชายแดนใต้   3(2-2-5)  นก. 
 ชื่อวิชา การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์   3(2-2-5)  นก. 
 ชื่อวิชา ศิลปะและสุนทรียศาสตร์ในภาพถ่ายดิจิทัล    3(2-2-5)  นก.  

ชื่อวิชา ศิลปะการใช้ภาษาเพ่ืองานนิเทศศาสตร์    3(2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา สหกิจศึกษา       3(2-2-5)  นก. 

 

http://register.yru.ac.th/registrar/teach_browse.asp?cmd=1&classid=361076&avs371727968=17&classacadyear=2557
http://register.yru.ac.th/registrar/teach_browse.asp?cmd=1&classid=365938&avs371727968=17&classacadyear=2557
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     7.2  ระดับปริญญาโท   -   ปี   
 
 
   
 
                                          (ลงชื่อ)..................................................... เจ้าของประวัติ 
             (อาจารย์ชฎาภรณ์ สวนแสน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


