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

:

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาการจัดการ

:

หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25541571101624
ภาษาไทย
: หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

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

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
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5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560
6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
6.3 คณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการเห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
6.6 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ตรมี ค วามพร้ อ มในการเผยแพร่ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บ ปริญ ญาตรี ในปี
การศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสาเร็จการศึกษา :
8.1 นักประชาสัมพันธ์
8.2 นักสื่อสารมวลชน
8.3 ผู้สร้างสรรค์รายการ
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8.4 ผู้ประกาศ
8.5 นักจัดรายการวิทยุ
8.6 นักจัดรายการโทรทัศน์
8.7 ช่างภาพ
8.8 ผู้สื่อข่าว
8.9 นักเขียน
8.10 นักหนังสือพิมพ์
8.11 บรรณาธิการ
8.12 ผู้ประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัวทางด้านนิเทศศาสตร์
9. ชื่อนามสกุลเลข เลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
สาเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ตาแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ.
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
1. นางสาวแวอาซีซะห์ ดาหะยี ศศ.ม. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2546
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3-9599-00525-25-2
2. นางสาวฎาวีณี ต่วนมูดอ
อาจารย์
3-9604-00091-73-5
3. นางสาวสาธิตา แก้วเหล็ก
อาจารย์
3-9599-00115-62-3
4. นายราเชษฐ์ หีมสุหรี
อาจารย์
3-9101-00115-56-6
5. นางวัลย์ลดา พรมเวียง
อาจารย์
3-1014-01220-25-1

ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2532

นศ.ม. (สื่อสารเพื่อการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์)
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2550

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

2545

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2551

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2547

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2540
2535

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

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2536
2528
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
บริบทของโลกแห่งสังคมฐานความรู้ มีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒ นาเศรษฐกิจสู่
การแข่งขัน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่ อตอบสนองต่ อการเข้าสู่ ยุคดิ จิทั ล พลวัตของ
รูปแบบและเทคโนโลยีในการดาเนินวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ประกอบกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี
พ.ศ. 2558 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 การจัดตั้งเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ อีกทั้งกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบมี
ส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตลอดจนการใช้ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยความต้องการ
จาเป็นในการพัฒนาและประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตร์ จากสถานการณ์ดังกล่าวนาไปสู่การพัฒนา
บุคลากรหรือบั ณ ฑิตทางด้านนิ เทศศาสตร์ที่มีสมรรถนะในวิชาชีพ มีความสามารถทางการสื่อสาร
มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในการเป็นนักประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ชายแดนใต้และ
การพัฒนาสังคมโดยรวม
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ประชาชนมีรูปแบบการดารงชีวิต
ที่มีอัตลักษณ์แห่งความเชื่อ ค่านิยม ศาสนา ภูมิปัญญา วัฒ นธรรมและภูมิหลังที่มีคุ ณค่าของความ
หลากหลายชาติพันธุ์ สามารถเชื่อมโยงไปสู่กลุ่มสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะมาเลเซีย
อิ น โดนี เซี ย บรู ไ นและสิ ง คโปร์ สอดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญาเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ชายแดนใต้ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่มุ่งการจัดการเรียนการสอนและการพัฒ นาหลักสูตรมีการบูรณาการ
ศาสตร์สากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่น จากผลการวิจัยและการวิพากษ์ห ลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พบว่า การพั ฒ นาหลั ก สู ต รนิ เทศศาสตรบั ณ ฑิ ต จาเป็ น ต้ องมี การพั ฒ นาบั ณ ฑิ ตและบุ คลากรที่ มี
ความสามารถและทักษะด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในบริบททางสังคมและวัฒ นธรรม
ชายแดนใต้ที่มีความหลากหลาย สู่ การเป็น นักสื่อสารสังคม ในบทบาทของนักประชาสัมพันธ์ของ
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ที่มีความรู้ในการปฏิบัติ สามารถใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี
ทันสมัย บุคลิกภาพดี มีความเข้าใจ เท่าทันสถานการณ์รอบด้าน และมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อการ
พัฒนาชายแดนใต้
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12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ส่งผลโดยตรงต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รนิ เทศศาสตรบั ณ ฑิ ต จึ งจ าเป็ น ต้ อ งพั ฒ นาหลั ก สู ต รเพื่ อ ให้ เท่ า ทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันของรูปแบบและเทคโนโลยีในการดาเนินวิชาชีพนิเทศศาสตร์ในยุคสังคม
ฐานความรู้ทั้งในระดับ โลกและระดับประเทศ อีกทั้ งสถานการณ์ ในระดับท้องถิ่นในพื้ นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จึงมีความจาเป็นมุ่งผลิตบัณฑิต
และบุคลากรเพื่อประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์และวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์อย่างมืออาชีพ ที่เข้าใจและมี บุคลิกภาพที่สอดรับกับบริบททางสังคมและวัฒ นธรรมของ
ท้องถิ่นชายแดนใต้ มีความรู้เชิงปฏิบัติ มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ด้านการสื่อสาร เพื่อเข้าสู่
ตลาดแรงงานอย่างมีความรู้คู่คุณธรรม เป็นบัณฑิตที่มีจิตสานึกสาธารณะ รักบ้านเกิดและท้องถิ่น
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ที่มุ่งสร้างความเป็นเลิศของบัณฑิตด้านนิเทศศาสตร์ ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะ
ทางการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีอย่างเท่าทัน มีความสามารถในการปรับเปลี่ยน
และแก้ปัญหาเหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและ
ส่งเสริมทักษะความรู้ปฏิบัติทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ เพื่อนาไปประกอบวิชาชีพและนาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ ตามแนว
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรจึง
จาเป็นต้องมีการออกแบบหลักสูตรเชิงบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์สากลเพื่อมุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ที่บริหารโดยคณะกรรมการหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. หมวดวิ ช าเฉพาะด้ า น จั ด การเรี ย นการสอนโดยคณะกรรมการประจ าภาควิ ช า
นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
3. หมวดวิช าเลื อกเสรี นั กศึก ษาเลื อกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย
ภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาในหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาอื่นสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชา
เลือกและเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไป
ตามข้อกาหนดรายวิชา โดยติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตให้ มีความรู้เชิงปฏิบัติ มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ด้านการสื่อสาร
พร้อมรับอาเซียน มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม มีจิตสานึกรักบ้านเกิด
และท้องถิ่น
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
นิ เทศศาสตร์ เป็ น ศาสตร์การใช้ทักษะการสื่ อสารทั้ งวัจนภาษาและอวัจนภาษา เป็ น
เครื่องมือในการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันทั้งระดับบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน ประเทศและ
สังคมโลก ซึ่งจาเป็นที่ต้องอาศัยความรู้ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนา
ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ในการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้าน
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้ในสังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เป็นผู้มีความรู้ในทฤษฎี มีทักษะทางการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้อื่น สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ใช้อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ คิดวิเคราะห์อย่างรู้เท่าทันและปรับตัวเหมาะสม
กับสถานการณ์ทเี่ ปลี่ยนแปลงไป
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์ในการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณสมบัติที่สาคัญ 3 ประการ ดังนี้
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1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ให้มี ความรู้ความสามารถ คิดเชิงประยุกต์ไปสู่การ
ปฏิบัติ มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ด้านการสื่อสาร มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับบริบททางสังคม
และวัฒนธรรม
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ในระดับปริญญาตรีสู่ตลาดวิชาชีพนิเทศศาสตร์
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่สามารถสร้างความสมานฉันท์ ปรองดองและสร้าง
สันติสุข ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีจิตสานึกรักบ้านเกิดและท้องถิ่น
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รหมวดวิ ช าศึ ก ษา
ทั่ ว ไปให้ มี ม าตรฐานไม่ ต่ ากว่ า ที่ ส กอ.
กาหนด
2. ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต
ให้ มี ม าตรฐาน TQF ในสาขาวิ ช านิ เทศ
ศาสตร์ ให้ มีมาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ สกอ.
กาหนดภายใน 1 ปี
3. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของสถานประกอบการ

1. พั ฒ นาหลั ก สู ต รหมวดวิช าศึ ก ษา
ทั่วไป โดยศึกษาจากกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
1. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ (ปีการศึกษา/ครั้ง)

1. เอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป

4. พัฒนาศักยภาพของผู้สอน ให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

5. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน
และบริการวิชาการ ให้มีประสบการณ์
จากการนาความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์
ไปปฏิบตั ิงานจริง

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ 1. รายงานผลการประเมินความพึง
ต้องการของผู้ประกอบการ
พ อ ใจ ใน ก า ร ใช้ บั ณ ฑิ ต ข อ ง
ผู้ประกอบการ
2. ผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต มี ค วามพึ งพอใจใน
ด้ า นทั ก ษะ ความรู้ ค วามสามารถ
ของบั ณ ฑิต ในการทางานโดยเฉลี่ย
ในระดับดี
1. สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์จัด
1. การจัดทารายละเอียดของ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น รายวิชา (มคอ.3)
สาคัญ
2. รายงานความพึงพอใจของผู้เรียน
3. การรายงานผลการดาเนินการ
ของรายวิชา (มคอ.5)
1. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
1. ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
การสอนให้ทางานบริการวิชาการแก่ อาจารย์ในหลักสูตร
องค์กรภายนอก
2. เอกสาร/รายงานผลการไป
2. อาจารย์ทุกคนต้องอบรมเพื่อ
ฝึกอบรม
พัฒนาตนเองด้านนิเทศศาสตร์
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากาหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาแรกเข้าส่วนใหญ่ขาดความพร้อมด้านทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับใช้
ศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.3.1 การฟัง-เขียน-อ่าน-พูด ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2.3.2 การทางานเป็นทีม
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จั ด กิ จ กรรมการปรั บ พื้ น ฐานด้ า นการฟั ง -เขี ย น-อ่ า น-พู ด ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
2.4.2 ให้นักศึกษามีส่วนร่วมรับผิดชอบกิจกรรมของหลักสูตร
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับชั้นปี
2560
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวมจานวนนักศึกษา
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ
สาเร็จการศึกษา

40
40
-

จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2561
2562
2563
40
40
80
-

40
40
40
120
-

40
40
40
40
160
40

2564
40
40
40
40
160
40

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
คนละ 8,500 บาทต่อ
ภาคการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
คนละ 700 บาทต่อปี
รวมรายรับ

2560
680,000

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

28,000

56,000

708,000

1,416,000

84,000

112,000

2,124,000 2,832,000

2564
2,720,000

112,000
2,832,000
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2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท)
รายละเอียดรายจ่าย
เงินคงคลัง ร้อยละ 20
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
ร้อยละ 40
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ร้อยละ 40
รวม
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2560

งบประมาณที่ต้องการ
2561
2562
2563

2564

141,600
283,200

283,200
566,400

424,800
8,496,000

566,400
1,132,800

566,400
1,132,800

283,200

566,400

8,496,000

1,132,800

1,132,800

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

2,832,000

708,000
40
14,160

80
14,160

120
14,160

160
14,160

160
14,160

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
ระบบการเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต ให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ หรื อ ประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประกอบด้วยหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเอกบังคับ และกลุ่มวิชาเอกเลือก) และหมวดวิชา
เลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ
2) วิชาเฉพาะด้านเลือก
2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

2100101
2100102
2100104

2100107
2100108

*2100115
*2100117

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

93
36
48
30
18
9
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
1) บังคับเรียน ไม่น้อยกว่า
10 หน่วยกิต
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
2(1-2-3)
English for Communication and Learning
Development
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Melayu for Communication
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
2(1-2-3)
Melayu for Communication and Learning
Development
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2(1-2-3)
English for Communication 1
ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2(1-2-3)
Thai for Careers
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หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรือเทีย บเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิช า 2100101 ภาษาไทยเพื่ อการสื่อสาร และ 2100104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้)
2) เลือกเรียน
2100103
2100105
2100106
2100109
2100110
2100111
2100116

ไม่น้อยกว่า

2 หน่วยกิต

หลักการอ่านและการเขียนคาไทย
Principles of Reading and Writing Thai Words
การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
Development of speaking and reading skills in English
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
English for Reading and Writing Development
ภาษามลายูพื้นฐาน
Basic Melayu
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาอาหรับพื้นฐาน
Basic Arabic
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
Happiness Study
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
Aesthetics Approach
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Information for Life Long Learning
2100118 ความจริงของชีวิต
Truth of Life
2100119 การพัฒนาตน
Self Development

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

6 หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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2100120

สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetics for Life

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
2150101
สังคมภิวัตน์
Socialization
2150102
การจัดการทางสังคม
Social Management
2150103
ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
Life Skills and Public Conscious Mind
2150108
ทักษะในการดาเนินชีวิต
Skills for Life
2150109
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
Life and Thai Culture

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

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4100101
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Daily Life
4100102
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Science for the Quality of Life Development
4100103
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
Information Technology in Daily Life
4100108
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
Science in Daily Life
4100109
การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Sports for the Quality of Life Development
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาแกน
3100202
ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์

93 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
3(2-2-5)

Arts of Language Use for Communication Arts

3100203
3101101
3101102
3101103
3101104
3101306
3102201
3103101
3103408
3104104

3106101

ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
English for Communication Arts
หลักนิเทศศาสตร์
Principles of Communication Arts
การสื่อสารมวลชน
Mass Communication
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชายแดนใต้*
Communication for Southern Border Development
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
Digital Media Literacy
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
Law and Ethics of Mass Communication
การสื่อข่าวและเขียนข่าว
News Reporting and Writing
การประชาสัมพันธ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม*
Public Relations in Multicultural Society
การวิจัยนิเทศศาสตร์
Research for Communication Arts
หลักการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงดิจิทัลและวิทยุ
โทรทัศน์ดิจิทัล
Principles of Digital Radio and Television Production
การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
Photography for Communication

___________________________________________
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร

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

3(2-2-5)
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2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต
1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ
30 หน่วยกิต
3100101
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Personality Development for Communication Arts
3100204
สื่อสารออนไลน์
3(2-2-5)
Online Communication
3100305
เทคนิคและเทคโนโลยีการนาเสนอ
3(2-2-5)
Presentation Technique and Technology
3101205
อินโฟร์กราฟิกเพื่องานสื่อสาร
3(2-2-5)
Info Graphics for Communication
3103202
การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Speaking for Public Relations
3103203
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Writing for Public Relations
3103304
การวางแผนการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Public Relations Planning
3103305
การโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Persuasion for Public Relations
3103306
สื่อชุมชนเพื่อการพัฒนา
3(2-2-5)
Community Media for Development
3104303
การจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5)
เพื่อชุมชน
Programming and Production for Community
Broadcasting
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3100306
3101307
3101308
3103307
3104102
3104304
3105101
3105302
3105303
3105404
3106202

2) วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายในงานนิเทศศาสตร์
Make-up and Costumes in Communication Arts
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
Current Affairs Analysis for Communication
สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society
การรณรงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์
Public Relations Campaign
การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ชุมชน
News Reporting for Community Broadcasting
การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Radio and Television Studio
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication
การประชาสัมพันธ์การตลาด
Marketing Public Relations
การสื่อสารตราสินค้า
Brand Communication
การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
Integrated Marketing Communication for Tourism
ศิลปะกับการถ่ายภาพ
Arts and Photography

18 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
9 หน่วยกิต
3100407
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษา
3(270 ชั่วโมง)
ด้านนิเทศศาสตร์
Preparation for Field Experience and Cooperative
Education in Communication Arts
และ
3100408
สหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์
6(600 ชั่วโมง)
Cooperative Education in Communication Arts
หรือ
3100409
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์
3(270 ชั่วโมง)
Field Experience in Communication Arts
3103409
สัมมนาการสื่อสาร
3(2-2-5)
Seminar in Communication
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคย
เรีย นมาแล้ ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาหนดให้ เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
3100202
3101101
3101102
3106101

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
หลักนิเทศศาสตร์
การสื่อสารมวลชน
การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
รวม

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3102201 การสื่อข่าวและเขียนข่าว
หมวดวิชาเฉพาะ
3103101 การประชาสัมพันธ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
3104104 หลักการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
ดิจิทัลและวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัล
3100101 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
รวม

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
3100203 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
3101104 การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
3103202 การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
3103203 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
เลือกเรียนวิชาเฉพาะด้านเลือก
รวม

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

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
3101103 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชายแดนใต้
3101306 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3101205 อินโฟร์กราฟิกเพื่องานสื่อสาร
เลือกเรียนวิชาเฉพาะด้านเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
3100204 สื่อสารออนไลน์
3103304 การวางแผนการประชาสัมพันธ์
3103305 การโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสัมพันธ์
เลือกเรียนวิชาเฉพาะด้านเลือก
รวม

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

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
3100305 เทคนิคและเทคโนโลยีการนาเสนอ
3103306 สื่อชุมชนเพื่อการพัฒนา
3103408 การวิจัยนิเทศศาสตร์
เลือกเรียนวิชาเฉพาะด้านเลือก

หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
3104303 การจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อชุมชน
3100407 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ
ศึกษาด้านนิเทศศาสตร์
เลือกเรียนวิชาเฉพาะด้านเลือก
รวม

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

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
3100408

สหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์
หรือ
3100409 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์
3103409 สัมมนาการสื่อสาร
รวม

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
6(600 ชั่วโมง)
3(270 ชั่วโมง)
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
1) วิชาบังคับ
10
หน่วยกิต
2100101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
ความสาคัญ ของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่ อสาร
ฝึกทักษะ ใช้ภาษาในชีวิตประจาวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่า น และ
การเขี ย น การใช้ ภ าษาสื่ อ สารที่ เป็ น ทางการและไม่ เป็ น ทางการ การ
นาเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่าง
มี เหตุ ผ ล ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาและแนวทางการแก้ ไขการใช้ ภ าษาใน
ชีวิตประจาวัน ตระหนั กถึ งคุณ ธรรมและมี จิต ส านึก ต่อ สั งคมในการใช้
ภาษาไทยในการสื่อสาร
Significance of Thai language as communication tools,
practice of language in daily used in listening, speaking,
reading and writing, use of language in formal and information
communication, conducting informative presentation, giving
opinion, suggestion and rational criticism, study of problem
conditions and its solutions of language used in daily life,
realizing ethics and awareness of Thai society
2100102

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อให้พูดและ
เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และ
ร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียน
เรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐาน
ของงานเขียนประเภทนั้น และฝึกวิจารณ์
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,

23
practice of plot writing, essay and article writing with the
emphasis on standard language used in a certain writing and
practice in criticizing
2100104

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
2(1-2-3)
English for Communication and Learning Development
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
ในชีวิตประจาวันในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา
การแนะนาตนเองและผู้อื่น การร้องขอ การเสนอความช่วยเหลือ การให้
คาแนะนา การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่ การถามและ
การให้ ข้อมู ล การติดต่อสื่ อสารทางโทรศัพท์ และการแสดงความคิ ดเห็ น
พั ฒ นาทั ก ษะการใช้ เครื่ อ งมื อ แหล่ งข้ อ มู ล เพื่ อ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ในการ
พัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพ์การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Development of English communication skills; listening,
speaking, reading and writing in daily life of various situations
such as greeting, leave-taking, self- introduction and others,
requesting, offering help, giving suggestion, describing people,
objects and places, inquiring and information giving, talking on
the telephone and expressing opinion; development of skills in
using tools and resources for communicative study such as
dictionary, article and newspaper and information technology for
communicative development

2100107

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Melayu for Communication
การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน บทสนทนาที่
ใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การ
แนะนาแบบ ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด
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Use of Melayu for communication in daily life,
conversation in daily life such as greeting, saying thanks and
simple introduction emphasizing on listening and speaking
skills
2100108

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
2(1-2-3)
Melayu for Communication and Learning Development
พัฒ นาทั กษะการใช้ ภ าษามลายู ด้ านการฟั ง การพู ด การอ่าน
และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน ฝึกการอ่านออกเสียง
ค าภาษามลายู ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง ฝึ ก สนทนาภาษามลายู เพื่ อ การสื่ อ สารใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะนาตนเอง การกล่าวทักทาย การกล่าวลา
การให้คาแนะนา การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝึก
การเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน
Development of Melayu in listening, speaking, reading
and writing skills in daily life , practice of reading aloud in Melayu
correctly; practice of Melayu conversations in different situations;
self-introduction, greeting, leave-taking, giving suggestion,
inquiring information nationally and internationally as well as
practice of simple sentence writing

2100115

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2(1-2-3)
English for Communication 1
การฝึ กปฏิ บั ติ การฟั ง พู ด อ่ าน และเขี ยนภาษาอั งกฤษเพื่ อการ
สื่อสารในชีวิตประจาวัน ถ้อยคาและสานวนพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิ บัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา 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
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2100103

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2(1-2-3)
Thai for Careers
การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขี ย นเพื่ อ ให้ เกิ ด การสื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพถู ก ต้ อ งตาม
หลั ก เกณฑ์ ทั้ งในชี วิ ต ประจ าวั น และการประกอบอาชี พ ตลอดจนการ
นาเสนอข้อมูล การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่าน
กระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพื่อนาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้
เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตประจาวัน
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
2) วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
2 หน่วยกิต
หลักการอ่านและการเขียนคาไทย
2(2-0-4)
Principles of Reading and Writing Thai Words
หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการอ่านและเขียนคาไทย ศึกษาปัจจัยที่ทาให้
การอ่านและการเขียนคาไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์ เก็บรวบรวม วิเคราะห์
เปรี ย บเที ยบคาที่ มักเขียนหรืออ่านผิ ดจากกฎเกณฑ์ อภิป ราย สรุปผล
แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การอ่านและการเขียนคาไทยให้ถูกต้อง
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

26
2100105

การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Development of Speaking and Reading Skills in English
การพั ฒ นาทั กษ ะการพู ดและอ่ า นภ าษ าอั ง กฤษ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การนาเสนองานหน้า
ชั้น และฝึกการอ่านอย่างมีประสิ ทธิภ าพ การอ่านจับใจความ การอ่าน
หนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์
Effective development of speaking and reading skills
in English , practice of speaking both individual and groups,
efficient class presentation and reading practice; reading for
comprehension; reading newspapers, advertisements, and
websites

2100106

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
2(1-2-3)
English for Reading and Writing Development
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถอ่านจับใจความงาน
หลากหลายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดย
เน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร
การเขียนรายงาน ฯลฯ
Effective development of reading comprehension in
different fields and development of writing skill emphasizing
on correct forms and functions for educational and career
purposes such as writing a letter, filling in an application form,
writing a report, etc.

2100109

ภาษามลายูพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Melayu
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน
การเชื่อมประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกันและศึกษาส านวนภาษามลายู ฝึ ก
นาเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ
บริบททางสังคม
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Practice of listening, speaking, reading and writing skills,
study on basic sentence patterns; sentence combinations and
Melayu expressions, practice of giving information and expressing
opinions in accordance with social context application
2100110

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Chinese for Communication
การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน บทสนทนาที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะนาแบบง่ายๆ ฯลฯ
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับ
เจ้าของภาษาได้
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

2100111

ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Arabic
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างคา ประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะ
การฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจาวัน
ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้
Arabic alphabets, word and sentence formation
processes, practice of listening, speaking, reading and writing
skills to understand generality in daily life and be able to apply
in communicating with native speakers

2100116

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2(1-2-3)
English for Communication 2
การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดย
ใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึก

28
ทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจาวัน และการ
ประกอบอาชีพ
Practice and development of listening, speaking, reading
and writing English through real situations in related careers;
practice of thinking skills, problem solving analyzing and decision
making skills for daily life and future career
1.2 กลุ่มมนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2100112
วิทยาการแห่งความสุข
2(1-2-3)
Happiness Study
ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลก
เชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมในสังคมพหุ วัฒ นธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการ
ดาเนิ นชีวิตและการอยู่ร่วมกัน การนาหลักคาสอนของศาสนามาปฏิบั ติ
การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข
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
2100113

สุนทรียวิจักขณ์
2(2-0-4)
Aesthetics Approach
ปรัชญาว่าด้วยความงาม ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม ผ่านภาพ เสียงและการเคลื่อนไหว
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่น
สู่สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการนาไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิต
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Philosophy of beauty, nature and art, the paradigmatic
perspective, perception of beauty through pictures, sounds,
movements, and artistic experiences, local and international
artistic patterns in terms of ideas, techniques, and methods in
creating and applying to real life situations
2100114

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2(1-2-3)
Information For Life Long Learning
ความหมาย บทบาท และความส าคั ญ ของสารสนเทศเพื่ อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการ
แสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง
วิ ธี ก ารน าเสนอผลการศึ ก ษาค้ น คว้ า ตามรู ป แบบและขั้ น ตอนที่ เป็ น
มาตรฐาน
Meanings, roles, and importance of information for lifelong learning, information sources and accessing, information
searching and collecting method for self-access learning,
presenting finding results by using standard forms and steps

2100118

ความจริงของชีวิต
2(2-0-4)
Truth of Life
ความหมายของชีวิต การดารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีส ารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลั กศาสน
ธรรมไปประยุกตใชในการแก้ป ญหาและพั ฒ นาปญญา ชี วิตและสั งคม
การพัฒ นาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและ
สังคมที่มีสั นติ ภ าพ การเรียนรู โลกทัศนแบบ ตาง ๆ การวิเคราะหขอดี
และขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพื่อจะไดรูจักแสวงหาความจริงและ
ความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ์ อันนาไป
สูความสงบสุขของชีวิตและสังคม
Meaning of life, living in today society with science and
information technology, applying truth and religious in problem
solving and intellectual developing, life and society, moral and
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ethics development based on religious precepts, peaceful life and
society, different worldview perception, advantages and
disadvantages analyzing of worldviews in order to find out truth
and meaning of life to be a perfect human being and leading to a
peaceful life and society
2100119

การพัฒนา
2(2-0-4)
Self Development
หลั ก การและองค์ป ระกอบตลอดจนปั จ จัย ของพฤติ กรรมของ
มนุษย์ ตน กระบวนการเกิดและพัฒ นาตน การพัฒ นาสติปัญญา ความ
ฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การทางานเป็นทีม 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

2100120

สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิง
พฤติ ก รรมโดยสั งเขป การจ าแนกข้ อ แตกต่ างในศาสตร์ท างความงาม
ความสาคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน
และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอน
การเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการราลึก ความคุ้นเคยและนาเข้าสู่ความซาบซึ้ง
เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ
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

31
value, recognition, familiarity which lead to appreciation and
obtaining experiences of aesthetic appreciation
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2150101
สังคมภิวัตน์
2(2-0-4)
Socialization
ความสั มพั นธ์ ระหว่ างมนุ ษย์ กั บสิ่ งแวดล้ อมในสั งคมไทย สั งคม
อาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผล
ต่ อการเปลี่ ยนแปลงของสั งคมในด้ านต่ าง ๆ ทั้ งทางประเพณี วัฒ นธรรม
เศรษฐกิจ และการเมือง
Relationships between human beings and environments
in Thai society; ASEAN and world societies, globalization and
natural phenomenon impacting on the changing of society in
various dimensions including culture, tradition, economics and
political affairs
2150102

การจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
Social Management
วิ เ คราะห์ ค วามห ลากหลายทางวั ฒ นธรรม เพื่ อน าไป สู่
กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การดารงชีวิตในท้องถิ่น
Analysis of multi-cultural diversity leading to natural
resources management and environments concerning
community; concepts of sufficiency economy philosophy; utilizing
appropriate technology for living in local community

2150103

ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
2(1-2-3)
Life Skills and Public Conscious Mind
ความหมายและความสาคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่
ส าคั ญ ของทั ก ษะชี วิ ต โลกาภิ วั ตน์ ทั กษะการคิ ด การตั ด สิ น ใจ การคิ ด
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สร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์
การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการ
จัดการตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการให้ความสาคัญ
ของการมีจิตสาธารณะและการสร้างจิตสานึกสาธารณะ เพื่อนาไปสู่การอยู่
ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ
Meanings and importance of life skill including important
elements of life skill; globalization, thinking skills, decision making,
creative thinking, positive thinking, analytical thinking and
emotional intelligence; development of interpersonal
relationships and communication, self-management skills and
stress management; emphasis on public mindedness and public
consciousness in order to be peaceful coexistence
2150108

ทักษะในการดาเนินชีวิต
2(1-2-3)
Skills for Life
ความสาคัญ องค์ประกอบของทักษะในการดาเนินชีวิตในสังคม
สมั ย ใหม่ เกี่ ย วกั บ การวิ เคราะห์ การประเมิ น สถานการณ์ ความคิ ด
สร้างสรรค์ ความเห็นใจผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษย
สัมพันธ์ การสื่อสาร การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจาวัน การ
จั ดการอารมณ์ และความเครียด และการเลื อ กกิจกรรมเพื่ อผ่ อนคลาย
ความตึงเครียด
Significance and elements of living skills in new
societies concerning analysis, situation assessment, creative
thinking, sympathy, social responsibilities, human relations and
communication; decision making and problem solving in daily
life; emotional and stress management; activities for stress
relief
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2150109

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
2(1-2-3)
Life and Thai Culture
เอกลั ก ษณ์ ท างสั งคม วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น และวั ฒ นธรรมไทย
ความส าคัญ ของมนุษ ยสั มพั นธ์ ธรรมชาติของมนุ ษย์ กระบวนการทาง
จิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ชุมชน การพัฒ นาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการทางาน การน า
หลักธรรมมาใช้ในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
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

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
4100101
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Daily Life
หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงิน
เกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ -จ่าย ภาษี และสถิติ เบื้องต้น เพื่อ
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
Principle and thinking process; giving reasons; financial
mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and
fundamental statistics to apply in daily life
4100102

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Science for the Quality of Life Development
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจต
คติ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ความส าคั ญ และผลกระทบของวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
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Scientific approach, scientific process and scientific
attitude; importance and impact of science, technology and
environment; health promotion for life quality development
4100103

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
Information Technology in Daily Life
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุ ก ต์ ใช้ค อมพิ ว เตอร์ในชี วิต ประจ าวัน การประยุก ต์ ใช้ค ลั งความรู้
กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ
Introduction to computers, information technology;
computer application in daily life, data warehouse application;
laws with ethics in using information system and its security
system

4100108

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
Science in Daily Life
พลั งงาน แหล่ งพลั งงาน พลั งงานไฟฟ้ า การผลิ ต กระแสไฟฟ้ า
วงจรไฟฟ้ าในบ้ าน อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า หลั ก การท างานของเครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ า
ประเภทต่างๆ พลังงานในการดารงชีวิต ระบบการทางานของอวัยวะต่างๆ
ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การใช้ประโยชน์จาก
จุลิน ทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิต ทางการเกษตรและ
ผลิ ตภัณ ฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุ
ภัณฑ์และการเก็บรักษา
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
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4100109

การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Sports for the Quality of Life Development
กฎ กติ ก า มารยาท รู ป แบบและวิ ธี ก ารจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ า
ประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่
ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ร่างกาย
อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น การนาทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการ
เล่ น กี ฬ าและการละเล่ น พื้ น เมื อ งในท้ อ งถิ่ น พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพและ
เสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นา
Rules, regulations, etiquette , form and methods of
sports competition; principles and how to choose sports for
its individual potential; conduct of principles for playing sports
at maximum benefits to body, emotion and society; injury
prevention from sports and basic first aid; utilizing sports skill
and developing life quality with sports and traditional games;
personality development promoting leadership

2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
93 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
36 หน่วยกิต
3100202
ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Arts of Language Use for Communication Arts
ศิลปะการใช้ภาษาในการสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาเพื่อให้
เกิดการสื่ อความหมาย การโน้ มน้ าวชั กจู งอย่ างมี ประสิ ทธิภาพ ฝึ กทั กษะ
ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
Arts of language use in both verbal and non-verbal
forms to convey meaning, effective persuasion, practicing skills
in language use for communication arts
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3100203

ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
English for Communication Arts
พัฒนาทักษะภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง อ่าน เขียน ฝึก
การอ่านสิ่ งตี พิ ม พ์ ภ าษาอั งกฤษทางด้ านนิ เทศศาสตร์ เช่ น ข่าวโฆษณา
บทความ เป็นต้น เพื่อจับใจความสาคัญฝึกการเขียนสรุปความข่าวและการ
รายงานข่าว ฝึกการฟังเพื่อความเข้าใจโดยสามารถจับใจความสาคัญและ
รายละเอียดของบทสนทนาข่าวสารคดี
English communicative skill development in listening,
speaking, reading, and writing, practicing English materials
reading in communication arts such as news, advertisement,
article, etc. to get the main idea, practicing news summary
writing, news reporting, practicing listening comprehension to
get the main idea and details of conversation, news, and
documentary

3101101

หลักนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Communication Arts
แนวคิ ด และทฤษฎี ต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ การสื่ อ สาร ความหมาย
ความส าคัญ วัตถุประสงค์ และประเภทของการสื่ อสาร องค์ประกอบของ
กระบวนการสื่อสาร บทบาท หน้าที่ ตลอดจนอิทธิพลและผลกระทบของการ
สื่อสารที่มีต่อสังคม
Communication concepts and theories, definition,
significance, objectives, and types of communication,
components of communication process, roles, functions,
influences, and effects of communication to society

3101102

การสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Mass Communication
วิ วั ฒ นาการ ความหมาย ความส าคั ญ องค์ ประกอบ ระบบและ
กระบวนการ ทฤษฏีและโครงสร้างของการสื่อสารมวลชน ลั กษณะของการ
สื่ อ สารมวลชนประเภทต่ า งๆ บทบาท หน้ า ที่ และอิ ท ธิ พ ลของการ
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สื่อสารมวลชนต่อสังคม และการใช้สื่อมวลชนเพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆ การ
หลอมรวมของสื่อดั้งเดิมไปสู่สื่อใหม่
Evolution, definition, significance, components, system
and process, theory and structure of mass communication,
characteristics of various types of mass communication, roles,
functions, and influences of mass communication within society,
use of mass communication for various dimensions of
development, the convergence of conventional media to new
media
3101103

การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชายแดนใต้*
3(2–2-5)
Communication for Southern Border Development
แนวคิดทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน การจัดการความ
ขัดแย้ง สันติภาพ และบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารต่อการพัฒนา ภูมิหลัง
และบริบทของชุมชนชายแดนใต้ ความสาคัญของการสื่อสารที่มีต่อการ
เผยแพร่วัฒ นธรรม ค่านิยม ความเชื่อ และภูมิปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้
ทางสื่อต่างๆ
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 ความสาคัญ ระดับและทักษะของการรู้เท่าทันสื่อ การ
วิเคราะห์ การรับและการเข้าถึงสื่อประเภทต่างๆ ตลอดจนการนาความรู้เท่าทัน
สื่อในยุคดิจิทัลไปประยุกต์ในชีวิตประจาวัน

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

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

3102201

การสื่อข่าวและเขียนข่าว
3(2-2-5)
News Reporting and Writing
หลักการ และแนวคิด รูปแบบ และโครงสร้างของข่าว การกาหนด
และติ ดตามประเด็ นข่ าว แหล่ งข่ าว คุ ณ ค่ าข่ าว รู ปแบบการรายงานข่ าว
เทคนิคการสื่อข่าวและเขียนข่าวในสื่อประเภทต่างๆ การรายงานข่าวกับความ
รั บ ผิ ดชอบต่ อสั งคม กฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องกั บ การสื่ อข่ าว จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณ ฝึกปฏิบัติการสื่อข่าว การเขียนข่าว และการรายงานข่าวใน
สื่ อประเภทต่ างๆ กรณี ศึ กษารู ปแบบข่ าวในส่ วนท้ องถิ่ น ส่ วนกลาง และ
ประเทศเพื่อนบ้าน
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
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reporting, news writing, and news reporting in various media,
case studies of news pattern in local, central and neighbor
countries
3103101

การประชาสัมพันธ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม*
3(2-2-5)
Public Relations in Multicultural Society
แนวคิด ทฤษฎี ความสาคัญ ประเภทและสื่ อที่ใช้ในการดาเนินงาน
ประชาสั มพันธ์ในองค์ กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจและภาคประชาชน
กลยุ ทธ์ การประชาสั มพั นธ์ เพื่ อสร้ างภาพลั กษณ์ องค์ กร การสื่ อสารข้ าม
วั ฒ นธรรม การสื่ อ สารระหว่ า งวั ฒ นธรรม และกลยุ ท ธ์ ก ารผลิ ต สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเน้นกรณีจังหวัดชายแดนใต้
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

การวิจัยนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Research for Communication Arts
ความหมาย ความส าคั ญ บทบาท ประโยชน์ ประเภท และ
กระบวนการวิ จั ยทางนิ เทศศาสตร์ ระเบี ยบวิ ธี การวิ จั ยเชิ งปริ มาณ และ
เชิ งคุ ณ ภาพ การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล การเขี ย นรายงาน การจั ดท าข้ อ เสนอ
โครงการวิจัย การเขียนกรอบวิจัย การเขียนบทความวิจัยเพื่ อเผยแพร่และ
นาเสนอผลงานวิจัย การนาแนวคิดและกระบวนการวิจัยนิเทศศาสตร์ไปใช้
บู รณาการในการแก้ ปั ญหาและการพั ฒ นาองค์ การ ชุ มชน และประเทศที่
สามารถเชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียน
Definition, significance, roles, benefits, types, and
communication arts, research methodology, quantitative and
qualitative methodologies, data analysis, report writing,

___________________________________________
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร
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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
3104104

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

3106101

การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
Photography for Communication
ความหมายและความสาคัญของการถ่ายภาพ ส่วนประกอบและ
การท างานของกล้ อ งถ่ า ยภาพ แสง ในการถ่ า ยภาพ หลั ก การจั ด
องค์ประกอบของภาพและการสื่อสารด้วยภาพ การฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ
ประเภทต่างๆ
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Definition and significance of photographing, components
and functions of photo camera, lighting in photographing,
principles of picture components arrangement and
communication via picture, practicum on photographing in
various types of photography
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
48
หน่วยกิต
1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ
30
หน่วยกิต
3100101
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Personality Development for Communication Arts
ความหมาย องค์ประกอบ ทฤษฎี บทบาทและความส าคัญของ
บุ ค ลิ กภาพในวิช าชีพ นิ เทศศาสตร์ การเสริมสร้างบุ คลิ ก ภาพนั กสื่ อ สาร
สังคมที่ดีกับวิช าชีพ การสร้างมนุษย์สัมพั นธ์ ภาวะผู้ นา มารยาท การ
วางตัวให้เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรม
Definition, components, theories, roles, and significance
of personality in communication arts career, creating social
communicator with good personality, creating human relations,
leadership, etiquette, and manner suitable for society and
culture
3100204

สื่อสารออนไลน์
3(2-2-5)
Online Communication
ความหมาย วิวั ฒ นาการ บทบาทและประเภทของการสื่ อ สาร
ออนไลน์ ประโยชน์ของสังคมออนไลน์ การสื่อสารข้อมูลออนไลน์อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ การเลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี ใ นทางสร้ า งสรรค์ และการ
ติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
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
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3100305

เทคนิคและเทคโนโลยีการนาเสนอ
3(2-2-5)
Presentation Technique and Technology
หลักการ เทคนิค กลวิธี กระบวนการในการนาเสนอข้อมูล ภาพ
และเสี ย ง โดยอาศั ย วิ ธี ก ารหลอมรวมสื่ อ ชนิ ด ต่ า ง ๆ การใช้ เครื่ อ งมื อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยสาหรับการสื่อสารประกอบการนาเสนอ การใช้กล้อง
ถ่ า ยรู ป กล้ อ งวี ดิ ทั ศ น์ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารน าความรู้ ม าน าเสนอข้ อ มู ล
สถานการณ์และกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
Principles, techniques, strategies and process of audios,
pictures, and data presentation through convergence of media,
tools and technology utilization for communication in
presentation, camera and camcorder uses, practicing in applying
knowledge into data, situations, and different target audiences

3101205

อินโฟร์กราฟิกเพื่องานสื่อสาร
3(2-2-5)
Info Graphics for Communication
หลักการ พื้นฐานการทางานกราฟิก องค์ประกอบของศิลปะและ
ทฤษฎี สี ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความคิ ด ฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ ส าหรั บ งาน
ออกแบบกราฟิก ฝึกปฏิบัติ และใช้คอมพิวเตอร์จากโปรแกรมสาเร็จรูปใน
การออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสารในสื่อประเภทต่างๆ
Basic graphic working principles, components of arts
and color theories influencing thought, hardware and software
for graphic design, practicum and applying graphic design
software for communication in various media

3103202

การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Speaking for Public Relations
ความหมาย และความสาคัญของการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
หลั ก การใช้ ภ าษา บุ ค ลิ ก ภาพในการพู ด การเตรี ย มการพู ด และ ฝึ ก
ปฏิบัติการพูดประเภทต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์
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Definition and significance of speaking for public relations,
language use principles, personality of speakers, preparing and
practicing various types of speaking for public relations purposes
3103203

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Writing for Public Relations
หลักการ วัตถุประสงค์ ลักษณะ และรูปแบบของการเขียนประเภท
ต่างๆ ที่จั ดว่าเป็นการเขียนชั้นต้นในการประชาสั มพันธ์ ฝึกทักษะการเขียน
เพื่อการประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ
Principles, objectives, characteristics, and formatting of
various types of basic writing for public relations, practicing writing
skill for various types of public relations

3103304

การวางแผนการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Public Relations Planning
ความหมาย ความส าคั ญ วัตถุประสงค์ และประเภทของการวาง
แผนการประชาสั ม พั น ธ์ ปั จ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งและกระบวนการวางแผน
ประชาสั ม พั น ธ์ การน าแผนไปปฏิ บั ติ การควบคุ ม ติ ด ตาม และการ
ประเมินผล ตลอดจนการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในงานประชาสัมพันธ์
Definition, significance, objectives, and types of public
relations planning, related factors and public relations planning
process, public relations applying, monitoring, follow-up,
evaluation and problem solving in public relations

3103305

การโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Persuasion for Public Relations
ความหมาย ลักษณะ วิธีการของการโน้มน้าวใจโดยใช้การสื่อสาร
ในรูปแบบ วิธีการต่างๆ องค์ประกอบการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ การ
โน้มน้าวใจกับกลุ่ม การโน้มน้าวใจกับการรณรงค์ จริยธรรมการสื่อสารเพื่อ
การโน้มน้าวใจ รวมทั้งศึกษา แนวคิด ทฤษฏีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
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Definition, characteristics, methods of persuasion by
utilizing various formats and methods; components of
communication for persuasion, persuasion and grouping,
persuasion and campaigning, moral of communication for
persuasion including framework, useful psychological and social
theory for persuasive communication
3103306

สื่อชุมชนเพื่อการพัฒนา
3(2-2-5)
Community Media for Development
ภูมิหลัง พัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสื่อชุมชน
คุ ณ ลั ก ษณะ บทบาท การเลื อกใช้สื่ อ และกระบวนการผลิ ต สื่ อ ชุม ชน
ประเภทต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว วิทยุ ชุมชน สื่อบุคคล สื่อพื้นบ้าน
สื่อประเพณี สื่อกิจกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาด้านสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบทใน
แต่ละชุมชน โดยเฉพาะการผลิตสื่อชุมชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้
Background, development, related concepts and theories
of community media, characteristics, roles, media selection and
production process of various types of community media; news
broadcast tower, community radio, personnel media , folk media,
traditional media, recreational media, and local intellect, for
social, economic, political, cultural, and environmental
development in accordance with each community, especially
community media producing for the southern border provinces
development

3104303

การจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อชุมชน 3(2-2-5)
Programming and Production for Community Broadcasting
หลักการ แนวคิด การวางแผนรายการ กระบวนการ เทคนิคและการใช้
อุปกรณ์ ในการจั ดและผลิ ตรายการ ฝึ กปฏิ บัติ การจั ดและการผลิ ตรายการ
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและรายการวิ ท ยุ โทรทั ศ น์ ป ระเภทต่ างๆ เพื่ อ ชุ ม ชน
พหุวัฒนธรรม
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Principles, framework, program planning, procedures,
techniques and broadcasting equipment for programming and
producing, practicum on programming and producing television
and radio shows for multicultural community
2) วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต
3100306
การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายในงานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Make-up and Costumes in Communication Arts
หลักการแต่งหน้า และการออกแบบเครื่องแต่งกาย เทคนิคและ
เทคนิคพิเศษ การแต่งหน้าแต่งกายให้เหมาะสมกับบทบาท เนื้อเรื่อง ฝึก
ปฏิบัติแต่งหน้า และออกแบบเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับงานทางด้าน
นิเทศศาสตร์
Make-up principles and costume design, special effect
make-up, suitable make-up and dress-up for roles, contents,
practicing make-up and costumes design suit for communication
arts
3101307

การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Current Situation Analysis for Communication
สภาพการณ์ ภู มิหลั ง ความสั มพันธ์และอิทธิพลของวิ กฤตการณ์ ที่
เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันส่งผลกระทบต่อ การเมือง เศรษฐกิจ
สั งคมและภู มิ ภาคในโลกปั จจุ บั น ตลอดจน การวิเคราะห์ สถานการณ์ เพื่ อ
นาไปใช้ในงานการสื่อสาร
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
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3101308

สื่อมวลชนกับสังคม
3(3-0-6)
Mass Media and Society
บทบาท หน้ า ที่ ข องสื่ อ มวลชนประเภทต่ า งๆ อิ ท ธิ พ ลหรื อ
ผลกระทบของสื่อมวลชนที่มีต่อการพัฒ นาเศรษฐกิจและการเมือง ความ
รับ ผิ ดชอบของสื่ อมวลชนที่ มีต่อสั งคมตลอดจนอิทธิพลของสั งคมที่มีต่อ
สื่อมวลชน
Roles and duties of various types of mass media, influences
or impacts of mass media on economic and politic development,
responsibilities of mass media for society and influences of society
on mass media

3103307

การรณรงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Public Relations Campaign
แนวคิด และทฤษฎีการรณรงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ การแก้ปัญหา
ภาพลักษณ์ในภาวะวิกฤต รวมทั้งกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ การนาเทคนิคการสื่อสารต่างๆ มาใช้ในโครงการรณรงค์เพื่อ
การประชาสั มพั นธ์ การใช้สื่ อแบบต่างๆ การจั ดท าแผนโครงการเพื่ อน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง
Concepts and theories of public relations campaign,
problem solving of image in critical situation, related case
studies in public relations campaign, communication techniques
applying to public relation campaign, various types of media
utilization, project planning for applying into the field

3104102

การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ชุมชน
3(2-2-5)
News Reporting and Community Broadcasting
หลักการเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เทคนิคการ
หาข่ าว การพิ จ ารณาความส าคั ญ ประเด็ น และความน่ า สนใจของข่ า ว
คุณค่าข่าว การรายงานข่าวประเภทต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการเขียนข่าวและสื่อ
ข่าวทั้ งวิ ท ยุ กระจายเสี ย งและวิท ยุ โทรทั ศ น์ ในรูป แบบต่ างๆ เพื่ อ ชุ ม ชน
พหุวัฒนธรรม
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Principles of broadcasting, news seeking techniques,
significance, point, and interest of news, news value, news
reporting in various types of media; practicing news writing and
reporting in various broadcasting for multicultural community
3104304

การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5)
Radio and Television Studio
รูปแบบ เทคนิค และวิธีของการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุ โทรทัศน์ เช่น กล้องถ่ายโทรทัศน์ เครื่องบันทึกเทป อุปกรณ์ ช่วย
สร้างภาพพิเศษ อุปกรณ์เสียง แสง สี ฉาก และอื่นๆ
Formats, techniques, and how to use broadcast operation
room as well as equipment; television camera, television tape
recorder, special picture creation equipment, sound equipment,
lighting, scenes, and etc

3105101

การสื่อสารการตลาดบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Marketing Communication
แนวคิด ความสาคัญ วิวัฒนาการ กระบวนการสื่อสารทางการ
ตลาด การสื่อสารตราสิ นค้า พฤติกรรมผู้ บ ริโภค เครื่องมือการสื่ อสาร
การตลาด ตลอดจนฝึกทักษะการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Concepts, significance, evolution, marketing communication
process, brand communication, consumer behaviors, marketing
communication tools, and practicing integrated marketing
communication skills

3105302

การประชาสัมพันธ์การตลาด
3(3-0-6)
Marketing Public Relations
แนวคิด ความสาคัญ วิวัฒนาการ การสื่อสารตราสินค้า เครื่องมือ
การประสัมพันธ์การตลาด การวางแผนกลยุทธ์ การประสัมพันธ์ เชิงรุก และ
คุณธรรมจริยธรรมทางการตลาด
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Concepts, significance, evolution, brand communication,
tools of marketing public relations, strategies for proactive
marketing public relations, and moral and ethics in marketing
3105303

การสื่อสารตราสินค้า
3(3-0-6)
Brand Communication
ความหมาย ความส าคั ญ วิวัฒ นาการ ประเภทของตราสิ น ค้ า
พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า เครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารตราสิ น ค้ า
การสร้างและการบริหารตราสินค้า
Definition, significance, evolution, type of brand,
consumer behavior, brand values, brand communication tools,
brand launching and management

3105404

การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Integrated Marketing Communication for Tourism
แนวคิด ความสาคัญ องค์ประกอบของการสื่อสารการตลาดเพื่อ
การท่องเที่ยว ประเภทของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เครื่องมือสื่อสาร
การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว และการสร้างสารเพื่อการโน้มน้าวใจ รวมทั้ง
การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้
Concepts, significance of integrated marketing
communication for tourism, types of tourism industry,
marketing communication tools selection and creation of
persuasive including communication for tourism in southern
provinces

3106202

ศิลปะกับการถ่ายภาพ
3(2-2-5)
Arts and Photography
องค์ประกอบของศิลปะ หลั กการศิลปะ สีและจิตวิทยาสี ในการ
ถ่ายภาพ แสงและการจั ดแสง บรรยากาศและอารมณ์ ของภาพ การจั ด
องค์ประกอบของ ภาพถ่าย การวิจารณ์และบรรยายภาพถ่าย เทคนิคการ
นาเสนอภาพถ่าย
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Components and principles of arts, color and psychology
in photography, lights and lighting set-up, atmosphere and mood
of photographs, photo composition, criticizing and describing
photos, photograph presentation techniques
2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
9 หน่วยกิต
3100407
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
เตรียมสหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์
3(270 ชั่วโมง)
Preparation for Field Experience and Cooperative
Education in Communication Arts
จัด ให้ มี กิ จกรรมเพื่ อ เตรีย มความพร้อ มของผู้ เรีย นก่ อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ ในด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาส
ของการประกอบอาชีพ การพั ฒ นาตัวผู้ เรียนให้ มีความรู้ ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
Activities preparation prior to practicum in the field of
communication arts on perception, characteristics and
opportunities in career, learner development to be
knowledgeable, skillful, attitudinal, inspirational, and suitable
characteristics for career
3100408

สหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์
6(600 ชั่วโมง)
Cooperative Education in Communication Arts
การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการโดยจัดให้นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4
ไปปฏิบั ติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ ความร่วมมือในฐานะพนักงาน
ชั่ว คราวเป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่า 600 ชั่ ว โมง นั ก ศึ กษาที่ เข้ าร่ว มโครงการ
จะต้องดาเนินการทุกขั้นตอนเสมือนจริง ตั้งแต่การเขียนใบสมัคร การผ่าน
การคั ด เลื อ กจากสถานประกอบการ การปฏิ บั ติ งานในฐานะพนั ก งาน
ชั่วคราว และการประเมินผลการทางานโดยมีอาจารย์ในสาขานิเทศศาสตร์
และพนั ก งานที่ ป รึ ก ษาที่ ส ถานประกอบการมอบหมายเป็ น ผู้ ดู แ ลการ
ปฏิ บั ติงานและการประเมิน ผลการทางาน นั กศึกษาที่เรียนวิช าสหกิ จ
ศึกษาจะได้รับการยกเว้นการฝึกงาน
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Practicum at the work units, final year students are
arranged for their practicum at the cooperative work units as
part-time at least 600 hours. Students must perform all steps
for real starting from writing the application form, being
selected as the part-time staff, being evaluated by teachers in
the field of communication arts and those staffs in the work
units. The student that took Cooperative Education course will
be abstain from the practicum
3100409

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์
3(270 ชั่วโมง)
Field Experience in Communication Arts
ฝึกปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
หรื อ เอกชน โดยการน าความรู้ ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ที่ ได้ จาก
การศึ ก ษาไปใช้ ใ นสถานการณ์ จ ริ ง จั ด ให้ มี ก ารปฐมนิ เ ทศเกี่ ย วกั บ
รายละเอียดของการฝึกงาน และจัดปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายและสรุปผล
ปัญหางานด้านนิเทศศาสตร์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาให้สาเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี
Practicum in the field of communication arts at state
agencies, state enterprises, and private work units by applying
gained knowledge foe real, first orientation for practicum
details and final orientation for discussion and conclusion the
problems happened in communication arts as well as seeking
for better solutions
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3103409

สัมมนาการสื่อสาร
3(2-2-5)
Seminar in Communication
ความห มายของการสั ม มน า จุ ด มุ่ ง ห มาย องค์ ป ระกอบ
กระบวนการ รู ป แบบและเทคนิ ค การจั ด วิ เคราะห์ แ ละวิ จ ารณ์ ในการ
ดาเนินงานการสื่อสาร เพื่อให้เข้าใจถึงอุปสรรคและข้อเท็จจริงตลอดจนการ
หาแนวทางแก้ ไขปั ญ หาในเรื่ อ งต่ างๆ ฝึ ก จั ด สถานการณ์ จ าลองในการ
สัมมนาปัญหาการสื่อสาร และฝึกจัดสัมมนาการสื่อสารในสถานการณ์จริง
Definition, objectives, components, process, patterns and
techniques of organizing seminar, analyzing and criticizing
communication work in order to understand the obstacles and
facts in accordance with finding the way to solve the
communication’s problems, to practice both pseudo-situation of
communication’s problem and the real situation of
communication

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรนี้
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
1. นางสาวแวอาซีซะห์ ดาหะยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3-9599-00525-25-2
2. นางสาวฎาวีณี ต่วนมูดอ
อาจารย์
3-9604-00091-73-5

3. นางสาวสาธิตา แก้วเหล็ก
อาจารย์
3-9599-00115-62-3
4. นายราเชษฐ์ หีมสุหรี
อาจารย์
3-9101-00115-56-6
5. นางวัลย์ลดา พรมเวียง
อาจารย์
3-1014-01220-25-1

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ปี
พ.ศ.

ศศ.ม. (ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร)
ศศ.บ.
(สื่อสารมวลชน)
นศ.ม. (สื่อสารเพื่อ
การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์)
ศศ.บ.
(นิเทศศาสตร์)
นศ.ม. (การสื่อสาร
เพื่อการรณรงค์)
นศ.บ.
(วารสารศาสตร์)
นศ.ม. (การ
สื่อสารมวลชน)
นศ.บ.
(การหนังสือพิมพ์)
นศ.ม. (นิเทศ
ศาสตร์ธุรกิจ)
นศ.บ.
(รัฐศาสตรบัณฑิต)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2546

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2532

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2550

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

2545

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2551

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2547

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2540

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2535

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

2536

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2528

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

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ/
ตาแหน่งทางวิชาการ
สาขาวิชา
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
1. นางสาวชฎาภรณ์ สวนแสน ว.ม.
อาจารย์
(สื่อสารมวลชน)
1-9599-00093-87-9
นศ.บ.
(วารสารศาสตร์)
2. นางนิชาวดี ตานีเห็ง
ศศ.ม.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(พัฒนาสังคม)
3-9599-00413-94-2
ว.บ.
(วิทยุ-โทรทัศน์)
3.นางสาวแวอาซีซะห์ ดาหะยี ศศ.ม.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ภาษาไทยเพื่อ
3-9599-00525-25-2
การสื่อสาร)
ศศ.บ.
(สื่อสารมวลชน)
4. นางสาวฎาวีณี ต่วนมูดอ นศ.ม. (สื่อสาร
อาจารย์
เพื่อการรณรงค์
3-9604-00091-73-5
ประชาสัมพันธ์)
ศศ.บ.
(นิเทศศาสตร์)
5. นางสาวสาธิตา แก้วเหล็ก นศ.ม. (การ
อาจารย์
สื่อสารเพื่อการ
3-9599-00115-62-3
รณรงค์)
นศ.บ.
(วารสารศาสตร์)
6. นายราเชษฐ์ หีมสุหรี
นศ.ม. (การ
อาจารย์
สื่อสารมวลชน)
3-9101-00115-56-6
นศ.บ.
(การ
หนังสือพิมพ์)

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ปี
พ.ศ.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2556

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

2552

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2545

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2546

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2532

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2550

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

2545

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2551

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2547

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2540

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2535

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

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

12

12

12

12

12

2532
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ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ/
ตาแหน่งทางวิชาการ
สาขาวิชา
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
7. นางวัลย์ลดา พรมเวียง
นศ.ม. (นิเทศ
อาจารย์
ศาสตร์ธุรกิจ)
3-1014-01220-25-1
นศ.บ.
(รัฐศาสตร
บัณฑิต)

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ปี
พ.ศ.

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

2536

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2528

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

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ชื่อ-สกุล
1. นายสัมพันธ์ มูซอดี

2. นางสาวกัลยาณี กาญจนธานี
3. นางสาวจินห์จุฑา ศุภศรี

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ปี พ.ศ.

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
คบ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา)
นศ.ม. (สื่อสารมวลชน)
ว.บ. (วิทยุ-โทรทัศน์)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วิทยาลัยครูยะลา

2552
2531

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2548
2544

ว.ม. (การสื่อสารภาครัฐและ
เอกชน)
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2548

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2546
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานที่ฝึ กงานภาคสนาม ตลอดจนมีความเข้าใจใน
หลักการ ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาการสื่อสารในชุมชนได้อย่างเหมาะสม
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสถานประกอบการได้
(5) มีความกล้าในการแสดงออกและนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จะต้อง
ได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์ในการทางานวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา สาหรับนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัย สามารถศึกษาต่อและทาวิจัยในระดับการศึกษาที่
สูงขึ้นได้
5.2.2 มีทักษะและสมรรถนะในการทาวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา
5.2.3 นักศึกษามีความสามารถทางานเป็นทีม
5.2.4 นักศึกษามีความสามารถในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 3
5.4 จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)

56
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยจัดนักศึกษาทางานวิจัยเป็นรายกลุ่ม
5.5.2 อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาให้ ค าปรึ ก ษาในการเลื อ กหั ว ข้ อ การวิ จั ย ที่ นั ก ศึ ก ษาสนใจ
ตลอดจนกระบวนการศึกษาค้นคว้า และการประเมินผล
5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คาปรึกษา ติดตามการทางานของศึกษา
และจดบันทึกการให้คาปรึกษา
5.5.4 นักศึกษานาเสนองานวิจัยเพื่อรับข้อเสนอแนะ และประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลงานวิจัย โดยให้นักศึกษาส่งรูปเล่มรายงานวิจัยและนาเสนองานวิจัย และเข้า
สู่กระบวนการประเมินผลโดยอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ และ/หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีทักษะการใช้ภาษามลายู
1. จัดรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป บังคับเรียน 2
รายวิชา
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
โดยการอบรมเพิ่มเติมชั้นปี
1 กิจกรรม
2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
1. จัดรายวิชาในหมวดวิชา
สารสนเทศ
ศึกษาทั่วไป บังคับเรียน 1 รายวิชา
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
โดยการอบรมเพิ่มเติมชั้นปีละ
1 กิจกรรม
3. มีจิตอาสา และมีจิตสานึก
1. มอบหมายให้นักศึกษา
สาธารณะ
รวมกลุ่มทากิจกรรมที่
แสดงออกถึงการมีจิตอาสา
ตั้งแต่ปี 1 ถึง ปี 3 อย่างน้อย
ปีละ 1 กิจกรรม
4. ทักษะด้านวิชาชีพทางการ
สื่อสาร

กลยุทธ์การประเมินผล
1. การสอบวัดผล
2. การประเมินผลการเข้า
ร่วมกิจกรรม

1. การสอบวัดผล
2. การประเมินผลการเข้า
ร่วมกิจกรรม

1. นาเสนอกิจกรรมที่ได้
ดาเนินการมาใน
รูปนิทรรศการในชั้นเรียน
ปีที่ 3 โดยให้
คณะกรรมการใน
หลักสูตรประเมิน
1. การเรียนการสอนตามหลักสูตร 1. การสอบวัดผล
2. กิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษา 2. รายงานสรุปกิจกรรม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ 1) กาหนดวัฒ นธรรมองค์กร เพื่ อ
ข้อบังคับของสถาบันและสังคม
บ่มเพาะให้ นักศึกษามีระเบียบ
2) การแสดงออกถึงการมีวินั ย ใน
วินั ย โดยเน้ น การเข้าชั้ น เรีย น
การเรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์
ให้ ตรงเวลา ตลอดจนการแต่ง
สุจริต ขยัน อดทนและสู้งาน
กายที่เป็ นไปตามระเบี ยบของ
3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิ
มหาวิ ท ยาลั ย นั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
สถาบั น และสั งคม เคารพสิ ท ธิ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
และรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา
ผู้อื่น และมีความซื่อสัตย์สุจริต
และจิตสานึกสาธารณะ
2) การวิ เ คราะห์ แ บบวิ ภ าษวิ ธ๊
5) รักและภูมิใจในสถาบัน ท้องถิ่น
(Dialectics) ในประเด็ น วิก ฤติ
มีจิตสานึกในการอนุรักษ์
ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของ
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
สังคมและวิชาการ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3) การเรียนรู้โดยการปฏิ สั ม พั น ธ์
เชิ ง ป ฏิ บั ติ ก าร (Interactive
Action Learning)
4) การใช้กรณีศึกษา (Case Study)
5) มีการจัดกิจกรรมสาหรับพัฒนา
การเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และการมีจิตอาสา

กลยุทธ์การประเมิน
1) วั ด และประเมิ น จาก
ผลการวิเคราะห์แบบ
วิภาษวิธี
2) วั ด และประเมิ น จาก
กลุ่มเพื่อน
3) วั ด และประเมิ น จาก
ผลงานกรณีศึกษา
4) วัดและประเมินจาก
ผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
และการมีจิตอาสา

59
2.1.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) การแสดงออกถึงความสามารถ 1) จั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
ในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้
โดยให้ ผู้ เรี ยนมี การเรี ยนรู้ ด้ วย
2) การแสดงออกถึงความสามารถ
ตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ในการบู ร ณาการความรู้ และ
สามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง เรี ย นรู้
การประยุกต์ความรู้
บูรณาการความรูแ้ ละประยุกต์
3) มีความรู้และความเข้าใจ
ใช้ ความรู้ ต ามหลั ก การและ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
สาคัญในเนื้อหาของหมวดวิชา
โด ย ใช้ ก ล วิ ธี ก า ร ส อ น ที่
ศึกษาทั่วไป
หลากหลายทั้ ง การบรรยาย
ร่วมกับการอภิปราย การค้นคว้า
กรณี ศึ กษา ตลอดจนน าเสนอ
ประเด็นที่ผู้ เรียนสนใจ เพื่ อการ
เรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่า งมี 1) การสอนที่ เน้ น ให้ ผู้ เรีย นได้ ฝึ ก
วิจ ารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิด
ทั ก ษะการคิ ด และการแก้ ไ ข
เชิ งเหตุ ผ ล และคิ ด เชิ ง บู ร ณา
ปัญหา ทั้งระดับบุคคลและกลุ่ม
การ ในชีวิตประจาวันได้อย่างมี
ในสถานการณ์ ทั่ ว ไป โดยใช้
ประสิทธิภาพ
วิธีการสอนที่ห ลากหลาย เช่น
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อ
การอ ภิ ป ราย ก ลุ่ ม ก ารท า
สร้ างประโยชน์ ต่ อ ตนเองและ
กรณี ศึ ก ษา การโต้ ว าที การ
สังคมได้
จั ด ท าโครงการ และการใช้
เกมส์ เป็นต้น

กลยุทธ์การประเมิน
1) การทดสอบย่อย
2) ทดสอบ กลางภ าค
เรียน ปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงาน
การศึกษาค้นคว้า
4) ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร
น าเสนอรายงานใน
ชั้นเรียน

กลยุทธ์การประเมิน
1) การสอบวัดความ สามารถ
ในการคิดและแก้ไขปัญหา
โดยใช้กรณีศึกษา
2) การประเมินจากผลงานที่
เกิดจากการใช้กระบวนการ
แก้ ไขปั ญ หา การศึ กษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ การ
วิ เค ราะห์ วิ จารณ์ เช่ น
รายงานการวิเคราะห์วิจารณ์
กรณีศึกษา การศึกษาอิสระ
รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม
การประชุมปรึกษาปั ญ หา
และการสัมมนา
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2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมิน
1) สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ 1) กลยุท ธ์ก ารสอนที่ เน้ น การมี 1) การประเมิน
ทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่ม ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ เรี ย นกั บ
ความสามารถในการ
2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาท ผู้ เ รี ย น ผู้ เ รี ย นกั บ ผู้ ส อนและ
ทางานร่วมกับกลุ่ม
หน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง ผู้เรียนกับสังคม
เพื่อน และทีมงานอย่าง
ต่อผู้อื่น และต่อสังคม
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
มีประสิทธิภาพและ
3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ มีการทางานเป็นทีม เพื่อส่ งเสริม
สร้างสรรค์
ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
การแสดงบทบาทของการเป็นผู้นา 2) การประเมินผู้เรียนใน
และผู้ตาม
การแสดงบทบาทของ
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษา
การเป็นผู้นาและผู้ตาม
ได้มีความรับผิดชอบ ปฏิสัมพันธ์
ในสถานการณ์การ
ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
3) ประเมินผลจากการจัด
กิจกรรมและการเข้า
ร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา
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1)
2)

3)

4)

2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมิน
การแสดงออกถึงความสามารถ 1) การจัดกิจกรรมการเรียนการ 1) การประเมินผลงานตาม
ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
สอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
กิจกรรมการเรียนการ
การแสดงออกถึงความสามารถ
ทักษะการสื่อสารระหว่าง
สอน โดยใช้แบบสังเกต
ในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้
บุคคลทั้งการพูด การฟัง
และแบบประเมินทักษะ
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน
การพูด การเขียน
การแสดงออกถึงความสามารถ
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
2) การทดสอบทักษะการ
ในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผล
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ฟังจากแบบทดสอบที่
และน าเสนอข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า ง 2) การจัดประสบการณ์การ
สอดคล้องกับ
เหมาะสม และใช้ เป็ น พื้ น ฐาน
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
แก้ ปั ญ หาและการตั ด สิ น ใจใน
เลือกและใช้เทคโนโลยี
3) การทดสอบการ
ชีวิตประจาวัน
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารที่
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
การแสดงออกถึ งการมี ทั ก ษะ
หลากหลายรูปแบบและ
ข้อสอบ การทารายงาน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
วิธีการ
กรณี และการวิเคราะห์
ก ารสื บ ค้ น ข้ อ มู ล เพื่ อ ก า ร 3) การจัดประสบการณ์การ
ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย
แสวงหาความรู้
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
การศึกษาอิสระ
ใช้ความสามารถในการเลือก
สารสนเทศและฝึกทักษะการ
นาเสนอข้อสนเทศด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสมกับผู้ฟัง และ
เนื้อหาที่นาเสนอ
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1)

2)

3)

4)
5)

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมิน
การป ฏิ บั ติ ต น ต าม กรอ บ 1) ก าหนดวั ฒ นธรรมองค์ ก ร 1) มีการประเมินระหว่างเรียน
ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน
เพื่ อ บ่ มเพาะให้ นั กศึ ก ษามี
โดยผู้ เรี ยนประเมิ นตนเอง
และสังคม
ระเบี ยบวินั ย โดยเน้ น การ
กลุ่มเพื่อน อาจารย์ และใช้
การแสดงออกถึงการมีวินัยใน
เข้ า ชั้ น เรี ย นให้ ต รงเวลา
วิ ธี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ที่
การเรียน ตรงต่อเวลา ความ
ตลอดจนการแต่ ง กายที่
หลากหลาย ได้ แก่ การ
รับ ผิ ดชอบต่อตนเองสถาบั น
เป็ น ไปตามระเบี ย บของ
สั งเกต การสั มภาษณ์ การ
และสังคม
มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้อง
สนทนากลุ่ ม แบบประเมิ น
การแสดงออกถึ งการเคารพ
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ตนเอง และประเมินจากการ
สิ ท ธิแ ละรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น
สถาบั น และสั ง คมเคารพ
จั กกิ จกรรมเสริ มคุ ณ ธรรม
ของผู้ อื่ น รวมทั้ ง เคารพใน
สิทธิและรับฟังความคิดเห็น
จริยธรรม
คุณ ค่าและศักดิ์ศรี ของความ
ของผู้อื่น มีจิตอาสา
เป็นมนุษย์
2) อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรก
การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมใน
การแสดงออกถึงการยึดมั่นใน
การสอนทุกรายวิชา
คุณธรรมตามกรอบวิชาชีพ
3) มี ก ารจั ด กิ จ กรรมส าหรั บ
พั ฒ น า ก าร เรี ย น รู้ ด้ า น
คุณธรรม จริยธรรม
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1)

2)

3)
4)
5)
6)

2.2.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
การแสดงออกถึงการมีทักษะ 1) จัดกิ จกรรมการเรียนการสอน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยให้ ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้ว ย
และห้องสมุดเพื่อการแสวงหา
ตนเอง การเรีย นรู้ แ บบมี ส่ ว น
ความรู้
ร่วม สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
การแสดงออกถึงความ
บูรณาการความรู้ และประยุกต์
สามารถในการเข้าถึงแหล่ง
ใช้ ค วามรู้ ต ามหลั ก การแล ะ
การเรียนรู้
ท ฤษ ฎี ที่ ส าคั ญ ใน เนื้ อห าที่
การแสดงออกถึงความ สามารถ
ศึก ษา โดยใช้ กลวิธีก ารสอนที่
ในการบูรณาการความรู้
หลากหลายทั้ ง การบรรยาย
การแสดงออกถึงความ สามารถ
ร่ ว ม กั บ ก ารอ ภิ ป ราย ก าร
ในการประยุกต์ความรู้
ค้ น คว้า กรณี ศึ ก ษา ตลอดจน
การแสดงออกถึ งการมี ห ลั ก
นาเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ
คิดทฤษฎีตามกรอบวิชาชีพ
เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของกลุม่
มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา

กลยุทธ์การประเมิน
1) การทดสอบย่อย
2) ทดสอบกลางภาคเรียน
ปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงาน
การศึกษาค้นคว้า
4) ประเมินจากการ
นาเสนอรายงานในชั้น
เรียน
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2)

3)
4)

1)
2)
3)
4)
5)

2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมิน
การแสดงออกถึงการคิดอย่างมี 1) การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก 1) การสอบวัดความสามารถใน
วิจารณญาณ และคิดวิเคราะห์
ทักษะการคิดและการแก้ไข
การคิ ดและแก้ ไขปั ญหาโดย
การแสดงออกถึง
ปัญหาทั้ง ระดับบุคคลและ
ใช้กรณีศึกษา
ความสามารถในการคิดเชิง
กลุ่มในสถานการณ์ทั่วไป โดย 2) การประเมินจากผลงานที่เกิด
เหตุผล
ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย
จากการใช้กระบวนการแก้ไข
การแสดงออกถึงความสามารถ
เช่น การอภิปรายกลุ่ม การทา
ปัญหาการศึกษาค้นคว้าอย่าง
ในการคิดเชิงบูรณาการ
กรณีศึกษา การโต้วาที การ
เป็นระบบ การวิเคราะห์
การแสดงออกถึง
จัดทาโครงการและการใช้
วิจารณ์ เช่น รายงานการ
ความสามารถในการคิดเชิง
เกมส์ เป็นต้น
วิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษา
สร้างสรรค์
การศึกษาอิสระ รายงานผล
การอภิปรายกลุ่ม การประชุม
ปรึกษาปัญหาและการ
สัมมนา
2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมิน
สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิต 1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้ 1) ประเมิ น จากพฤติ ก รรม
ในสถาบัน
เป็นอย่างดี
และการแสดงออกของ
การแสดงออกถึงความสามารถ 2) มีความรับผิดชอบต่องาน
นั ก ศึ ก ษาในการน าเสนอ
ในการเรียนเป็นกลุ่ม
ที่ได้รับมอบหมาย
รายงานกลุ่ ม ในชั้ น เรี ย น
การแสดงออกถึงการเป็น
3) สามารถปรับตัวเข้ากับ
และสังเกตจากพฤติกรรมที่
แบบอย่างที่ดีและเหมาะสม
สถานการณ์และวัฒนธรรม
แ ส ด งอ อ ก ใน ก า ร ร่ ว ม
การแสดงออกถึงความสามารถ
องค์กรได้เป็นอย่างดี
กิจกรรมต่างๆ
ในการทางานเป็นทีม
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์
ผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป
ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
5) มีภาวะผู้นา
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1)
2)

3)

4)

2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมิน
แสดงออกถึงความสามารถใน 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1) ป ร ะ เ มิ น ผ ล ต า ม
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ในรายวิชาต่างๆ โดยให้ผู้เรียน
กิจกรรมการเรียนการ
แสดงออกถึงความสามารถใน
มีการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารใน
สอน โดยการสั ง เกต
การติดต่อสื่อสารระดับบุคคล
การติดต่อ สื่อสารระดับบุคคล
ประเมิน ทักษะการพู ด
โดยใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
กลุ่มคน ใช้เทคโนโลยี
การเขียน แบบทดสอบ
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
สารสนเทศในการแลกเปลี่ยน
ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
แสดงออกถึงความสามารถใน
ข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์ทั้ง
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
การวิเคราะห์ ตัวเลข แปลผล
สถานการณ์จริงและ
และนาเสนอข้อมูล
สถานการณ์จาลองและนาเสนอ
แสดงออกถึงความสามารถใน
การแก้ ปัญหาที่เหมาะสม
การสื่อสารต่อสาธารณชน
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
สารสนเทศในหลากหลาย
สถานการณ์

3. การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม
(2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน
และสู้งาน
(3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสานึกสาธารณะ
(5) รักและภูมิใจในสถาบัน ท้องถิ่น มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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2. ด้านความรู้
(1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ และการประยุกต์ความรู้
(3) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป
3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล และคิด
เชิงบูรณาการ ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่ม
(2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม
(3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม
(3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผลและนาเสนอข้อมูล
ได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็นพื้นฐานแก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจาวัน
(4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อ
การแสวงหาความรู้
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา

ข้อ
1

2. ด้านความรู้

3. ด้าน
ทักษะ
ทาง
ปัญญา

4. ด้านทักษะ
5. ด้านทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคล การสื่อสาร และการใช้
และความ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 4

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคาไทย
 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง
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55
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

2. ด้านความรู้

รายวิชา

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ ข้อ
3 4

ข้อ
5

ข้อ
1

3. ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา

ข้อ ข้อ ข้อ
2 3 1

ข้อ
2

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ ข้อ
3 4

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง
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56
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดศึกษาทั่วไป (ต่อ)
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้
รายวิชา

3. ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา

ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 4 5 1 2 3 1

ข้อ
2

4. ด้านทักษะ
5. ด้านทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคล การสื่อสาร และการใช้
และความ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 1 2 3 4

2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2100118 ความจริงของชีวิต
2100119 การพัฒนาตน
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
2150101 สังคมภิวัตน์
2150102 การจัดการทางสังคม
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
2150108 ทักษะในการดาเนินชีวิต
 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง
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57
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดศึกษาทั่วไป (ต่อ)
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้
รายวิชา

3. ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา

ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 4 5 1 2 3 1

ข้อ
2

4. ด้านทักษะ
5. ด้านทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคล การสื่อสาร และการใช้
และความ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 1 2 3 4

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้
3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม
(2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองสถาบันและสังคม
(3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา
(5) การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมตามกรอบวิชาชีพ
3.2.2 ด้านความรู้
(1) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องสมุดเพื่อ
การแสวงหาความรู้
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้
(3) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้
(4) การแสดงออกถึงความสามารถในการประยุกต์ความรู้
(5) การแสดงออกถึงการมีหลักคิดทฤษฎีตามกรอบวิชาชีพ
(6) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหา
3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การแสดงออกถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดวิเคราะห์
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการการคิดเชิงเหตุผล
(3) การแสดงออกถึงความสามารถในการคิดเชิงบูรณาการ
(4) การแสดงออกถึงความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์
3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตในสถาบัน
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการเรียนเป็นกลุ่ม
(3) การแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีและเหมาะสม
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(4) การแสดงออกถึงความสามารถในการทางานเป็นทีม
(5) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
(2) แสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสารระดับบุคคล โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
(3) แสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปลผลและนาเสนอข้อมูล
(4) แสดงออกถึงความสามารถในการสื่อสารต่อสาธารณชน โดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

3100202 ศิลปะการใช้ภาษา
เพื่องานนิเทศศาสตร์
3100203 ภาษาอังกฤษเพื่อ
งานนิเทศศาสตร์
3101101 หลักนิเทศศาสตร์
3101102 การสื่อสารมวลชน
3101103 การสื่อสารเพื่อการ
พัฒนาชายแดนใต้

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
  O  O   O O O O  O O O   O O    O O
 O O O O  O O O O O  O O O   O O O  O O O
  O O O  O O O O O  O O O   O O   O O O
  O O O  O O O O O  O O O O  O  O  O O O
O O   O O  O O O O   O O O  O O O O O O 
 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ)
1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

3101104 การรู้เท่าทันสื่อ
ดิจิทัล
3101306 กฎหมายและ
จริยธรรมสื่อสาร
มวลชน
3102201 การสื่อข่าวและ
เขียนข่าว

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
O

O  O O O  O O O O

 O O O O O O  O  O O O

  O O O  O O O O O

 O O O  O O O O  O O O

  O O O  O O O O O

  O O   O O O  O O O

 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ)
1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

3103101 การประชาสัมพันธ์
  O  O   O O O O  O O O  O O    O O O
ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม
3103408 การวิจัยนิเทศศาสตร์   O O O   O O O O  O O O  O O  O  O  O
3104104 หลักการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง
  O O O O O O O O  O  O O O O O  O  O O O
ดิจิทลั และวิทยุ
โทรทัศน์ดิจิทัล
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ)
1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

3106101 การถ่ายภาพเพื่อ
การสื่อสาร
3100101 การพัฒนาบุคลิกภาพ
เพื่องานนิเทศศาสตร์
3100204 สื่อสารออนไลน์
3100305 เทคนิคและ
เทคโนโลยีการนาเสนอ

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
   O O   O O O O

 O O    O O O   O O

  O O O   O O O

O  O O   O O  O   O O

  O O    O O O

O  O O  O  O  O   O O

  O O O   O O O

O   O  O  O  O   O O

 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ)
1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

3101205 อินโฟร์กราฟิกเพื่อ
งานสื่อสาร
3103202 การพูดเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
3103203 การเขียนเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
3103304 การวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
  O O O   O O O

O

O   O O   O O O

O  O O  O  O  O   O O

O O O O  O O O  O

O

  O O O   O O O

O  O O O O  O  O   O O

 ความรับผิดชอบหลัก

O O O  O  O O O   O O

O  O O  O O O O O  O O

 ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ)
1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

3103305 การโน้มน้าวใจเพือ่
การประชาสัมพันธ์
3103306 สื่อชุมชนเพือ่ การ
พัฒนา
3104303 การจัดและผลิต
รายการวิทยุ
กระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์เพื่อ
ชุมชน

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
O O O   O O O  O

O

  O O O   O O O

O   O O  O O O O  O O O

  O O O   O O O

O  O O O  O O  O  O O O

 ความรับผิดชอบหลัก

O  O   O O  O O  O 

O ความรับผิดชอบรอง

78

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ)
1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

3100306 การแต่งหน้าและ
เครื่องแต่งกายใน   O O O   O O O O  O O O  O O  O  O O O
งานนิเทศศาสตร์
3101307 การวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบัน  O O O O  O O O O O  O O O  O O O O  O O O
เพื่อการสื่อสาร
3101308 สื่อมวลชนกับสังคม O  O O    O O O  O  O O O  O  O   O O
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ)
1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

3103307 การรณรงค์เพื่อการ
 O O O O   O O O O  O O O  O O  O  O O O
ประชาสัมพันธ์
3104102 การสื่อข่าว
วิทยุกระจายเสียง
O O O  O O O O O  O O O   O O O  O O O
และวิทยุโทรทัศน์  
ชุมชน
3104304 การใช้ห้องปฏิบัติ
การวิทยุกระจายเสียง   O O O   O O O O  O O  O  O  O  O O 
และวิทยุโทรทัศน์
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ)
1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

3105101 การสื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ
3105302 การประชาสัมพันธ์
การตลาด
3105303 การสื่อสารตรา
สินค้า
3105404 การสื่อสาร
การตลาดเพือ่ การ
ท่องเที่ยว

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
O  O  O O O  O O  O O  O  O O  O O  O O
O  O  O  O  O O  O O  O  O O  O O  O O
O  O  O  O  O O  O O O   O O  O O  O O
O  O  O  O  O O  O O O   O O  O O  O O
 ความรับผิดชอบหลัก

O ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ)
1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

3106202 ศิลปะกับการ
   O O    O O O  O O    O O O   O O
ถ่ายภาพ
3100407 เตรียมฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพและเตรียม   O O O   O O O O  O O O O  O O O O O O 
สหกิจศึกษา
ด้านนิเทศศาสตร์
3100408 สหกิจศึกษาด้าน
  O O O   O O O O  O O O O O  O O O O O 
นิเทศศาสตร์
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง

82

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ)
1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

3100409 ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้าน
นิเทศศาสตร์
3103409 สัมมนาการสื่อสาร

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
  O O O   O O O

O  O O O O  O O O O O O 

  O O O   O O O

O  O O O O  O  O  O O O

 ความรับผิดชอบหลัก

O ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การให้ระดับคะแนน (เกรด) ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
ระดับรายวิชา
ในการทวนสอบระดับรายวิชาให้ดาเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
2.1.1 จัดให้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน เช่น ให้นักศึกษาประเมินผู้สอน
ให้นักศึกษาประเมินตนเอง ผู้สอนสัมภาษณ์นักศึกษารายบุคคลหรือประชุมกลุ่มย่อย
2.1.2 จัดให้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนตาม ที่กาหนดไว้ใน มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชาและ มคอ.5 รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา หรือ มคอ.4 รายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนามและ มคอ.6 รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
2.1.3 การประเมินเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลนักศึกษา เช่น ใบงาน แบบฝึกหัด
ข้อสอบ
2.1.4 จัดทดสอบเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่
กาหนดไว้
ระดับหลักสูตร
ในการทวนสอบระดับหลักสูตรให้ดาเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
2.1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อทวนสอบกระบวนการพัฒนานักศึกษาเป็ นไป
ตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ใน มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร โดยพิจารณาจาก
2.1.5.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1.5.2 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2.1.5.3 แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
2.1.6 จัดประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการ
และเครื่องมือต่างๆ เช่น โครงการ โครงงาน การทดสอบ ตามที่คณะกรรมการกลางให้ความเห็นชอบ
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
ในการทวนสอบระดับหลักสูตรให้ดาเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
2.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อสัมภาษณ์บัณฑิตที่จบการศึกษา โดยพิจารณา
คุณลักษณะบัณฑิตเป็นไปตามที่กาหนดไว้ ใน มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร เช่น วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ศักยภาพของบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้
2.2.1 สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์ ก ารส าเร็ จ การศึ กษาตามหลั ก สู ต รเป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ สภามหาลั ย ราชภั ฏ ยะลา
ว่าด้วยการจัดการนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 ข้อที่ 34 และฉบับที่ 2 ข้อ 5

หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เรื่องบทบาท ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ในรายวิชา
1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุป ระสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ
1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการสอน การจัดทารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
1.4 กาหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้คาแนะนาปรึกษา
1.5 ทดลองสอน ประเมินการสอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุน
ด้านการ ศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาความรู้และคุณธรรม
2.2.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาท้องถิ่นและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชา มี
การกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในหลักสูตรนิเทศศาสตร์
2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพั ฒ นาการเรียนการสอน มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย และการทาวิจัยในชั้นเรียน
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ
2.2.7 ส่งเสริมการทาสื่อเพื่อการเรียนการสอน เช่น E-learning

หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ห รื อ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขาวิ ช า โดยมี
กระบวนการดังต่อไปนี้
1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจาหลักสูตร และ
มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจานวน 5
คน ต้อ งมีคุ ณ สมบั ติ ดังต่อไปนี้ คื อ มีคุณ วุฒิ ขั้น ต่ าปริญ ญาโทหรือเที ยบเท่ า หรือ มีต าแหน่ งผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยมี
การวางแผน มีการประเมินและรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และ
นาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี
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2. บัณฑิต
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์
การเรียนรู้ ผลการสอบประมวลความรอบรู้ และการมีงานทา นอกจากนั้น ยังติดตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสั งคม ทั้งจานวนและคุณภาพจากข้อมูล ของผู้ ใช้บัณฑิต รวมถึงทาการส ารวจ
ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจาทุกปี และแจ้งผลการสารวจให้ กับ คณะ
วิทยาการจัดการได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน หลักสูตรกาหนดว่าผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 (จากระดับ 5)
3. นักศึกษา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ให้ความสาคัญกับการรับนักศึกษาเข้า
ศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานักศึกษาและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ดังนี้
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา
หลั ก สู ต รก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องนั ก ศึ ก ษาในการคั ด เลื อ กจากผลคะแนนการสอบ
ซึ่งเป็น ไปตามระบบและกระบวนการการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ยะลา ทั้งในระบบ
โควตา และระบบการสอบคัดเลือก
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรมีระบบและกลไกเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประชุมวางแผนเพื่อดาเนินการในการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและมอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ในสาขาวิชา
3.3 การให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา
หลั กสู ตรมี ระบบและกลไกเกี่ยวกับ การดู แลให้ ค าปรึกษาวิช าการและแนะแนวแก่
นักศึกษาเพื่อให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่และอัตราการสาเร็จการศึกษาในระดับที่สูงดังนี้
1) การกาหนดอาจารย์ที่ ปรึกษา อาจารย์ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั กสู ตรประชุม เพื่ อ ให้ การ
ดาเนินงานเป็นไปตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยในด้านการดูแลให้คาปรึกษาทางด้านวิ ชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษาสาหรับนักศึกษา
2) การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
3) การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล มหาวิทยาลัย
และอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้กาหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์กาหนด
นักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลากับอาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพื่อขอคาปรึกษาได้
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3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อ กรรมการหลักสูตร
เพื่ อ น าเข้ า สู่ ก ารประชุ ม กรรมการบริ ห ารประจ าหลั ก สู ต ร และหาทางแก้ ไ ข หากที่ ป ระชุ ม
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ แก้ไขไม่ได้ให้พิจารณาส่งต่อคณบดีเพื่อหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะ
4. อาจารย์
หลักสูตรให้ความสาคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับ
อาจารย์ใหม่ การแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การ
ติดตามและทบทวนหลักสูตร การบริหาร การส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขานิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยจะอานวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความ
จาเป็นและข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบกลุ่มวิชาหรือวิชาจะประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเป็นประจา
ทุกปี เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอน และเพื่อกาหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขสาหรับการ
สอนในปีการศึกษาต่อไปหรือประเด็นที่ต้องจัดให้มีการทบทวนหลักสูตร
4.4 การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ (ดูหมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์)
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
กระบวนการออกแบบหลั ก สู ตร ประกอบไปด้ ว ย การส ารวจสถานการณ์ ปั จจุบั น ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานทาของ
บัณฑิต และการสารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพื่อนาผลมาใช้ในการ
ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการจัดทารายวิชาให้ทันสมัย
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดาเนินงานด้านการ
เรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพื่อกาหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา
นั้นได้พิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน
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การประเมินผู้เรียน สาขาวิชามีการประเมินผู้เรียน โดยกาหนดให้สอดคล้องกับการประเมิน
ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และประกาศมหาวิทยาลัย
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรมีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอนดังนี้
6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
1) การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนที่ทาหน้าที่บริหาร
จัดการควรมีความรู้อย่างต่าปริญญาตรี มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนต้องได้รับการอบรมให้
มีความรู้ความเข้าใจเบื้ องต้น เกี่ ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การจัดเตรียมความ
พร้อมและการสนับสนุนงานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ภายใน 1 ปีหลังจากได้รับ
การบรรจุแต่งตั้ง
6.2 การบริหารงบประมาณ
หลั กสูตรจัดสรรงบประมาณประจาปีทั้งงบประมาณแผ่ นดินและเงินรายได้เพื่ อใช้ในการ
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของหลักสูตร
6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มด้ า นหนั ง สื อ ต ารา และการสื บ ค้ น ผ่ า นฐานข้ อ มู ล โดยมี ส านั ก
วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ มี ห นั งสื อ ด้ านการบริ ห ารจั ด การและด้ า นอื่ น ๆ รวมถึ ง
ฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นส่วนระดับหลักสูตรมีหนังสือตาราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง
6.3.1 สถานที่
ลาดับ
อาคารสถานที่
จานวน
อุปกรณ์ประกอบ
ที่
(ห้อง)
1 ห้องบรรยายอาคารเรียน 23 ความจุ
3
กระดานดา โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
100 คน
และ Projector
2 ห้องบรรยายอาคารเรียน 23 ความจุ
10 กระดานดา โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
50 คน
และ Projector
3

ห้องบรรยายอาคารเรียน 3 ความจุ
55 คน

7

กระดานดา โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
และ Projector
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ลาดับ
อาคารสถานที่
จานวน
อุปกรณ์ประกอบ
ที่
(ห้อง)
4 ห้องบรรยายอาคารเรียนรวม อาคาร 20 6
กระดานดา โต๊ะ เก้าอี้ และ Projector
ความจุ 100 คน
5 ห้องบรรยายอาคารเรียนรวม อาคาร 20 12 กระดานดา โต๊ะ เก้าอี้ และ TV 36 นิ้ว
ความจุ 55 คน
6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3
- เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 30 เครื่อง/ห้อง
- โปรเจคเตอร์
- เครื่องขยายเสียง
6.3.2 อุปกรณ์การสอน
1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ลาดับ
1
2
3

รายการและลักษณะเฉพาะ
ห้องตัดต่อเทปโทรทัศน์และปฎิติการผลิตสื่อดิจิทลั ด้วยระบบปฏิบัติการ
Macintoshจานวนห้องละ 50 เครื่อง บรรจุ 50 คน
ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง
ห้องบันทึกและผสมเสียงดิจทิ ัล

จานวนที่มี
อยู่แล้ว
50 เครื่อง
3 เครื่อง
1 ห้อง

2) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะวิทยาการจัดการ
ลาดับ

รายการและลักษณะเฉพาะ

1
2
3
4
5

Projectors
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
โทรทัศน์
เครื่องเสียงประจาห้องเรียน
เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้องๆ ละ 44 เครื่อง

จานวนที่มี
อยู่
21 เครื่อง
13 เครื่อง
4 เครื่อง
18 เครื่อง
88 เครื่อง
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6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ
สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะ
ให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจาก WEBSITE http://
yru.ac.th.
6.3.3.1 เอกสารและตารา
1) หนังสือ
1.1) ภาษาไทย
จานวน 1,652 ชื่อเรื่อง
1.2) ภาษาอังกฤษ
จานวน
44 ชื่อเรื่อง
รวม
จานวน 1,696 เล่ม
2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์)
2.1) ภาษาไทย
จานวน
49 ชื่อเรื่อง
2.2) ภาษาอังกฤษ
จานวน
- ชื่อเรื่อง
รวม
จานวน
49 ชื่อเรื่อง
3) วารสารและนิตยสารทางวิชาการ
3.1) ภาษาไทย
จานวน 159 ชื่อเรื่อง
3.2) ภาษาอังกฤษ
จานวน
- ชื่อเรื่อง
รวม
จานวน 159 ชื่อเรื่อง
6.3.4 ฐานข้อมูลสาเร็จรูป
ฐานข้อมูลสาเร็จรูปเพื่อการค้นคว้ามีจานวน........-........ฐานข้อมูลและ ฐานข้อมูล
Online จานวน......8.......ฐานข้อมูล ประกอบด้วย ฐานข้ อ มู ล ออนไลน์ เพื่ อ การค้ น คว้ า จ านวน 8
ฐานข้อมูลเข้าใช้ได้จากhttp://aritc.yru.ac.th
(1) ABI/Inform หนึ่งในฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านบริหาร
จัดการไว้มากที่สุด โดยรวบรวมสิ่งพิมพ์มากกว่า 4,000 ชื่อเรื่องURL ::
http://search.proquest.com/abicomplete/index?accountid
(2) ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการURL :: http://pubs.acs.org
(3) H.W.Wilsonฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุก
สาขาวิชาURL :: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip, =main&profile=
ehost&defaultdb=ofm
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(4) Pro Quest Dissertations & Theses – A&I เป็ น ฐานข้ อมู ล ที่ รวบรวม
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา URL ::http://search.proquest.com
(5) SpringerLinkเป็ น ส านัก พิ มพ์ ชั้ นน าที่ ให้ บ ริการเนื้อ หาในสาขาวิช า
หลั ก ๆ ทางด้านวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสั งคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ URL :: http://www.springerlink.com
(6) Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อม
การอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
URL :: http://apps.webofknowledge.com
(7) Computers & Applied Sciences Complete
(8) Emerald
6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ลาดับ
รายการและลักษณะเฉพาะ
1 ห้องเรียนแบบบรรยายมาตรฐาน บรรจุ 55 คน
2 ห้องตัดต่อเทปโทรทัศน์และปฎิบัติการผลิตสื่อดิจิทัล ด้วย
ระบบปฏิบัติการMacintosh 50 เครื่อง บรรจุ 50 คน
3

ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง

4

ห้องบันทึกและผสมเสียงดิจทิ ัล เป็นห้องบันทึกเสียงขนาด
ใหญ่และขนาดเล็กที่สามารถรับสาหรับงานบันทึกเสียง
ทั่วไป จนถึงบันทึกเสียงที่มีความละเอียดซับซ้อน โดยใช้
คอมพิวเตอร์ที่ใช้สาหรับบันทึกเสียง โดยแบ่งออกเป็นห้อง
เล็กๆ จานวน 3 ห้อง

จานวน
หมายเหตุ
5 ห้อง
2 ห้อง คอมพิวเตอร์ระบบ
ปฏิบัติการ Macintosh
จานวน 100 เครื่อง
2 ห้อง -เครื่องอัดเสียง
-เครื่องควบคุมเสียง
-คอมพิวเตอร์สาหรับ
บันทึกเสียง
- ไมค์บันทึกเสียง
2 ห้อง - เครื่องอัดเสียง
- เครื่องควบคุมเสียง
- คอมพิวเตอร์สาหรับ
บันทึกเสียง
- ไมค์บันทึกเสียง
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ลาดับ
รายการและลักษณะเฉพาะ
5 ห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทลั

6

ห้องปฏิบัติการระบบเสมือนจริง (visual studio)

7

ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ

จานวน
1 ห้อง

หมายเหตุ
-ชุด broadcast studio
sets

-กล้องวิดีโอ จานวน 3 ตัว
-คอมพิวเตอร์(Macintosh)
-เครื่องผสม
สัญญาณเสียงและภาพ
Switching
- เครื่องผลิตกราฟิก
- ไฟ
- ไมค์บันทึกเสียง
- ฉาก
- โต๊ะ
- ตู้สาหรับจัดเก็บอุป
การณ์จาพวกกล้องวิดีโอ
- Server สาหรับการ
จัดเก็บข้อมูล
1 ห้อง - ห้องส่งเสมือน(Green
screen)
- กล้องวีดิโอความ
ละเอียดสูง
- ชุดระบบควบคุมห้องส่ง
เสมือน(Virtual Studio
Controller)
- ฉากเสมือน (Virtual
Set)
1 ห้อง -อุปกรณ์ประกอบฉาก
-ไฟสตูดโิ อ
-กล้องถ่ายภาพดิจิทลั
DSLR 35 ตัว
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6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
จานวนรายชื่อหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอน/และที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุด
ห้องสมุด
ประเภท/รายการ
มหาวิทยาลัย
คณะ
หนังสือภาษาไทย
ประมาณ 500 เล่ม
หนังสือภาษาอังกฤษ
ประมาณ 50เล่ม
วารสารภาษาไทย
ประมาณ 100 เล่ม
วารสารภาษาอังกฤษ
ประมาณ 50 เล่ม
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฐานข้อมูลสาเร็จรูป ซีดีรอม วิดีโอเพื่อการศึกษา
ประมาณ 10 ฐาน
แหล่งข้อมูลอื่นๆ ผ่านเครือข่าย Internet
ประมาณ 40 เรื่อง
-

6.6 แหล่งการเรียนรู้ / แหล่งฝึกงาน / ฝึกปฏิบัติการ / สถานประกอบการสหกิจศึกษา
ลาดับที่

ชื่อสถานที่/สถานที่ตั้ง

หมายเหตุ

1

ประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด ยะลา/นราธิ ว าส/ปั ต ตานี / พั ท ลุ ง /ตรั ง /สงขลา/
สุราษฏร์ธานี
เทศบาลนครยะลา/นราธิวาส/ปัตตานี/หาดใหญ่/พัทยา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา/นราธิวาส/ปัตตานี/
สงขลา/ภูเก็ต
สถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดยะลา/นราธิวาส/ปัตตานี/สตูล
สถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดยะลา/นราธิวาส/ปัตตานี/สตูล
เคเบิ้ลทีวีในจังหวัดยะลา/นราธิวาส/ปัตตานี/ตรัง/หาดใหญ่
โรงแรมเซ็นทรัลหาดใหญ่
โรงแรมจุติ
โรงแรมโอเชี่ยน
โรงแรมหาดใหญ่รามา
โรงพยาบาลศูนย์ยะลา
โรงพยาบาลศิขรินทร์
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา
บริษัทสงขลาทูเดย์จากัด

ประมาณ
33 แห่ง

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
×
×
×
×
×
ดาเนินงาน หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/ ×
×
×
×
×
สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ
×
×
×
×
×
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
×
×
×
×
×
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ
×
×
×
×
×
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4
×
×
×
×
×
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
×
×
×
×
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
×
×
×
×
×
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
×
×
×
×
×
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า
×
×
×
×
×
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
×
×
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
×
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
เกณฑ์ประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัว
บ่งชี้ที่ 1 – 5) มีผลดาเนินการบรรลุเป้าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า
80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี

หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กาหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของกล
ยุทธ์การประเมินการสอน และรายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต่
ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและ
รายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ดาเนินการ ดังนี้
1.2.1 นั ก ศึ ก ษาประเมิ น การสอนในแต่ ล ะรายวิ ช าผ่ านระบบออนไลน์ 2 ครั้ ง คื อ
ก่อนการสอบระหว่างภาค และก่อนการสอบปลายภาค
1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สังเกตการณ์
การสอนของอาจารย์
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปี
สุดท้าย และบัณฑิตใหม่
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก
การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษา
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ ทบทวนข้อมูล ข้างต้น โดยผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตร / คณะกรรมการบริห าร
วิชาการคณะ
4.3 ดาเนินการปรับปรุง
4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(มคอ.4) ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา
4.3.2 ดาเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อนาไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปี
(1) ประเมิ น ปั ญ หาอุ ป สรรคการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รทุ ก ปี
การศึกษา (มคอ.7)
(2) ประเมิ น ผลคุ ณ ลั ก ษณะและคุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ภายหลั งจบการศึ ก ษา
อย่างต่อเนื่อง
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2555 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สรุปการปรับปรุงได้ ดังนี้
หลักสูตรเดิม
(พุทธศักราช 2555)
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Communication Arts
2. ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย : นิเทศศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ : นศ.บ.
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts
ชื่อย่อ : B. Com. Arts

หลักสูตรปรับปรุง
(พุทธศักราช 2560)

หมายเหตุ

1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Bachelor of Communication Arts Program in
Communication Arts
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
ชื่อย่อ : นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Communication
Arts (Communication Arts)
ชื่อย่อ : B. Com. Arts
(Communication Arts)
3. ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เชิงปฏิบัติ มีทักษะและความคิด
สร้างสรรค์ด้านการสื่อสารพร้อมรับอาเซียน มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม มีจิตสานึกรัก
บ้านเกิดและท้องถิ่น
4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.2.1 เพื่ อผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต นิ เท ศ ศ าส ต ร์ ใ ห้ มี ค วาม รู้
ความสามารถ คิดเชิงประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติ มีทักษะและ
ความคิดสร้างสรรค์ด้านการสื่อสาร มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
4.2.2 เพื่ อผลิตบั ณ ฑิ ตนิ เทศศาสตร์ในระดับ ปริญ ญาตรี
ด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ
โทรทัศน์สู่ตลาดวิชาชีพนิเทศศาสตร์
4.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสาธารณะและมีจิตสานึกรักบ้านเกิดและท้องถิ่น

ปรับปรุง

3. ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่ งผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ เ ชิ ง ปฏิ บั ติ มี ทั ก ษะและ
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ด้ า นการสื่ อ สาร มี บุ ค ลิ ก ภาพที่
เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม มีจิตสานึกรัก
บ้านเกิดและท้องถิ่น
4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.2.1 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ตนิ เ ทศศาสตร์ ใ ห้ มี ค วามรู้
ความสามารถ คิดเชิงประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติ มีทักษะและ
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ด้ า นการสื่ อ สาร มี บุ ค ลิ ก ภาพที่
เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
4.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ในระดับปริญญาตรี
ด้านการประชาสัม พัน ธ์และวิท ยุกระจายเสียงและวิท ยุ
โทรทัศน์สู่ตลาดวิชาชีพนิเทศศาสตร์
4.2.3 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต นิ เ ทศศาสตร์ ที่ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีจิตสานึกรักบ้านเกิดและ
ท้องถิ่น
5. ระบบการจัดการศึกษา
5. ระบบการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาค
ระบบทวิภาค

ปรับปรุง

ปรับปรุง

คงเดิม

คงเดิม
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หลักสูตรเดิม
(พุทธศักราช 2555)
6. จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
7. โครงสร้างหลักสูตร
7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
6 หน่วยกิต
7.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 91หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
เอกบังคับ
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
เอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ-สหกิจศึกษา
ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
8. คาอธิบายรายวิชา
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
ความสาคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือ
ในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิตประจาวัน ทั้งด้านการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ การนาเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึก ษา
สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจาวัน
ตระหนักถึงคุณธรรม และมีจิตสานึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทย
ในการสื่อสาร

หลักสูตรปรับปรุง
(พุทธศักราช 2560)
6. จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
7. โครงสร้างหลักสูตร
7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
6 หน่วยกิต
7.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หมายเหตุ
ปรับปรุง
ปรับปรุง

8. คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบาย
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชา
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
ภาษาไทย
Thai for Communication
คงเดิม
ความสาคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เพิ่มเติม
ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิตประจาวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ คาอธิบาย
การเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การนาเสนอ รายวิชา
ข้ อมู ลในเชิ งให้ ความรู้ ข้ อคิ ดเห็ น ข้ อเสนอแนะ และวิ จารณ์ อย่ างมี ภาษา
เหตุ ผล ศึ กษาสภาพปั ญหาและแนวทางการแก้ ไขการใช้ ภาษาใน อังกฤษ
ชีวิตประจาวัน ตระหนั กถึ งคุณธรรม และมี จิตสานึกต่ อสังคมในการใช้
ภาษาไทยในการสื่อสาร
Significance of Thai language as communication
tools, practice of language in daily used in listening, speaking,
reading and writing, use of language in formal and information
communication, conducting informative presentation, giving
opinion, suggestion and rational criticism, study of problem
conditions and its solutions of language used in daily life,
realizing ethics and awareness of Thai society

101
หลักสูตรเดิม
(พุทธศักราช 2555)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
เพื่อให้พู ดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้ ง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไขปรับปรุง
ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่องการเขียนเรียงความ ความ
เรียงและบทความโดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐานของ
งานเขียนประเภทนั้น และฝึกวิจารณ์

ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง
(พุทธศักราช 2560)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
เพื่ อ ให้ พู ด และเขี ย นได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ฝึ ก การพู ด ทั้ ง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไขปรับปรุง ฝึก
การเขียน การวางโครงเรื่องการเขียนเรียงความ ความเรียง
และบทความโดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียน
ประเภทนั้น และฝึกวิจารณ์
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
2100117 ภาษาไทยเพือ่ การประกอบอาชีพ 2(1-2-3)
Thai for Careers
การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง
การพูด การอ่านและการเขียนเพื่ อให้เกิดการสื่ อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้งในชีวิตประจาวันและ
การประกอบอาชีพตลอดจนการนาเสนอข้อมูล การให้ความรู้
การวิเคราะห์ข้อ คิดเห็น ข้ อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการ
ค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพื่อนาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้
เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก ารงาน และการใช้
ชีวิตประจาวัน
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

หมายเหตุ
คาอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทย
ค ง เ ดิ ม
เพิ่ ม เติ ม
คาอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษา
อังกฤษ

วิชาใหม่

102
หลักสูตรปรับปรุง
(พุทธศักราช 2560)
2100104 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารและ
พัฒนาการเรียนรู้
2(1-2-3)
English for Communication and
Learning Development
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง
พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจาวันในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การ
กล่าวทักทาย การกล่าวลา การแนะนาตนเองและผู้อื่น การร้อง
ขอ การเสนอความช่ วยเหลื อ การให้ ค าแนะน า การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การถามและการให้ข้อมูล
การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น พัฒนา
ทั กษะการใช้ เครื่องมื อ แหล่ งข้ อมู ลเพื่ อศึ กษาค้ นคว้าในการ
พัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพ์
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
Development of English communication
skills; listening, speaking, reading and writing in daily
life of various situations such as greeting, leavetaking, self-introduction and others, requesting,
offering help, giving suggestion, describing people,
objects and places, inquiring and information giving,
talking on the telephone and expressing opinion;
development of skills in using tools and resources
for communicative study such as dictionary, article
and newspaper and information technology for
communicative development
2100107 ภาษามลายูเพือ่ การสือ่ สาร 2(1-2-3)
2100107 ภาษามลายูเพือ่ การสือ่ สาร 2(1-2-3)
Malay for Communication
Melayu for Communication
ก า ร ใช้ ภ า ษ า ม ล า ยู เพื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใน
การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
ชีวิตประจาวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น การ บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น การทักทาย การถาม
ทั ก ทาย การถามทุ ก ข์ สุ ข การขอบคุ ณ การแนะน าแบบ ทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะนาแบบ ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้น
ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด
ทักษะการฟังและการพูด
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
หลักสูตรเดิม
(พุทธศักราช 2555)
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้
2(1-2-3)
English for Communication
and Learning Development
พัฒ นาทัก ษะภาษาอังกฤษเพื่ อ การสื่อ สารทั้ ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจาวันในสถานการณ์ต่างๆ
อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การแนะนาตนเองและ
ผู้อื่น การร้องขอ การเสนอความช่วยเหลือ การให้คาแนะนา
การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่ การถาม
และการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพ ท์ และการ
แสดงค วามคิ ดเห็ น พั ฒ น าทั ก ษ ะการใช้ เค รื่ อ งมื อ
แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น
การใช้ พ จนานุ ก รม บทความ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ก ารใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ
คาอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทย
ค ง เ ดิ ม
เพิ่ ม เติ ม
คาอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษา
อังกฤษ

เปลี่ยนชื่อ
วิชาภาษา
อังกฤษ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
คงเดิม
เพิ่มเติม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษา
อังกฤษ

103
หลักสูตรเดิม
(พุทธศักราช 2555)
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้
2(1-2-3)
Malay for Communication
and Learning Development
พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการ ฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบ ทที่ เกี่ยวข้อง กั บ
ชี วิ ต ประจ าวั น ฝึ ก การอ่ า นออกเสี ย งค าภาษามลายู ใ ห้
ถู ก ต้ อ ง ฝึ ก สนท นาภ าษ าม ลายู เ พื่ อการสื่ อ สารใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะนาตนเอง การกล่าวทักทาย
การกล่าวลา การให้คาแนะนา การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้ง
ในและนอกประเทศ และฝึกการเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน

ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง
(พุทธศักราช 2560)
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้
2(1-2-3)
Melayu for Communication and
Learning Development
พั ฒ นาทั ก ษะการใช้ ภ าษามลายู ด้ านการฟั ง
การพู ด การอ่า น และการเขี ย น ในบริบ ทที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ชี วิ ต ประจ าวั น ฝึ ก การอ่ า นออกเสี ย งค าภาษามลายู ใ ห้
ถู ก ต้ อง ฝึ กสนทนาภ าษามลายู เ พื่ อการสื่ อ สารใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะนาตนเอง การกล่าวทักทาย
การกล่าวลา การให้คาแนะนา การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้ง
ในและนอกประเทศ 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, leavetaking, giving suggestion, inquiring information
nationally and internationally as well as practice
of simple sentence writing
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2(1-2-3)
English for Communication 1
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน ถ้อยคาและ
ส านวนพื้ น ฐานที่ ใ ช้ ใ นสถานการณ์ ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วกั บ การ
ปฏิ บั ติ งานและสาขาอาชี พ รวมถึ งการศึ ก ษาวั ฒ นธรรม
ประเพณี ข องประเทศเจ้ าของภาษาและมารยาทสากลที่
ถูกต้องเหมาะสม
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

หมายเหตุ
เปลี่ยน
ชื่อวิชา
ภาษา
อังกฤษ
คาอธิบาย
ราย วิ ช า
ภาษาไทย
ค ง เ ดิ ม
เพิ่ ม เติ ม
คาอธิบาย
ราย วิ ช า
ภาษา
อังกฤษ

วิชาใหม่

104
หลักสูตรเดิม
(พุทธศักราช 2555)

ไม่มี

ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง
หมายเหตุ
(พุทธศักราช 2560)
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคาไทย 2(2-0-4) วิชาใหม่
Principles of Reading and Writing
Thai Words
หลั ก เกณฑ์ ต่ า งๆ ในการอ่ า นและเขี ย นค าไทย
ศึกษาปัจจัยที่ทาให้การอ่านและการเขียนคาไทยผิดไปจาก
กฎเกณฑ์ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ เปรียบเทียบคาที่มักเขียน
หรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์ อภิปราย สรุป ผล แนวทางการ
แก้ไขและเผยแพร่การอ่านและการเขียนคาไทยให้ถูกต้อง
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
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน
วิชาใหม่
ภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Development of Speaking and
Reading Skills in English
การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษอย่าง
มี ประสิ ทธิภาพ ฝึ กการพู ดทั้ งรายบุ คคลและเป็ นกลุ่ ม การ
นาเสนองานหน้าชั้น และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การ
อ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์
Effective development of speaking and
reading skills in English , practice of speaking both
individual and groups, efficient class presentation
and reading practice; reading for comprehension;
reading newspapers, advertisements, and websites

105
หลักสูตรเดิม
(พุทธศักราช 2555)

หลักสูตรปรับปรุง
(พุทธศักราช 2560)
2100106 ภาษาอังกฤษเพือ่ พัฒนาการอ่านและการเขียน
2(1-2-3)
English for Reading and Writing
Development
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถอ่าน
จับ ใจความงานหลากหลายสาขาได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่
ถู ก รู ป แบบและหน้ า ที่ เ พื่ อ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ทั้ ง ด้ า น
การศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบ
สมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ
Effective development of reading
comprehension in different fields and development
of writing skill emphasizing on correct forms and
functions for educational and career purposes such
as writing a letter, filling in an application form,
writing a report, etc.
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
2(1-2-3)
2100109 ภาษามลายูพนื้ ฐาน
2(1-2-3)
Basic Malay
Basic Melayu
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษา
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูปประโยค
รูปประโยคพื้นฐาน การเชื่อมประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกัน พื้นฐาน การเชื่อมประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกัน และศึกษาสานวนภาษา
และศึกษาสานวนภาษามลายูเพิ่มขึ้น
มลายูเพิ่มขึ้น
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

หมายเหตุ
วิชาใหม่

เปลี่ยนชื่อ
วิชาภาษา
อังกฤษ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
คงเดิม
เพิ่มเติม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษา
อังกฤษ
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หลักสูตรเดิม
(พุทธศักราช 2555)
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)
Chinese for Communication
ก า ร ใช้ ภ า ษ า จี น เพื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใน
ชีวิตประจาวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจาวั น เช่น การ
ทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะนาแบบง่ายๆ ฯลฯ โดย
เน้นทักษะการฟัง

หลักสูตรปรับปรุง
(พุทธศักราช 2560)
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Chinese for Communication
การใช้ภาษาจี นเพื่ อการสื่ อสารในชี วิ ตประจ าวั น
บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์
สุข การแนะนาแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการ
พูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้
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
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2(1-2-3)
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Arabic
Basic Arabic
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างคา ประโยค
อัก ษรภาษาอาหรับ หลั ก การสร้างคา ประโยค
พื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อความ พื้ น ฐาน ฝึ ก ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น เพื่ อ ความ
เข้ า ใจเรื่ อ งทั่ ว ๆ ไป ในชี วิ ต ประจ าวั น ให้ สามารถ เข้าใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจาวัน ให้สามารถประยุกต์ใช้
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้
ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้
Arabic alphabets, word and sentence
formation processes, practice of listening, speaking,
reading and writing skills to understand generality in
daily life and be able to apply in communicating with
native speakers
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 2(1-2-3)
English for Communication 2
การฝึ กและพั ฒ นาการฟง พู ด อาน และเขี ยน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ
ไม่มี
ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและ
ตัดสินใจในชีวิตประจาวัน 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

หมายเหตุ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
คงเดิม
เพิ่มเติม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษา
อังกฤษ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
คงเดิม
เพิ่มเติม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษา
อังกฤษ
วิชาใหม่
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หลักสูตรเดิม
(พุทธศักราช 2555)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
2(1-2-3)
Happiness Study
ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกาย
และใจ การมองโลกเชิ งบวกเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง ผู้ อื่ น
และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใน
สั งคมพหุ วั ฒ นธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่ อ การ
ดาเนิ น ชีวิต และการอยู่ร่วมกัน การน าหลัก คาสอนของ
ศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทาง
สังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

2100113 สุนทรียวิจักขณ์
2(2-0-4)
Aesthetics Approach
ปรัชญาว่าด้วยความงาม ธรรมชาติและศิลปะ
ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม ผ่าน
ภาพ เสี ย งและการเคลื่ อ นไหว ประสบการณ์ ทาง
สุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่
สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์
และการนาไปประยุกต์ใช้กับชีวิต

หลักสูตรปรับปรุง
(พุทธศักราช 2560)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
2(1-2-3)
Happiness Study
ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกายและ
ใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และสรรพ
สิ่ งทั้ งปวง การปรับ ตั ว เข้ ากั บ สภาพแวดล้ อ มในสั งคมพหุ
วัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการดาเนินชีวิตและ
การอยู่ร่วมกัน การนาหลักคาสอนของศาสนามาปฏิบัติ การ
มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม กฎ กติ ก าทางสั ง คม เพื่ อ การอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
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
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
2(2-0-4)
Aesthetics Approach
ปรัชญาว่าด้วยความงาม ธรรมชาติ และศิล ปะ
ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม ผ่าน
ภ าพ เสี ย งและก ารเค ลื่ อ นไห ว ป ระสบ การณ์ ทาง
สุนทรียภาพ และศึกษารูป แบบศิล ปะจากระดับ ท้องถิ่น สู่
สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และ
การนาไปประยุกต์ใช้กับชีวิต
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

หมายเหตุ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
คงเดิม
เพิ่มเติม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษา
อังกฤษ

คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
คงเดิม
เพิ่มเติม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษา
อังกฤษ
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หลักสูตรเดิม
(พุทธศักราช 2555)
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2(1-2-3)
Information for Life Long Learning
ความหมาย บทบาท และความส าคั ญ ของ
สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศ
และการเข้ าถึ งแหล่ งสารสนเทศ วิ ธีก ารแสวงหาและ
รวบรวมสารสนเทศมาใช้ เพื่ อ การศึ ก ษา ค้ น คว้ า ด้ ว ย
ตนเอง วิธีการนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบ
และขัน้ ตอนที่เป็นมาตรฐาน

ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง
(พุทธศักราช 2560)
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2(1-2-3)
Information for Life Long Learning
ความหมาย บทบาท และความสาคัญของสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศ วิ ธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช้ เพื่ อ
การศึ กษา ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง วิ ธี การน าเสนอผลการศึ กษา
ค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน
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
2100118 ความจริงของชีวิต
2(2-0-4)
Truth of Life
ความหมายของชีวิต การดารงชีวิตในสังคมปจจุ
บันกับโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การนาเอา
ความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการแก้ปญหา
และพั ฒ นาปญญา ชี วิ ตและสั งคม การพั ฒ นาคุ ณ ธรรม
จริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มี
สันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบตาง ๆ การวิเคราะหขอดี
และขอเสี ยของโลกทั ศนแตละอยางเพื่ อจะไดรู จักแสวงหา
ความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเป
นมนุษยทีส่ มบูรณ อันนาไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม
Meaning of life, living in today society with
science and information technology, applying truth
and religious in problem solving and intellectual
developing, life and society, moral and ethics
development based on religious precepts, peaceful
life and society, different worldview perception,
advantages and disadvantages analyzing of
worldviews in order to find out truth and meaning
of life to be a perfect human being and leading to
a peaceful life and society

หมายเหตุ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
คงเดิม
เพิ่มเติม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษา
อังกฤษ

วิชาใหม่
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หลักสูตรเดิม
(พุทธศักราช 2555)

ไม่มี

ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง
(พุทธศักราช 2560)

หมายเหตุ

2100119 การพัฒนาตน
2(2-0-4)
Self Development
หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัยของ
พฤติกรรมของมนุษย์ ตน กระบวนการเกิดและพัฒนาตน
การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรม
การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษ ย
สัมพันธ์ การทางานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง
Principles, elements, as well as factors of
human behavior, emergence process and selfdevelopment, emotional intelligence and ethics
development, prevention and stress managing,
human relations creating, teamwork and conflict
managing
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุ นทรี ยศาสตร์ เชิ งความคิ ดกั บ
สุ น ทรี ยศาสตร์ เชิ งพฤติ กรรมโดยสั งเขป การจ าแนกข้ อ
แตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความสาคัญของการรับรู้กับ
ความเป็ นมาของศาสตร์ ทางการเห็ น การได้ ยิ น และการ
เคลื่อนไหว สู่ทั ศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่าน
ขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการราลึก ความคุ้นเคยและ
นาเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความ
ซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ

วิชาใหม่

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

วิชาใหม่
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หลักสูตรเดิม
(พุทธศักราช 2555)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2150101 สังคมภิวัตน์
2(2-0-4)
Socialization
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิ
วัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในด้านต่างๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ และการเมือง

2150102 การจัดการทางสังคม 2(2-0-4)
Social Management
วิ เคราะห์ ค วามหลากหลายทางวั ฒ นธรรม
เพื่อนาไปสู่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อ มที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ชุ ม ชน แนวคิ ด ปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ดารงชีวิตในท้องถิ่น

หลักสูตรปรับปรุง
(พุทธศักราช 2560)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2150101 สังคมภิวัตน์
2(2-0-4)
Socialization
ความสั มพั นธ์ ระหว่ างมนุ ษย์ กั บสิ่ งแวดล้ อมใน
สังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในด้ านต่ างๆ ทั้ งทางประเพณี วั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ และ
การเมือง
Relationships between human beings and
environments in Thai society; ASEAN and world
societies, globalization and natural phenomenon
impacting on the changing of society in various
dimensions including culture, tradition, economics
and political affairs
2150102 การจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
Social Management
วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อ
นาไปสู่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เกีย่ วข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดารงชีวิตใน
ท้องถิ่น
Analysis of multi-cultural diversity leading to
natural resources management and environments
concerning community; concepts of sufficiency
economy philosophy; utilizing appropriate
technology for living in local community

หมายเหตุ
ค าอธิ บ าย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทยคง
เดิมเพิ่ มเติ ม
ค าอธิ บ าย
ร า ย วิ ช า
ภาษา
อังกฤษ

ค าอธิ บ าย
ร า ย วิ ช า
ภ าษ าไท ย
ค ง เ ดิ ม
เ พิ่ ม เ ติ ม
ค าอธิ บ าย
ร า ย วิ ช า
ภาษา
อังกฤษ
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หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
(พุทธศักราช 2555)
(พุทธศักราช 2560)
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
2(1-2-3) 2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
2(1-2-3)
Life Skills and Public Conscious Mind
Life Skills and PublicConscious Mind
ความหมายและองค์ประกอบของทักษะชีวิต
ความหมายและความส าคั ญ ของทั ก ษะชี วิ ต
ทั ก ษะการคิ ด และการตั ด สิ น ใจ ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ รวมถึงองค์ป ระกอบที่ สาคัญ ของทัก ษะชีวิตโลกาภิ วัต น์
ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิง
และการมีจิตสาธารณะ
บวก การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ การ
พั ฒ น าทั ก ษ ะค วาม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า งบุ ค ค ล การ
ติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหาร
จัดการความเครียด รวมทั้งการให้ความสาคัญของการมี
จิตสาธารณะและการสร้างจิตสานึกสาธารณะ เพื่อนาไปสู่
การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ
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

หมายเหตุ
ค าอธิ บาย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทยคง
เดิ มเพิ่ มเติ ม
ค าอธิ บาย
ร า ย วิ ช า
ภาษา
อังกฤษ
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หลักสูตรเดิม
(พุทธศักราช 2555)

ไม่มี

ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง
(พุทธศักราช 2560)
2150108 ทักษะในการดาเนินชีวติ
2(1-2-3)
Skills for Life
ความส าคั ญ องค์ ป ระกอบของทั ก ษะในการ
ดาเนิ น ชี วิต ในสั งคมสมั ย ใหม่ เกี่ ยวกั บ การวิ เคราะห์ การ
ประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจผู้อื่น
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม การสร้า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ การ
สื่อสาร การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจาวัน การ
จัดการอารมณ์และความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพื่อ
ผ่อนคลายความตึงเครียด
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 ชีวติ และวัฒนธรรมไทย
2(1-2-3)
Life and Thai Culture
เอกลั ก ษณ์ ท างสั งคม วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น และ
วัฒนธรรมไทย ความสาคัญ ของมนุ ษยสัมพันธ์ ธรรมชาติ
ของมนุ ษ ย์ กระบวนการทางจิ ต วิ ท ยา การสร้ า งจิ ต
สาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน
การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการทางาน การ
นาหลักธรรมมาใช้ในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
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

หมายเหตุ
วิชาใหม่

วิชาใหม่
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กลุ่มวิชาวิทยาศาตร์ คณิตสาสตร์ และเทคโนโลยี
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน 2(1-2-3)
Mathematics in Everyday Life
หลั ก การและกระบวนการคิ ด การให้
เหตุผล การใช้ร้อยละในชีวิตประจาวัน บัญชีรับ–
จ่ า ย สถิ ติ เบื้ อ งต้ น ก าหนดการเชิ งเส้ น และการ
ประยุกต์ใช้

4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Science for the Development
of Life Quality
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ และเจตคติ ท างวิ ท ยาศาสตร์
ความส าคั ญ และผลกระทบของวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้ อม และการส่งเสริมสุ ขภาพ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
Information Technology in
Everyday Life
ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ในชี วิ ต ประจ าวั น การประยุ ก ต์ ใ ช้ ค ลั ง ความรู้
กฎ ห ม าย แล ะจ รรยาบ รรณ ใน การใช้ ร ะบ บ
สารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

หลักสูตรปรับปรุง
(พุทธศักราช 2560)
กลุ่มวิชาวิทยาศาตร์ คณิตสาสตร์ และเทคโนโลยี
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Daily Life
หลั ก การและกระบวนการคิ ด การให้ เหตุ ผ ล
คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ จ่ า ย ภาษี และสถิ ติ เ บื้ อ งต้ น เพื่ อ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน
Principle and thinking process; giving
reasons; financial mathematics and interest, hirepurchase; accounting, tax and fundamental
statistics to apply in daily life
4100102 วิทยาศาสตร์เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)
Science for the Quality of Life
Development
วิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความสาคัญและ
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและการ
ส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Scientific approach, scientific process
and scientific attitude; importance and impact of
science, technology and environment; health
promotion for life quality development
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน 2(1-2-3)
Information Technology in
Everyday Life
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณในการ
ใช้ระบบสารสนเทศ 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

หมายเหตุ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิมเพิม่ เติม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ

คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิมเพิม่ เติม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ

คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิมเพิม่ เติม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
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หลักสูตรเดิม
(พุทธศักราช 2555)

ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง
(พุทธศักราช 2560)
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
Science in Daily Life
พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิต
กระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุป กรณ์ ไฟฟ้ า หลัก การ
ท างานของเครื่อ งใช้ ไฟฟ้ าประเภทต่ างๆ พลังงานในการ
ดารงชี วิต ระบบการท างานของอวัยวะต่ างๆ ของมนุ ษ ย์
พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การใช้ประโยชน์
จากจุ ลิ น ทรีย์ ในอุ ต สาหกรรมอาหาร การจั ด การผลผลิ ต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน
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 managementwith heat, cold,
radiochemical, packaging and storage

หมายเหตุ
วิชาใหม่

115
หลักสูตรเดิม
(พุทธศักราช 2555)

ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง
(พุทธศักราช 2560)
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)
Sports for the Quality of Life
Development
กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการ
แข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬ าให้
เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบั ติในการ
เล่ น กี ฬ าเพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด ต่ อ ร่างกาย อารมณ์
และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและ
การปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้ น การน าทั ก ษะด้ า นกี ฬ า การ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต โดยการเล่ น กี ฬ าและการละเล่ น
พื้ น เมื อ งในท้ อ งถิ่ น พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพและเสริ ม สร้ า ง
ภาวะการเป็นผู้นา
Rules, regulations, etiquette , form and
methods of sports competition; principles and how to
choose sports for its individual potential; conduct of
principles for playing sports at maximum benefits to
body, emotion and society; injury prevention from
sports and basic first aid; utilizing sports skill and
developing life quality with sports and traditional
games; personality development promoting leadership

หมายเหตุ
วิชาใหม่
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หลักสูตรเดิม
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หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
3100001 ภาษาไทยเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Thai for Communication Arts
ความสาคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เครื่องมือในงานนิเทศศาสตร์ ฝึกทักษะใช้ภาษาไทย
ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การใช้
ภาษาไทยที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
กลุ่มวิชาแกน
ไม่น้อยกว่า 36 นก.
3100207 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Arts of Language Use for
Communication Arts
ศึกษาศิลปะการใช้ภาษาในการสื่อสารทั้ง
วัจนภาษา และอวัจนภาษา เพื่อให้เกิดการสื่อความหมาย
จิตวิทยาการโน้มน้าวชักจูงอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนอย่างสร้างสรรค์ และมี
ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์

3100208 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
English for Communication Arts
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน ฝึกการอ่านสิ่งตีพิมพ์ภาษาอังกฤษทางด้าน
นิเทศศาสตร์ เช่น ข่าว โฆษณา บทความ เป็นต้น เพื่อจับ
ใจความสาคัญ ฝึกการเขียนสรุปความข่าวและการรายงานข่าว
ฝึกการฟังเพื่อความเข้าใจ โดยสามารถจับใจความสาคัญ และ
รายละเอียดของบทสนทนาข่าว สารคดี

หลักสูตรปรับปรุง
(พุทธศักราช 2560)
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

หมายเหตุ

ยกเลิก

ไม่มี

กลุ่มวิชาแกน
ไม่น้อยกว่า 36 นก.
3100202 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Arts of Language Use for
Communication Arts
ศิ ลปะการใช้ ภาษาในการสื่ อสารทั้ งวั จ
นภาษาและอวัจนภาษาเพื่อให้เกิดการสื่ อความหมาย
การโน้ มน้ าวชั กจู งอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ ฝึ กทั กษะ
ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
Arts of language use in both
verbal and non-verbal forms to convey
meaning, effective persuasion, practicing
skills in language use for communication
arts
3100203 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
English for Communication Arts
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทั้ งการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ฝึ ก การอ่ า นสิ่ งตี พิ ม พ์
ภาษาอังกฤษทางด้านนิเทศศาสตร์ เช่น ข่าว โฆษณา
บทความ เป็นต้น เพื่อจับใจความสาคัญ ฝึกการเขียน
สรุ ปความข่ าว และการรายงานข่ าว ฝึ กการฟั งเพื่ อ
ความเข้ า ใจ โดยสามารถจั บ ใจความส าคั ญ และ
รายละเอียดของบทสนทนาข่าวสารคดี

คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
คงเดิม
เพิ่มเติม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษา
อังกฤษ
แก้ไขรหัส
วิชา

คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิมเพิ่มเติม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษา
อังกฤษ
แก้ไขรหัส
วิชา
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3101101 หลักนิเทศศาสตร์
3(3–0-6)
Principles of Communication Arts
แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการสื่อสาร
ความหมาย ความสาคัญ วัตถุประสงค์ และประเภทของการ
สื่ อ สาร องค์ ป ระกอบของกระบวนการสื่ อ สาร บทบาท
หน้าที่ ตลอดจนอิทธิพลและผลกระทบของการสื่อสารที่มี
ต่อสังคม

3101102 การสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Mass Communication
ศึ ก ษาวิ วัฒ นาการ ความหมาย ความส าคั ญ
องค์ประกอบ ระบบและกระบวนการ ทฤษฏีและโครงสร้าง
ของการสื่ อ สารมวลชน ลั ก ษณะของการสื่ อ สารมวลชน
ประเภทต่ า ง ๆ บทบาท หน้ า ที่ แ ละอิ ท ธิ พ ลของการ
สื่อสารมวลชนต่อสังคม และการใช้สื่อมวลชนเพื่อการพัฒนา
ในด้านต่างๆ

หลักสูตรปรับปรุง
(พุทธศักราช 2560)
English communicative skill
development in listening, speaking, reading,
and writing, practicing English materials
reading in communication arts such as
news, advertisement, article, etc. to get the
main idea, practicing news summary writing,
news reporting, practicing listening
comprehension to get the main idea and
details of conversation, news, and
documentary
3101101 หลักนิเทศศาสตร์
3(3–0-6)
Principles of Communication
Arts
แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการ
สื่อสาร ความหมาย ความสาคัญ วัตถุประสงค์ และ
ป ระเภ ทของการสื่ อ ส าร องค์ ป ระกอบ ของ
กระบวนการสื่ อ สาร บทบาท หน้ า ที่ 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
3101102 การสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Mass Communication
วิวัฒ นาการ ความหมาย ความส าคั ญ
องค์ป ระกอบ ระบบและกระบวนการ ทฤษฏีและ
โครงสร้างของการสื่อสารมวลชน ลักษณะของการ
สื่อสารมวลชนประเภทต่ างๆ บทบาท หน้ าที่ และ
อิทธิพลของการสื่อสารมวลชนต่อสังคม และการใช้
สื่อมวลชนเพื่ อ การพั ฒ นาในด้านต่ างๆ การหลอม
รวมของสื่อดั้งเดิมไปสู่สื่อใหม่

หมายเหตุ

คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
คงเดิม
เพิ่มเติม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษา
อังกฤษ

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
และเพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษา
อังกฤษ
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หลักสูตรเดิม
(พุทธศักราช 2555)

3101103 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชายแดนใต้
3(2–2-5)
Communication for Southern
Border Development
แนวคิด ทฤษฎีการสื่อสารเพื่ อการพัฒนาและ
บทบาทหน้าที่ของการสื่อสารต่อการพัฒนา ศึกษา ภูมิหลัง
และบริ บ ทของชุ ม ชนชายแดนใต้ ความส าคั ญ ของการ
สื่อสารที่มีต่อการเผยแพร่วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้ทางสื่อต่างๆ

หลักสูตรปรับปรุง
(พุทธศักราช 2560)
Evolution, definition, significance,
components, system and process, theory and
structure of mass communication, characteristics
of various types of mass communication, roles,
functions, and influences of mass
communication within society, use of mass
communication for various dimensions of
development, the convergence of conventional
media to new media
3101103 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชายแดนใต้
3(2–2-5)
Communication for Southern
Border Development
แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารสื่ อ สารเพื่ อ การ
พั ฒ นาชุ ม ชน การจั ด การความขั ด แย้ ง สั น ติ ภ าพ
และบทบาทหน้ า ที่ ข องการสื่ อ สารต่ อ การพั ฒ นา
ภู มิ ห ลั งแ ล ะ บ ริ บ ท ข อ งชุ ม ช น ช า ย แ ด น ใต้
ความส าคั ญ ของการสื่ อ สารที่ มี ต่ อ การเผยแพร่
วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชายแดนใต้ทางสื่อต่างๆ
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

หมายเหตุ

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
เพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษา
อังกฤษ
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หลักสูตรเดิม
(พุทธศักราช 2555)
3101104 การรู้เท่าทันสื่อ
3(2–2-5)
Media Literacy
ความหมาย และความสาคัญ ระดับ ของการ
เท่าทันสื่อ ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ การวิเคราะห์และประเมิน
คุ ณ ค่ า ของสาร การเลื อ กรั บ สารจากสื่ อ ประเภทต่ า ง ๆ
ตลอดจนการน าความรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน

3101306 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3(3–0-6)
Law and Ethics of Mass
Communication
แนวคิ ดเกี่ยวกับ สิทธิเสรีภาพ การละเมิดสิท ธิ
การหมิ่ น ประมาท ความรั บ ผิ ด ชอบ จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณของสื่ อ มวลชนต่ อ สั งคม สิ ท ธิ ในการสื่ อ สาร
กฎหมายที่เกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง
วิท ยุ โทรทั ศ น์ การโฆษณา ภาพยนตร์ กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรปรับปรุง
(พุทธศักราช 2560)
3101104 การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
3(2–2-5)
Digital Media Literacy
ความหมาย ความส าคั ญ ระดั บ และ
ทักษะของการรู้เท่าทันสื่อ การวิเคราะห์ การรับและ
การเข้าถึงสื่อทุกประเภท ตลอดจนการนาความรู้เท่า
ทันสื่อในยุคดิจิทัลไปประยุกต์ในชีวิตประจาวัน
Definition, significance, levels, and
media literacy skills; analyzing, receiving, and
accessing various types of media, applying
media literacy in digital age into daily life
3101306 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3(3–0-6)
Law and Ethics of Mass
Communication
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพ การ
ละเมิ ด สิ ท ธิ การหมิ่ น ประมาท ความรั บ ผิ ด ชอบ
จริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อมวลชนต่อสังคม
สิทธิในการสื่อสาร กฎหมายที่เกี่ยวกับหนังสือพิมพ์
สิ่ ง พิ ม พ์ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ การ
โฆษณาภาพยนตร์ กฎหมายลิขสิทธิ์ และกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์
Concepts of right, freedom, right
violation, slandering, responsibility, ethics of
mass media in society, communication
right, relevant laws for newspaper, printed
material, radio and television broadcasting,
advertisement, movie, copyright law and
other computer and online media laws

หมายเหตุ
ปรับ
ชื่อวิชา,
คาอฺธิบาย
รายวิชา,
เพิ่ม
คาอธิบาย
ภาษา
อังกฤษ
และเป็น
วิชาแกน
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
และเพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษา
อังกฤษ
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หลักสูตรเดิม
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3102202 การสื่อข่าวและเขียนข่าว 3(2-2-5)
News Reporting and Writing
หลัก การ และแนวคิด รูป แบบและโครงสร้าง
ของข่ าว การก าหนดและติ ด ตามประเด็ น ข่ าว แหล่งข่ า ว
คุณค่าข่าว รูปแบบการรายงานข่าว เทคนิคการสื่อข่าวและ
เขี ย นข่ า วในสื่ อ ประเภทต่ า งๆ การรายงานข่ าวกั บ ความ
รับ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การสื่ อ ข่ า ว
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฝึกปฏิบัติการสื่อข่าว การเขียน
ข่าว และการรายงานข่าวในสื่อประเภทต่าง ๆ

3103102 การประชาสัมพันธ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Public Relations for
Multicultural Society
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความสาคัญ ประเภทและ
สื่อที่ ใช้ในการด าเนิ น งานประชาสัม พั นธ์ในองค์ก รภาครัฐ
รัฐ วิส าหกิ จ ภาคธุร กิ จ และภาคประชาชน กลยุ ท ธ์ ก าร
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร การสื่อสารข้า ม
วัฒนธรรม การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และกลยุทธ์การ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเน้นกรณี
จังหวัดชายแดนใต้

หลักสูตรปรับปรุง
(พุทธศักราช 2560)
3102201 การสื่อข่าวและเขียนข่าว 3(2-2-5)
News Reporting and Writing
หลั ก การ และแนวคิ ด รู ป แบบและ
โครงสร้างของข่าว การกาหนดและติดตามประเด็นข่าว
แหล่งข่าว คุณค่าข่าว รูปแบบการรายงานข่าว เทคนิค
การสื่ อข่ าวและเขี ยนข่ าวในสื่ อประเภทต่ างๆ การ
รายงานข่าวกับความรับผิดชอบต่อสั งคม กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกั บการสื่อข่าว จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ฝึกปฏิ บัติการสื่อข่ าว การเขียนข่าว และการรายงาน
ข่าวในสื่อประเภทต่าง ๆ กรณีศึกษารูปแบบข่าวในส่วน
ท้องถิ่น 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
3103101 การประชาสัมพันธ์ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม
3(2-2-5)
Public Relations in
Multicultural Society
แนวคิด ทฤษฎี ความสาคัญ ประเภทและ
สื่อที่ ใช้ในการดาเนิ นงานประชาสัม พั นธ์ในองค์ก ร
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน
กลยุ ท ธ์ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ สร้ า งภาพลั ก ษณ์
องค์ ก ร การสื่ อ สารข้ า มวั ฒ นธรรม การสื่ อ สาร
ระห ว่ า งวั ฒ นธรรม และกล ยุ ท ธ์ ก ารผลิ ต สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเน้นกรณี
จังหวัดชายแดนใต้

หมายเหตุ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
และเพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษา
อังกฤษ
แก้ไขรหัส
วิชา

คาอธิบาย
ราย วิ ช า
ภาษาไทย
ค ง เ ดิ ม
เพิ่ ม เติ ม
คาอธิบาย
ราย วิ ช า
ภาษา
อังกฤษ
แก้ไขรหัส
วิชา
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หลักสูตรเดิม
(พุทธศักราช 2555)

3103408 การวิจัยนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Research for Communication Arts
ความหมาย ความสาคัญ บทบาท ประโยชน์
ประเภท และกระบวนการวิ จั ย ทางนิ เทศศาสตร์ ศึ ก ษา
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน การจัดทาข้อเสนอ
โครงการวิ จั ย การออกแบบ การจั ด ท าเครื่ อ งมื อ การ
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล การเขี ย นรายงานวิ จั ย เพื่ อ เผยแพร่ แ ละ
นาเสนอผลงานวิจัย การนาแนวคิดและกระบวนการวิจัย
นิเทศศาสตร์ไปใช้บูรณาการในการแก้ปัญหาและการพัฒนา
องค์การ ชุมชน และประเทศ

หลักสูตรปรับปรุง
หมายเหตุ
(พุทธศักราช 2560)
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 การวิจัยนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
ปรับ
Research for Communication Arts คาอธิบาย
ความ ห ม าย ค วาม ส าคั ญ บ ทบ าท รายวิชา
ประโยชน์ ประเภท และกระบวนการวิจัยทางนิเทศ และเพิ่ม
ศาสตร์ ศึกษาระเบี ยบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และ คาอธิบาย
เชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน รายวิชา
การจัดทาข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนกรอบวิจัย ภาษา
การเขี ย นบทความวิ จั ย เพื่ อ เผยแพร่ แ ละน าเสนอ อังกฤษ
ผลงานวิจัย การนาแนวคิด และกระบวนการวิจัย
นิเทศศาสตร์ไปใช้ บู รณาการในการแก้ ปั ญ หาและ
การพัฒ นาองค์การ ชุมชน และประเทศที่สามารถ
เชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียน
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

122
หลักสูตรเดิม
(พุทธศักราช 2555)

ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง
(พุทธศักราช 2560)
3104104 หลักการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
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
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งดิ จิ ทั ล และวิ ท ยุ โทรทั ศ น์ ดิ จิ ทั ล
คุ ณ ลั ก ษณะ บทบาท อิ ท ธิพ ล และฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร
ผลิ ต รายการวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งดิ จิ ทั ล และวิ ท ยุ
โทรทั ศ น์ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ท้ อ งถิ่ น เทคนิ ค พื้ น ฐานการใช้
เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ รู ป แบบการผลิ ต รายการ
หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของฝ่ า ยต่ า งๆ การเป็ น
ผู้ดาเนินรายการ การสื่อความหมายภาพ มุมกล้อง
จริ ย ธรรม แ ล ะจ รรย าบ รรณ ของนั กวิ ช าชี พ
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

หมายเหตุ
วิชาใหม่
และเป็น
วิชาแกน

123
หลักสูตรเดิม
(พุทธศักราช 2555)
3106101 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
Photography for Communication
ความหมายและความสาคัญของการถ่ายภาพ
ส่วนประกอบและการทางานของกล้องถ่ายภาพ แสงในการ
ถ่ายภาพ หลักการจัดองค์ประกอบของภาพและการสื่อสาร
ด้วยภาพ การฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพประเภทต่างๆ

วิชาเอกบังคับ
ไม่น้อยกว่า 30 นก.
3100106 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องาน
นิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Personality Development for
Communication Arts
ความหมาย องค์ประกอบ ทฤษฎี บทบาทและ
ความส าคั ญ ของบุ ค ลิ ก ภาพในวิ ช าชี พ นิ เทศศาสตร์ การ
เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีกับวิชาชีพ การสร้างมนุษย์สัมพันธ์
ภาวะผู้นา มารยาท การวางตัวให้เหมาะสมกับสังคมและ
วัฒนธรรม

หลักสูตรปรับปรุง
(พุทธศักราช 2560)
3106101 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
Photography for Communication
ความหมายและความส าคั ญ ของการ
ถ่ายภาพ ส่วนประกอบและการทางานของกล้อง
ถ่ า ยภ าพ แสงในการถ่ า ยภ าพ หลั กการจั ด
องค์ประกอบของภาพและการสื่อสารด้วยภาพ การ
ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพประเภทต่างๆ
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
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
ไม่น้อยกว่า 30 นก.
3100101 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องาน
นิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Personality Development for
Communication Arts
ความห มาย องค์ ป ระกอบ ทฤษ ฎี
บทบาทและความสาคัญ ของบุคลิกภาพในวิชาชี พ
นิเทศศาสตร์ การเสริม สร้างบุคลิ กภาพนักสื่อ สาร
สังคมที่ดีกับวิชาชีพ การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ ภาวะ
ผู้นา มารยาท การวางตัวให้เหมาะสมกับสังคมและ
วัฒนธรรม
Definition, components, theories,
roles, and significance of personality in
communication arts career, creating social
communicator with good personality,
creating human relations, leadership,
etiquette, and manner suitable for society
and culture

หมายเหตุ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
คงเดิม
เพิ่มเติม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษา
อังกฤษ

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
เพิ่ม
คาอธิบาย
ภาษาอังก
ฤษและ
ปรับจาก
วิชาแกน
เป็น
วิชาเอก
บังคับ
แก้ไขรหัส
วิชา

124
หลักสูตรเดิม
(พุทธศักราช 2555)
3100209 สื่อสารออนไลน์ 3(2-2-5)
Online Communication
ความหมาย วิวัฒนาการ บทบาทและประเภท
ของการสื่อสารออนไลน์ ประโยชน์ของสังคมออนไลน์ การ
สื่ อ สารข้ อ มู ล ออนไลน์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การเลื อ กใช้
เทคโนโลยี ใ นทางสร้ า งสรรค์ แ ละการติ ด ต่ อ สื่ อ สารผ่ า น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

3100310 เทคนิคและเทคโนโลยีการนาเสนอ 3(2-2-5)
Presentation Technique and
Technology
หลั ก การ เทคนิ ค กลวิ ธี กระบวนการในการ
นาเสนอข้อมูล ภาพและเสียง โดยอาศัยสื่อชนิดต่าง ๆ การ
ใช้เครื่องมือสาหรับการสื่อสารประกอบการนาเสนอ การใช้
กล้ อ งถ่ า ยรู ป กล้ อ งวี ดี ทั ศ น์ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารน าความรู้ ม า
นาเสนอข้อมูล สถานการณ์และกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน

หลักสูตรปรับปรุง
(พุทธศักราช 2560)
3100204 สื่อสารออนไลน์ 3(2-2-5)
Online Communication
ความหมาย วิวัฒนาการ บทบาทและ
ประเภทของการสื่ อ สารออนไลน์ ประโยชน์ ข อง
สั งคมออนไลน์ การสื่ อ สารข้ อ มู ล ออนไลน์ อ ย่ างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ การเลื อ กใช้ เทคโนโลยี ใ นทาง
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
3100305 เทคนิคและเทคโนโลยีการนาเสนอ
3(2-2-5)
Presentation Technique and
Technology
หลักการ เทคนิค กลวิธี กระบวนการใน
การนาเสนอข้อมูล ภาพและเสียง โดยอาศัยวิธีการ
หลอมรวมสื่อชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยสาหรับการสื่อสารประกอบการนาเสนอ
การใช้กล้องถ่ายรูป กล้องวีดิทัศน์ ฝึกปฏิบัติการนา
ค วาม รู้ ม าน าเส น อ ข้ อ มู ล ส ถาน การณ์ 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

หมายเหตุ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
เพิ่ม
คาอธิบาย
ภาษา
อังกฤษ
แก้ไขรหัส
วิชา

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
เพิ่ม
คาอธิบาย
ภาษา
อังกฤษ
แก้ไขรหัส
วิชา

125
หลักสูตรเดิม
(พุทธศักราช 2555)
3101205 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Computer Graphics for Communication
หลักการ พื้นฐานการทางานกราฟิ กองค์ประกอบ
ของ ศิลปะและทฤษฎีสีที่มีอิทธิพลต่อความคิด ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์ แ วร์ ส าหรั บ งานออกแบบกราฟิ ก ฝึ ก ปฏิ บั ติ แ ละ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์จากโปรแกรมสาเร็จรูปในการออกแบบ
กราฟิกเพื่อการสื่อสารในสื่อประเภทต่างๆ

3103201 การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Speaking for Public Relations
ความหมายและความสาคัญของการพูดเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ หลักการใช้ภาษา บุคลิกภาพในการพูด การ
เตรียมการพูดและฝึกปฏิบัตกิ ารพูดเพื่อให้ความรู้ โน้มน้าวใจ
เพลิดเพลินจรรโลงใจและเพื่อการประชาสัมพันธ์

หลักสูตรปรับปรุง
(พุทธศักราช 2560)
3101205 อินโฟร์กราฟิกเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Info Graphics for Communication
หลั กการ พื้ นฐานการท างานกราฟิ ก
องค์ ประกอบของ ศิ ลปะและทฤษฎี สี ที่ มี อิ ทธิ พลต่ อ
ความคิ ด ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์ แวร์ ส าหรั บงานออกแบบ
กราฟิ ก ฝึ กปฏิ บั ติ และใช้ คอมพิ วเตอร์ จากโปรแกรม
ส าเร็ จรู ปในการออกแบบกราฟิ กเพื่ อการสื่ อสารในสื่ อ
ประเภทต่างๆ
Basic graphic working principles,
components of arts and color theories
influencing thought, hardware and software
for graphic design, practicum and applying
graphic design software for communication
in various media
3103202 การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Speaking for Public Relations
ความหมาย และความสาคัญของการพูด
เพื่อการประชาสัมพันธ์ หลักการใช้ภาษา บุคลิกภาพ
ในการพูด การเตรียมการพูดและฝึกปฏิบัติการพูด
ประเภทต่างๆ 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

หมายเหตุ
ปรับชื่อ
วิชา เพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษา
อังกฤษ

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
เพิ่มเติม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษา
อังกฤษ
แก้ไขรหัส
วิชา

126
หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
(พุทธศักราช 2555)
(พุทธศักราช 2560)
3103203 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 3103203 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
Writing for Public Relations
3(2-2-5)
หลักการ วัตถุประสงค์ ลักษณะ และรูปแบบ
Writing for Public Relations
ของการเขียนประเภทต่างๆ ที่จัดว่าเป็นการเขียนชั้นต้นใน
หลั ก การ วั ต ถุ ป ระสงค์ ลั ก ษณะ และ
ก า รป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ฝึ ก ทั ก ษ ะ ก ารเขี ย น เพื่ อ ก า ร รูปแบบของการเขียนประเภทต่างๆ ที่จัดว่าเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ
เขี ย นชั้ น ต้ น ในการประชาสั ม พั น ธ์ ฝึ ก ทั ก ษะการ
เขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ
Principles, objectives, characteristics,
and formatting of various types of basic writing
for public relations, practicing writing skill for
various types of public relations
3103304 การวางแผนการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 3103304 การวางแผนการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5)
Public Relations Planning
Public Relations Planning
ความหมาย ความส าคั ญ วั ต ถุ ป ระสงค์ และ
ความหมาย ความสาคัญ วัตถุประสงค์ และ
ประเภทของการวางแผนการประชาสั ม พั น ธ์ ปั จ จั ย ที่ ประเภทของการวางแผนการประชาสัมพันธ์ ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องและกระบวนการวางแผนประชาสัมพันธ์ การนา เกี่ยวข้องและกระบวนการวางแผนประชาสัมพันธ์ การ
แผนไปปฏิ บั ติ การควบคุ ม ติ ด ตาม และการประเมิ น ผล น าแผนไปปฏิ บั ติ การควบคุ ม ติ ด ตาม และการ
ต ล อ ด จ น ก ารแ ก้ ไข ปั ญ ห าอุ ป ส ร รค ต่ างๆ ใน งาน ประเมินผล ตลอดจนการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ใน
ประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์
Definition, significance, objectives,
and types of public relations planning, related
factors and public relations planning process,
public relations applying, monitoring, followup, evaluation and problem solving in public
relation

หมายเหตุ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
คงเดิม
เพิ่มเติม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษา
อังกฤษ

คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
คงเดิม
เพิ่มเติม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษา
อังกฤษ
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หลักสูตรเดิม
(พุทธศักราช 2555)
3103305 การโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Persuasion for Public Relations
ความหมาย ลักษณะ วิธีการของการโน้มน้าว
ใจโดยใช้การสื่อสารในรูปแบบ วิธีการต่างๆ องค์ประกอบ
การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ การโน้มน้าวใจกับกลุ่ม การ
โน้มน้าวใจกับการรณรงค์ จริยธรรมการสื่อสารเพื่อการโน้ม
น้าวใจ รวมทั้งศึกษา แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคม
วิทยา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ

3103306 สื่อชุมชนเพื่อการพัฒนา
3(2-2-5)
Community Media for Development
ศึกษาภูมิหลัง พัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับสื่อชุมชน คุณลักษณะ บทบาท การเลือกใช้
สื่ อ และกระบวนการผลิ ต สื่ อ ชุ ม ชนประเภทต่ า งๆ เช่ น
หอกระจายข่าว วิท ยุชุม ชน สื่ อบุ คคล สื่ อพื้ น บ้ าน สื่ อ
ประเพณี สื่อกิจกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนา
ด้ า นสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง วั ฒ นธรรม และ
สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบทในแต่ละชุมชนโดยเฉพาะ
การผลิตสื่อชุมชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้

หลักสูตรปรับปรุง
(พุทธศักราช 2560)
3103305 การโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Persuasion for Public Relations
ความหมาย ลั กษณะ วิ ธี การของการโน้ ม
น้ าวใจโดยใช้ ก ารสื่ อ สารในรู ป แบบ วิ ธี ก ารต่ างๆ
องค์ประกอบการสื่ อสารเพื่อการโน้มน้ าวใจ การโน้ ม
น้าวใจกับกลุ่ม การโน้มน้าวใจกับการรณรงค์ จริยธรรม
การสื่อสารเพื่ อการโน้ มน้ าวใจ รวมทั้งศึกษา แนวคิ ด
ทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยาและสั งคมวิ ท ยา อั น จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
Definition, characteristics, methods
of persuasion by utilizing various formats and
methods; components of communication for
persuasion, persuasion and grouping,
persuasion and campaigning, moral of
communication for persuasion including
framework, useful psychological and social
theory for persuasive communication
3103306 สื่อชุมชนเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5)
Community Media for
Development
ภู มิ หลั ง พั ฒนาการ แนวคิ ดและทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้องกับสื่อชุมชน คุณลักษณะ บทบาท การเลือกใช้
สื่อและกระบวนการผลิตสื่อชุมชนประเภทต่างๆ เช่น หอ
กระจายข่ าว วิ ทยุ ชุ มชน สื่ อบุ คคล สื่ อพื้ นบ้ าน สื่ อ
ประเพณี สื่ อกิ จกรรมและภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ น เพื่ อการ
พั ฒนาด้านสังคม เศรษฐกิ จ การเมื อง วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบทในแต่ละชุมชน โดยเฉพาะ
การผลิตสื่อชุมชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้

หมายเหตุ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
คงเดิม
เพิ่มเติม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษา
อังกฤษ

คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
คงเดิม
เพิ่มเติม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษา
อังกฤษ
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หลักสูตรเดิม
(พุทธศักราช 2555)

3104302 การจัดและผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อ
ชุมชน
3(2-2-5)
Programming and Production
for Community Broadcasting
ห ลั ก การ แ น วคิ ด ก ารวางแ ผ น ราย การ
กระบวนการ เทคนิคและการใช้อุปกรณ์ ในการจัดและผลิต
รา ย ก าร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก าร จั ด แ ล ะ ก าร ผ ลิ ต รา ย ก า ร
วิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ
เพื่อชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม

หลักสูตรปรับปรุง
(พุทธศักราช 2560)
Background, development, related
concepts and theories of community media,
characteristics, roles, media selection and
production process of various types of
community media; news broadcast tower,
community radio, personnel media , folk media,
traditional media, recreational media, and local
intellect, for social, economic, political, cultural,
and environmental development in accordance
with each community, especially community
media producing for the southern border
provinces development
3104303 การจัดและผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
เพื่อชุมชน
3(2-2-5)
Programming and Production
for Community Broadcasting
หลักการ แนวคิด การวางแผนรายการ
กระบวนการ เทคนิคและการใช้อุปกรณ์ ในการจัด
และผลิ ต รายการ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารจั ด และการผลิ ต
รายการวิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทัศน์
ประเภทต่างๆ เพื่อชุมชน พหุวัฒนธรรม
Principles, framework, program
planning, procedures, techniques and
broadcasting equipment for programming
and producing, practicum on programming
and producing television and radio shows
for multicultural community

หมายเหตุ

คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
คงเดิม
เพิ่มเติม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษา
อังกฤษ
แก้ไขรหัส
วิชา
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หลักสูตรเดิม
(พุทธศักราช 2555)
วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 18 นก.
3100311 การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายในงาน
นิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Make-up and Costumes in
Communication Arts
หลักการแต่งหน้า และการออกแบบเครื่ องแต่ง
กาย เทคนิ ค และเทคนิ ค พิ เศษ การแต่ งหน้ า แต่ งกายให้
เหมาะสมกั บ บทบาท เนื้ อ เรื่ อ ง ฝึ ก ปฏิ บั ติ แ ต่ งหน้ า และ
ออกแบบเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับงานทางด้านนิเทศ
ศาสตร์

3101307 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อ
การสื่อสาร
3(2–2-5)
Current Affairs Analysis for
Communication
ศึกษาสภาพการณ์ ภูมิหลัง ความสัมพันธ์และ
อิ ท ธิ พ ลของวิ ก ฤต การที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ งใน ป ระเท ศแล ะ
ต่างประเทศ อันส่งผลกระทบต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ของโลกปั จจุบั น ตลอดจน การวิเคราะห์ส ถานการณ์ เพื่ อ
นาไปใช้ในงานการสื่อสาร

หลักสูตรปรับปรุง
(พุทธศักราช 2560)
วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า 18 นก.
3100306 การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายใน
งานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Make-up and Costumes in
Communication Arts
หลั ก การแต่ ง หน้ า และการออกแบบ
เครื่ อ งแต่ ง กาย เทคนิ ค และเทคนิ ค พิ เ ศษ การ
แต่งหน้าแต่งกายให้เหมาะสมกับบทบาท เนื้อเรื่อง
ฝึกปฏิบัติแต่งหน้า และออกแบบเครื่องแต่งกายให้
เหมาะสมกับงานทางด้านนิเทศศาสตร์
Make-up principles and costume
design, special effect make-up, suitable
make-up and dress-up for roles, contents,
practicing make-up and costumes design
suit for communication arts
3101307 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อ
การสื่อสาร
3(2–2-5)
Current Affairs Analysis for
Communication
สภาพการณ์ ภู มิ หลั ง ความสั มพั นธ์ และ
อิ ทธิ พลของวิ กฤตการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ อันส่งผลกระทบต่อ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และภูมิภาคในโลกปัจจุบัน ตลอดจน การวิเคราะห์สถานการณ์
เพื่อนาไปใช้ในงานการสื่อสาร
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

หมายเหตุ

คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
คงเดิม
เพิ่มเติม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษา
อังกฤษ
แก้ไขรหัส
วิชา

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
เพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษา
อังกฤษ
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3101308 สื่อมวลชนกับสังคม
3(3–0-6)
Mass Media and Society
บทบาท หน้ า ที่ ของสื่ อ มวลชนประเภทต่ างๆ
อิ ท ธิ พ ลหรื อ ผลกระทบของสื่ อ มวลชนที่ มี ต่ อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจและการเมือง ความรับผิดชอบของสื่อมวลชนที่มี
ต่อสังคมตลอดจนอิทธิพลของสังคมที่มีต่อสื่อมวลชน ฝึกจัด
สัมมนาสื่อมวลชนกับสังคม

3103307 การรณรงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5)
Public Relations Campaign
ศึ กษาแนวคิ ด และทฤษฎี การรณรงค์ เพื่ อการ
ประชาสัมพันธ์ การแก้ปัญหาภาพลักษณ์ในภาวะวิกฤต รวมทั้ง
กรณี ศึกษาที่ เกี่ ยวข้ องกับการรณรงค์เพื่อการประชาสัมพั นธ์
การนาเทคนิคการสื่อสารต่างๆ มาใช้ในโครงการรณรงค์เพื่อการ
ประชาสัมพั นธ์ การใช้สื่อแบบต่ างๆ การจัดท าแผนโครงการ
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

หลักสูตรปรับปรุง
(พุทธศักราช 2560)
3101308 สื่อมวลชนกับสังคม
3(3–0-6)
Mass Media and Society
บทบาท หน้าที่ของสื่อมวลชนประเภท
ต่างๆ อิทธิพลหรือผลกระทบของสื่อมวลชนที่มีต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมือง ความรับผิดชอบ
ของสื่ อ มวลชนที่ มี ต่ อ สั งคมตลอดจนอิ ท ธิ พ ลของ
สังคมที่มีต่อสื่อมวลชน
Roles and duties of various
types of mass media, influences or impacts
of mass media on economic and politic
development, responsibilities of mass
media for society and influences of society
on mass media
3103307 การรณรงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Public Relations Campaign
แนวคิ ด และทฤษฎี การรณรงค์ เพื่ อการ
ประชาสัมพันธ์ การแก้ปัญหาภาพลักษณ์ในภาวะวิกฤต
รวมทั้ งกรณี ศึ กษาที่ เกี่ ยวข้ องกั บการรณรงค์ เพื่ อการ
ประชาสัมพันธ์ การนาเทคนิคการสื่อสารต่างๆ มาใช้ใน
โครงการรณรงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อแบบ
ต่างๆ การจัดทาแผนโครงการเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง
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

หมายเหตุ
คาอธิบาย
ราย วิ ช า
ภาษาไทย
ค ง เ ดิ ม
เพิ่ ม เติ ม
คาอธิบาย
ราย วิ ช า
ภาษา
อังกฤษ

คาอธิบาย
ราย วิ ช า
ภาษาไทย
ค ง เ ดิ ม
เพิ่ ม เติ ม
คาอธิบาย
ราย วิ ช า
ภาษา
อังกฤษ
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3104101 การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ชุมชน
3(2-2-5)
News Reporting for Community
Broadcasting
หลั ก การเขี ย นข่ า ววิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ
โทรทั ศ น์ เทคนิ ค การหาข่ า ว การพิ จ ารณาความส าคั ญ
ประเด็นและความน่าสนใจของข่าว คุณค่าข่าว การรายงาน
ข่าวประเภทต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการเขียนข่าวและสื่อข่าวทั้ ง
วิทยุ กระจายเสี ยงและวิท ยุโทรทั ศ น์ ในรูป แบบต่างๆ เพื่ อ
ชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม

3104303 การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
Radio and Television Studios
รูป แบบของห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
และวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ เทคนิ ค และวิ ธี ก ารใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เช่น ไมโครโฟน เครื่อง
บันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องรับ
และเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง กล้องถ่ายโทรทัศน์ เครื่อง
บั น ทึ ก เทปโทรทั ศ น์ อุ ป กรณ์ ช่ว ยสร้างภาพพิ เศษ แสง สี
ฉาก และอื่นๆ

หลักสูตรปรับปรุง
(พุทธศักราช 2560)
3104102 การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ชุมชน
3(2-2-5)
News Reporting and Community
Broadcasting
หลักการเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงและ
วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ เทคนิ ค การหาข่ า ว การพิ จ ารณา
ความส าคั ญ ประเด็ น และความน่ า สนใจของข่ า ว
คุ ณ ค่ า ข่ า ว การรายงานข่ า วประเภทต่ า ง ๆ ฝึ ก
ปฏิบัติการเขียนข่าวและสื่อข่าวทั้งวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อชุมชน พหุ
วัฒนธรร
Principles of broadcasting, news
seeking techniques, significance, point, and
interest of news, news value, news
reporting in various types of media;
practicing news writing and reporting in
various broadcasting for multicultural
community
3104304 การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
Radio and Television Studios
รู ป แบบ เทคนิ ค และวิ ธี ข องการใช้
ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ต ล อ ด จ น อุ ป ก รณ์ ที่ ใช้ ใน ก าร ผ ลิ ต ราย ก า ร
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เช่น กล้องถ่าย
โทรทั ศน์ เครื่องบันทึกเทป อุปกรณ์ ช่วยสร้างภาพ
พิเศษ อุปกรณ์เสียง แสง สี ฉาก และอื่นๆ

หมายเหตุ
คาอธิบาย
ราย วิ ช า
ภาษาไทย
ค ง เ ดิ ม
เพิ่ ม เติ ม
คาอธิบาย
ราย วิ ช า
ภาษา
อังกฤษ
แก้ไขรหัส
วิชา

คาอธิบาย
ราย วิ ช า
ภาษาไทย
ค ง เ ดิ ม
เพิ่ ม เติ ม
คาอธิบาย
ราย วิ ช า
ภาษา
อังกฤษ
แก้ไขรหัส
วิชา
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3105101 การสื่อสารการตลาดบรูณาการ 3(2-2-5)
Principles of Marketing
Communication
แนวคิด ความสาคัญ วิวัฒนาการกระบวนการ
สื่ อ สารทางการตลาด การสื่ อ สารตราสิ น ค้ า พฤติ ก รรม
ผู้บริโภค เครื่องมือการสื่อสารการตลาด และการสร้ างสาร
เพื่อการโน้มน้าวใจ ตลอดจนฝึกทักษะการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ

3105302 การประชาสัมพันธ์การตลาด
3(3-0-6)
Marketing Public Relations
แนวคิ ด ความส าคั ญ วิ วั ฒ นาการ การสื่ อ
สารตราสิ น ค้ า กลยุ ท ธ์ ก ารประสั ม พั น ธ์ เชิ งรุ ก เพื่ อ เพิ่ ม
ยอดขาย กระบวนการวางแผน เครื่องมือการประสัมพันธ์
การตลาดเชิงรุกและคุณธรรมจริยธรรมทางการตลาด

หลักสูตรปรับปรุง
(พุทธศักราช 2560)
Formats, techniques, and how to use
broadcast operation room as well as
equipment; television camera, television tape
recorder, special picture creation equipment,
sound equipment, lighting, scenes, and etc
3105101 การสื่อสารการตลาดบรูณาการ
3(2-2-5)
Integrated Marketing
Communication
แนวคิ ด ความส าคั ญ วิ วั ฒ นาการ
กระบวนการสื่ อสารทางการตลาด การสื่ อสารตราสิ นค้ า
พฤติกรรมผู้บริโภค เครื่องมือการสื่อสารการตลาด ตลอดจน
ฝึกทักษะการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Concepts, significance, evolution,
marketing communication process, brand
communication, consumer behaviors, marketing
communication tools, and practicing integrated
marketing communication skills
3105302 การประชาสัมพันธ์การตลาด 3(3-0-6)
Marketing Public Relations
แนวคิด ความสาคัญ วิวัฒนาการ การ
สื่ อ สารตราสิ น ค้ า เครื่ อ งมื อ การประสั ม พั น ธ์
การตลาด การวางแผนกลยุทธ์การประสัมพันธ์เชิง
รุก และคุณธรรมจริยธรรมทางการตลาด
Concepts, significance, evolution,
brand communication, tools of marketing
public relations, strategies for proactive
marketing public relations, and moral and
ethics in marketing

หมายเหตุ

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
เพิ่ม
คาอธิบาย
ภาษา
อังกฤษ
และเป็น
วิชาเอก
เลือก

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
เพิ่ม
คาอธิบาย
ภาษา
อังกฤษ
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หลักสูตรเดิม
(พุทธศักราช 2555)
3105303 การสื่อสารตราสินค้า
3(3-0-6)
Brand Communications
ความหมาย ความสาคัญ วิวัฒนาการ คุณค่าตรา
สินค้า หลักการสร้างอัตลักษณ์ของตราสินค้า การวางแผน
และบริห ารตราสินค้ า การกาหนดกลยุท ธการสื่อสารตรา
สินค้า การพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาด
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนตราสินค้า

หลักสูตรปรับปรุง
(พุทธศักราช 2560)
3105303 การสื่อสารตราสินค้า
3(3-0-6)
Brand Communication
ความหมาย ความส าคั ญ วิ วั ฒ นาการ
ประเภทของตราสินค้า พฤติกรรมผู้บริโภค คุณค่าตรา
สินค้า เครื่องมือการสื่อสารตราสินค้า การสร้างและการ
บริหารตราสินค้า
Definition, significance, evolution,
type of brand, consumer behavior, brand
values, brand communication tools, brand
launching and management

3105404 การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
3(3–0-6)
Integreted Marketing
Communication for Tourism
แนวคิด ความสาคัญของการสื่อสารการตลาด
เพื่อการท่องเที่ยว องค์ประกอบ ประเภทของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว การเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาด การ
สร้ า งสารเพื่ อ การจู งใจและโน้ ม น้ าวใจนั ก ท่ อ งเที่ ย ว การ
ส่งเสริมการตลาดในกิจการท่องเที่ยว

3105404 การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
3(3–0-6)
Integreted Marketing
Communication for Tourism
แนวคิด ความสาคัญ องค์ประกอบของ
การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทของ
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว เครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร
การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว และการสร้างสารเพื่อ
การโน้มน้าวใจ รวมทั้งการสื่อสารการตลาดเพื่อการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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

หมายเหตุ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
เพิ่ม
คาอธิบาย
ภาษา
อังกฤษ

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
เพิ่ม
คาอธิบาย
ภาษา
อังกฤษ
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หลักสูตรเดิม
(พุทธศักราช 2555)
3106202 ศิลปะกับการภาพถ่าย
3(2-2-5)
Arts and Photography
องค์ประกอบของศิลปะ หลักการศิลปะ สีและ
จิ ต วิ ท ยาวิ ท ยาสี ใ นการถ่ า ยภาพ แสงและการจั ด แสง
บรรยากาศและอารมณ์ของภาพ การจัดองค์ประกอบของ
ภาพถ่าย การวิจารณ์ และบรรยายภาพถ่าย เทคนิ คการ
นาเสนอภาพถ่าย

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
3100002 เตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ด้านนิเทศศาสตร์
2(180 ชั่วโมง)
Preparation for Field Experience
in Communication Arts
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ ในด้าน
การรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒ นาตัวผู้เรียนให้มีค วามรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ

หลักสูตรปรับปรุง
(พุทธศักราช 2560)
3106202 ศิลปะกับการภาพถ่าย 3(3-2-5)
3(2-2-5)
Arts and Photography
องค์ประกอบของศิลปะ หลักการศิลปะ
สีและจิตวิทยาสีในการถ่ายภาพ แสงและการจัดแสง
บ ร ร ย า ก า ศ แ ล ะ อ า ร ม ณ์ ข อ งภ า พ ก า ร จั ด
องค์ประกอบของ ภ าพ ถ่ า ย ก ารวิ จ ารณ์ แ ล ะ
บรรยายภาพถ่าย เทคนิคการนาเสนอภาพถ่าย
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
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 9 หน่วยกิต
3100407 เตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพและ
เตรียมสหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์
3(270 ชั่วโมง)
Preparation for Field Experience
and Cooperative Education
in Communication Arts
จัด ให้ มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรีย มความพร้อ ม
ของผู้ เรี ย นก่ อ นออกฝึ ก ประสบการณ์ วิ ชาชี พ ทาง
นิเทศศาสตร์ ในด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาส
ของการประกอบอาชีพ การพั ฒ นาตั วผู้ เรีย นให้ มี
ความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ
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

หมายเหตุ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
คงเดิม
เพิ่มเติม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษา
อังกฤษ

ปรับเปลีย่ น
เพิ่มเติม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษา
อังกฤษ
แก้ไขรหัส
วิชา
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หลักสูตรเดิม
(พุทธศักราช 2555)
3100005 สหกิจศึกษา
6(600 ชั่วโมง)
Co-operative Education
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยจัดให้
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ชั้ น ปี ที่ 4 ไปปฏิ บั ติ ง านจริ ง ณ สถาน
ประกอบการที่ให้ความร่วมมือในฐานะพนักงานชั่วคราวเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง นักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ
จะต้องดาเนินการทุกขั้นตอนเสมือนจริง ตั้งแต่การเขียนใบ
สมั ค ร การผ่ านการคั ด เลื อ กจากสถานประกอบการการ
ปฏิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราว และการประเมินผล
การท างาน โดยมีอ าจารย์ ในสาขาวิชานิ เทศศาสตร์ และ
พนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมายเป็นผู้ดูแล
การปฏิบัติงานและการประเมินผลการทางาน นักศึกษาที่
เรียนวิชา สหกิจศึกษาจะได้รับการยกเว้นการฝึกงาน

หลักสูตรปรับปรุง
(พุทธศักราช 2560)
3100408 สหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์
6(600 ชั่วโมง)
Cooperative Education
in Communication Arts
การปฏิ บั ติ งานในสถานประกอบการ
โดยจัดให้นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 ไปปฏิบัติงานจริง
ณ สถานประกอบการที่ ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในฐานะ
พนักงานชั่วคราวเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง
นักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องดาเนินการทุก
ขั้นตอนเสมือนจริง ตั้งแต่การเขียนใบสมัคร การผ่าน
การคัดเลือกจากสถานประกอบการการปฏิบัติงาน
ในฐานะพนักงานชั่วคราว และการประเมินผลการ
ทางาน โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และ
พนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย
เป็ น ผู้ ดู แลการปฏิ บั ติงานและการประเมิ น ผลการ
ทางาน นักศึ กษาที่เรียนวิชา สหกิจศึกษาจะได้รับ
การยกเว้นการฝึกงาน
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

หมายเหตุ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
คงเดิม
เพิ่มเติม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษา
อังกฤษ
แก้ไขรหัส
วิชา
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หลักสูตรเดิม
(พุทธศักราช 2555)
3100003 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์
5(450 ชั่วโมง)
Field Experience in
Communication Arts
ฝึกปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ในหน่วยงานรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน โดยการนาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง จัดให้
มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกงาน และจัด
ปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายและสรุปผลปัญหางานด้านนิเทศ
ศาสตร์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาให้สาเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี

3100004 เตรียมสหกิจศึกษา
1(90 ชั่วโมง)
Preparation for Co-operative
Education
การคัดเลือกนักศึกษาให้ร่วมโครงการการเตรียมความ
พร้อมในความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการ เตรียมฝึ กการปฏิ บั ติ งานทางด้ านนิ เทศ
ศาสตร์ในสถานประกอบการ

หลักสูตรปรับปรุง
(พุทธศักราช 2560)
3100409 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์
3(270 ชั่วโมง)
Field Experience in
Communication Arts
ฝึ ก ป ฏิ บั ติ งาน ด้ าน นิ เท ศ ศ าส ต ร์ ใ น
หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน โดยการ
น าความรู้ ทั้ งภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ที่ ได้ จ าก
การศึ ก ษาไปใช้ ใ นสถานการณ์ จ ริ ง จั ด ให้ มี ก าร
ปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกงาน และ
จัดปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายและสรุปผลปัญหางาน
ด้ า นนิ เทศศาสตร์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ตลอดจนวิ ธีก ารแก้ ไข
ปัญหาให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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

หมายเหตุ
ปรับเปลีย่ น
เพิ่มเติม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษา
อังกฤษ
แก้ไขรหัส
วิชา

ปรับออก
ยกเลิก
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หลักสูตรเดิม
(พุทธศักราช 2555)

หลักสูตรปรับปรุง
(พุทธศักราช 2559)
3103409 สัมมนาการสื่อสาร
3(2-2-5)
Seminar in Communication
ความหมายของการสัมมนา จุดมุ่งหมาย
องค์ประกอบ กระบวนการ รู ปแบบและเทคนิคการ
จัดสัมมนา วิเคราะห์และวิจารณ์ในการดาเนินงาน
การสื่อสาร เพื่อให้เข้าใจถึงอุปสรรคและข้อเท็จจริง
ตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขปัญ หาในเรื่องต่างๆ
ฝึกจัดสถานการณ์ จาลองในการสัมมนาปัญ หาการ
สื่อสาร และฝึกจัดสัมมนาการสื่อสารในสถานการณ์
ไม่มี
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
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 นก. 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 นก.
ให้ เลื อ ก เรี ย น วิ ช า ใด ๆ ใน ห ลั ก สู ต ร ข อ ง
ให้ เลื อ กเรี ย นวิ ช าใดๆ ในหลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน มหาวิทยาลัยราชภั ฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับ รายวิชาที่
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับ เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
เรี ย นโดยไม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต รวมในเกณฑ์ ก ารส าเร็ จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้

หมายเหตุ
วิชาใหม่

คงเดิม
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ภาคผนวก ฌ
ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ในการวิพากษหลักสูตร
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ภาคผนวก ฌ
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร
ชื่อ - สกุล ผูทรงคุณวุฒิ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
2. คุณสมเกียรติ จันทรสีมา
3. คุณสุนิตา มินซาร์
ในภาพรวมของผู้ทรงคุณวุฒิ
ลาดับ
ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
การปรับปรุงแก้ไข
1
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชื่อครอบคลุม ในเนื้อหาให้มี พิจารณาแก้ไขตามคาแนะนา
นักสื่อสารสังคม (จบออกจาก นิเทศฯ มรย.แล้วเป็น เพิ่ ม เนื้ อ หาด้ า นนั ก สื่ อ สาร
นักสื่อสารสังคมทั้งไทย มาเลย์ สิงค์ อินโด บรูไน)
สั งค ม ใน แ ต่ ล ะ ร าย วิ ช าที่
เหมาะสม
2
ควรวางต าแหน่ ง ให้ ห ลั ก สู ต รเข้ า ไปสู่ ก ลุ่ ม สั ง คม พิจารณาแก้ไขตามคาแนะนา
วัฒ นธรรม เจาะกลุ่ ม ประเทศให้ ชั ด เจน (ในกลุ่ ม วางต าแหน่ ง ให้ ห ลั ก สู ต รเข้ า
ประเทศอาเซียน อินโด มาเลย์ สิงคโปร์ บรูไน)
ไปสู่กลุ่มสังคมวัฒนธรรม
3
เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเขตภูมิภาคอาเซียน ติดกับ พิจารณาแก้ไขตามคาแนะนา
4 ประเทศ ดังนี้ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และ ให้หลักสูตรเปิด/ขยายพื้นที่ให้
บรูไน
ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน
4
หมวดที่ 1 ข้ อ 11.1 สถานการณ์ ห รื อ การพั ฒ นา พิจารณาแก้ไขตามคาแนะนา
เศรษฐกิจ เพิ่มคาที่เป็นดิจิตอล เพื่อตอบในยุคต่อไป เพิ่มคาที่ป็นดิจิตอลในหมวดที่
ในอนาคต
1 ข้อ 11.1
5
หมวดที่ 2 1.1 ปรั ช ญาของหลั ก สู ต ร เชื่ อ มโยง พิจารณาแก้ไขตามคาแนะนา
อาเซีย น และตระหนั กถึ งบทบาทในการเชื่อมโยง เพิ่มการเชื่อมโยงอาเซียนใน
สังคม
หมวดที่ 2 ข้อ 1.1
6
ปรั บ ค าอธิบ ายรายวิช าให้ เพิ่ ม เกี่ ย วกั บ นั กสื่ อ สาร ปรับในคาอธิบายรายวิชาที่
สังคม
เหมาะสม
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
ลาดับ
1

2

3

4

5

ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
การปรับปรุงแก้ไข
ควรนานักศึกษาไปหาประสบการณ์ข้างนอก หรือนา พิจารณาแก้ไขตามคาแนะนา
ความรู้จากข้างนอกมาให้นักศึกษา
โด ย ก า ร นั ก ศึ ก ษ า ไป ห า
ประสบการณ์ข้างนอก
ควรมีการนานักศึกษาทัศนศึกษาต่างประเทศ เพื่อ พิจารณาแก้ไขตามคาแนะนา
เปิดโลกทัศน์ทางการสื่อสาร
โดยการวางแผนจั ด กิ จ กรรม
ศึกษาดูงานประเทศอาเซียน
เชิ ญ วิ ท ยากรเข้ า มาแลกเปลี่ ย นเพื่ อ ให้ เห็ น ความ พิจารณาแก้ไขตามคาแนะนา
หลากหลาย
เชิ ญ วิ ท ยากรมาแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้
ในส่ ว นอนาคตของการตอบรั บ นิ เ ทศศาสตร์ พิจารณาแก้ไขตามคาแนะนา
นักศึกษาที่จบออกไปที่มีความก้าวหน้า ศิษย์เก่าที่ เชิ ญ ศิ ษ ย์ เก่ า ห รื อ รุ่ น พี่ ที่
ประสบความสาเร็จ มาสร้างแรงจูงใจ เพื่อตอบโจทย์ ประสบความส าเร็จมาพุ ดคุ ย
นิเทศศาสตร์ในอนาคตต่อไป
พบปะน้อง
ควรมีการวางแผน 3 ปี, 5 ปี หรือ 10 ปี ในการทา พิจารณาแก้ไขตามคาแนะนา
วิจั ยหรือองค์ความรู้ ใหม่ เพื่อสามารถน าไปทางาน วางแผน งานวิ จั ย หรื อ องค์
ร่วมกับคณะอื่นๆ ได้
ความรู้ใหม่ร่วมกันกับคณะอื่น
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2. คุณสมเกียรติ จันทรสีมา
ลาดับ
1
2

3

ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
เนื้อหาของหลักสูตรควรเน้นให้ผู้เรียนประกอบ
อาชีพเป็นนักสื่อสารสังคม
ในเนื้อหาหลักสูตรควรเน้นเนื้อหาที่เป็นจุดเน้นของ
พื้ น ที่ เช่ น การใช้ ภ าษามลายู ถิ่ น ในการสื่ อ สาร
เพราะเป็นพื้นที่มนสังคมพหุวัฒนธรรม
การตีความชุมชนควรมองหลายระดับ

4.

การเป็นนักสื่อสารสังคมเสมือนเป็นตัวเชื่อมข้อมูล
ข่าวสารไปสู่สังคมภายนอก

5

ควรเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการเป็นนักสื่อสาร
สังคม ในรายวิชา

การปรับปรุงแก้ไข
พิ จ ารณาแก้ ไขตามค าแนะน า
โดยการเพิ่มในเนื้อหาหลักสูตร
พิ จ ารณาแก้ ไขตามค าแนะน า
เพิ่มภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พิจารณาแก้ไขตามคาแนะนาใน
การตีความชุมชนควรมองหลาย
ระดับ
พิจารณาแก้ไขตามคาแนะนาให้
นิ เทศศาสตร์เป็ น ตั ว เชื่ อ มใหญ่
ไปสู่สังคมภายนอก
พิ จ ารณาแก้ ไขตามค าแนะน า
เพิ่มในคาอธิบายรายวิชา
3100101 การพัฒนาบุคลิกภาพ
เพื่องานนิเทศศาสตร์

3. คุณสุนิตา มินซาร์
ลาดับ
1

ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
นักประชาสัมพันธ์ยังคงมีบทบาทที่สาคัญต่อการ
ดาเนินงานของภาครัฐ

การปรับปรุงแก้ไข
พิจารณาแก้ไขตามคาแนะนาให้
ปรับปรังเนื้อหาการ
ประชาสัมพันธ์ในภาครัฐให้
ทันสมัยสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน
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ภาคผนวก ญ
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 23 เดือนธันวาคม 2559
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559
ลาดับ
1

ข้อเสนอแนะ

การปรับปรุงแก้ไข

ตรวจสอบคุณวุฒิผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาดับที่ ตรวจสอบแล้ ว ตรงตาม Transcript ที่
2 และ 3 จบจากสถาบั น การศึ ก ษาเดี ย วกั น ทางมหาวิทยาลัยออกให้
คุณวุฒิเดียวกันแต่สาขาวิชาต่างกัน

2

ปั ญ หาของนั กศึกษาแรกเข้า เรื่องการทางาน การท างานเป็ น ที ม ระบุ ในกลยุ ท ธ์ก าร
เป็ นทีม ถือเป็ นปั ญหาสาคัญหรือไม่ หากเป็น แก้ ไ ขปั ญ ห าแล้ ว ในข้ อ ตกลง “การ
ปัญหาสาคัญให้ระบุในกลยุทธ์การแก้ไขปัญหา รับ ผิ ด ชอบกิ จ กรรมของหลั ก สู ต รนิ เทศ
ศาสตร์”

3

วิ ช า การสื่ อ สารเพื่ อ การพั ฒ นาชายแดนใต้ ตามมติที่ประชุมสาขานิเทศศาสตร์ยืนยัน
ควรปรั บ ชื่ อ วิ ช าเป็ น การสื่ อ สารเพื่ อ พั ฒ นา ในการใช้ ชื่ อ วิ ช าเดิ ม แต่ เพิ่ ม เนื้ อ หาใน
ค าอธิ บ ายรายวิ ช าการสื่ อ สารเพื่ อ การ
ชุมชน
พัฒนาชายแดนใต้

4

วิ ช า กฎหมายและจริ ย ธรรมสื่ อ สารมวลชน ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สาขานิ เทศศาสตร์ ได้
คาอธิบายรายวิช า อิงเนื้อหาเป็นกฎหมายมาก พิจารณาแล้ว ยืนยันตามเดิม เนื่องจากใน
ไปหรื อไม่ เพราะท าให้ เนื้ อ หาเยอะ และควร รายวิชามีการสอน
เลื อ ก ป ระ เด็ น ก ฎ ห ม าย ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ
สื่อสารมวลชนจริงๆ เช่น พรบ. คอมพิวเตอร์
เรื่องการเผยแพร่

5

ทบทวนการเขียนคาอธิบายรายวิชาเทคนิคและ ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สาขานิ เทศศาสตร์ ได้
พิจารณาแล้ว ยืนยันตามเดิม
เทคโนโลยีการนาเสนอ

6

ทบทวนการเขียนคาอธิบายรายวิชาการพูดเพื่อ ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สาขานิ เทศศาสตร์ ได้
พิจารณาแล้ว ได้ปรับคาอธิบายรายวิชา
การประชาสัมพันธ์
ตามข้อเสนอแนะ
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ลาดับ

ข้อเสนอแนะ

การปรับปรุงแก้ไข

7

การกระจายความรั บ ผิ ด ชอบจากหลั ก สู ตรสู่ ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สาขานิ เทศศาสตร์ ได้
รายวิ ช า จุ ด ด าของด้ า นความรู้ ข องวิ ช า ทบทวนและปรับเปลี่ยนตามคาแนะนา
กฎหมายและวิชาอื่นๆ ให้ทบทวนอีกครั้ง

8

หมวดที่ 4 การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะพิ เศษของ ได้บรรจุอยู่ในหมวดที่ 4 ข้อ 4 ทักษะด้าน
นักศึกษา ควรเพิ่มเติมทักษะด้านภาษาอังกฤษ วิชาชีพทางการสื่อสาร ในข้อ 2 กิจกรรม
เสริมศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศา
เนื่องจากเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
สตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

9

วิชาการรู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัล ควรปรับชื่อวิชา ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สาขานิ เทศศาสตร์ ได้
พิจารณาเปลี่ยนเป็นชื่อวิชาการรู้เท่าทัน
ภาษาอังกฤษเป็น Media Digital Literacy
สื่อดิจิทัล Digital Media Literacy

10

วิชาอินโฟร์กราฟิกเพื่อการสื่อสาร ปรับชื่อวิ ชา ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สาขานิ เทศศาสตร์ ได้
ภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ ภาษาไทยใช้ชื่ อ พิจารณาแล้ว ยืนยันตามเดิม
วิช าว่า “สารสนเทศกราฟิ กเพื่ อการสื่ อสาร”
และภาษาอั ง กฤษ “Information Graphics
for Communication”

11

ประวัติผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์มีเอกสาร ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สาขานิ เทศศาสตร์ ได้
ประกอบการสอนทุกท่านแต่พบว่าหลายท่าน เพิ่ ม เติ ม เอกสารประกอบการสอนตาม
คาแนะนา
ยังไม่ได้ระบุ ควรเพิ่มเติม

12

วิชาสัมมนาประชาสัมพันธ์ คาอธิบายรายวิชา ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สาขานิ เทศศาสตร์ ได้
เน้นไปทางประชาสัมพันธ์ ควรเน้นเรื่องไปที่นัก เปลี่ยนตามข้อเสนอแนะเป็นวิชาสัมมนา
การสื่อสาร
สื่อสารสังคม

13

วิชาการสื่อสารตราสินค้า ควรเพิ่มเรื่อง
ภาพลักษณ์

ในส่ ว นของภาพลั ก ษณ์ อธิ บ ายอยู่ ใ น
เนื้อหาของคุณค่าตราสินค้า
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
เมื่อวันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ลาดับ
ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงแก้ไข
1 กิจกรรมปรับพื้นฐาน มีคาว่าและรับผิดชอบกิจกรรมของ แก้ ไขตามค าแนะน า และปรั บ
หลักสูตร ให้แยกออกมาและเพิ่มข้อความให้สอดรับกัน แก้ ไขเพิ่ มข้ อ 2 นั กศึ กษามี ส่ วน
ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบกิ จ กรรมของ
หลักสูตร
2 วิชา 3101307 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการ แก้ไขตามคาแนะนา ตัดคาว่า
สื่อสารคาอธิบายรายวิชา ควรตัดคาว่า ศึกษา
“ศึกษา” ออก
3 ข้อ 5 ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิจัย 5.3 ช่วงเวลา กับ แก้ไขตามคาแนะนา ปรับให้ตรง
แผนบริหารไม่สอดคล้องกัน
ตามแผน
4 วิ ช า 3101103 การสื่ อสารเพื่ อการพั ฒ นาชายแดนใต้ แก้ไขตามคาแนะนา ใส่ “,”
ค าอธิ บายรายวิ ชาในส่ วนของภาษาอั งกฤษของวิ ชาแรก
dimentsion of evelopment. ไม่ควรใส่ “.” แต่ควรใส่ “,”
5 วิช า 3101103 การสื่ อสารเพื่ อการพั ฒ นาชายแดนใต้ แก้ไขตามคาแนะนา ตัดคาว่า
คาอธิบายรายวิชา ควรตัดคาว่าศึกษา
“ศึกษา” ออก
6 วิชา 3101104 การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล คาอธิบายรายวิชา แก้ไขและปรับตามคาแนะนา
การรับ และการเข้าถึง สื่ อทุกประเภท ปรับเป็น การรับ ประเภท ปรับเป็น การรับและ
และการเข้าถึงสื่อประเภทต่างๆ
การเข้าถึงสื่อประเภทต่างๆ
7 วิชา 3103101 การประชาสัมพันธ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม แก้ไขและปรับตามคาแนะนา
ปรับคาอธิบายรายวิชาในส่วนของภาษาอังกฤษ
8 วิชา 3103408 การวิจัยนิเทศศาสตร์ คาอธิบายรายวิชา แก้ไขและปรับตามคาแนะนา
ควรตัดคาว่า ศึกษา และ คาว่า วิธีการ และปรับคาอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษด้วย
9 วิชา 3104303 การจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง แก้ไขตามและปรับคาแนะนา
และวิ ท ยุ โทรทั ศน์ เพื่ อชุ มชน ค าอธิ บ ายรายวิ ช า
ในภาษาอั งกฤษ ค าว่ า multicultural community แต่
ภาษาไทยไม่ตรงกัน ให้ปรับเป็นเพื่อชุมชนพหุวัฒนธรรม
10 วิชา 3101307 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการ แก้ไขตามคาแนะนา ตัดคาว่า
สื่อสาร คาอธิบายรายวิชา ควรตัดคาว่า ศึกษา
“ศึกษา” ออก
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ลาดับ
ข้อเสนอแนะ
11 วิชา 3105404 การสือ่ สารการตลาดเพือ่ การท่องเทีย่ ว
คาอธิบายรายวิชา ประโยคสุดท้ายให้ปรับเป็น รวมทั้งการ
สื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้
12
13
14
15
16

17

18

19

มาตรฐานผลการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย 5.2.3 ควรตัด
คาว่า “เพื่อให้”
ตรวจสอบลาดับผลงานทางวิชาการ เรียงผลงานใหม่ไป
ผลงานเก่า
คานา ใช้คาว่า เป็นระยะเวลา 20 ปี
ตรวจสอบคุณวุฒิ ของนางสาวกัลยาณี กาญจนธานี
ปี 2548 เป็น ปริญญาโท ไม่ใช่ปริญญาตรี
ตารางการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบจากหลั ก สู ต รสู่
รายวิช า ควรให้ ค วามส าคั ญ กับ ความรับ ผิ ด ชอบหลั ก
(จุดดา) โดยให้สอดคล้องกับรายวิชา เช่น วิชาวิจัยนิเทศ
ศาตร์ โดยตรวจสอบ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่มความรับผิดชอบหลัก จุดดาข้อ (3)
วิชา 3104304 การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ คาอธิบายรายวิชา คาว่า แสง สี ฉาก และอื่นๆ
ไม่สอดคล้ องกับภาษาอังกฤษ เพราะคาว่า “และอื่นๆ” ไม่
นิยมใช้ในการเขียนในคาอธิบายรายวิชา
หมวดที่ 5 การทวนสอบ ควรเพิ่มเติมระดับรายวิชากับ
ระดับหลักสูตร
ทบทวนการเขียนคาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
ทุกรายวิชา

การปรับปรุงแก้ไข
แก้ไขและปรับตามคาแนะนาปรับ
เป็น รวมทั้งการสื่อสารการตลาด
เพื่ อการท่ องเที่ ยวในจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้
แก้ไขตามคาแนะนา ตัดคาว่า
“เพื่อให้” ออก
แก้ไขตามคาแนะนา โดยเรียง
จากผลงานใหม่ไปผลงานเก่า
แก้ไขตามคาแนะนาโดยเพิ่มคา
เป็นระยะเวลากว่า 20 ปี
แก้ไขตามคาแนะนา เป็น นศ.ม.
(สื่อสารมวลชน)
แก้ไขปรับเพิ่มตามคาแนะนา โดย
เพิ่มความรับผิดชอบหลัก จุดดา
ข้อ (3) แสดงออกถึงความสามารถ
ในการวิ เคราะห์ ตั วเลข แปรผล
และการนาเสนอข้อมูล
แก้ไขและปรับตามคาแนะนา
โดยการเพิ่มคาว่า “และอื่นๆ”

แก้ ไขและปรั บ ตามค าแนะน า
โดยเพิ่มการทวนสอบเป็นระดับ
รายวิชาและระดับหลักสูตร
แก้ไขและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
โดยให้ ผู้ เชี่ ยวชาญจากหลั กสู ตร
ภาษาอังกฤษเป็นผู้ตรวจสอบ
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-----------------------------------------------------------------1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
2. ชื่อ – สกุล
นางสาวแวอาซีซะห์ ดาหะยี
3. ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4. สังกัด
คณะวิทยาการจัดการ
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
พ.ศ.
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศศ.ม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2546
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.บ สื่อสารมวลชน
2532
6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานวิจัย
สาธิตา แก้วเหล็ก, แวอาซีซะห์ ดาหะยี, ฎาวีณี ต่วนมูดอ, ราเชษฐ์ หีมสุหรี
และวัล ย์ ล ดา พรมเวีย ง . (2559). รายงานการวิ จั ย เรื่ อ ง อั ต ลั กษณ์ นั ก ศึ ก ษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา :
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
แวอาซีซะห์ ดาหะยี. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง การใช้สถานการณ์จริงเพื่อพัฒนา
ทักษะการสื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 3. ยะลา :
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
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แวอาซีซะห์ ดาหะยี. (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง ศึกษาการสื่อสารโดยใช้ภาษาถิ่น
เพื่อสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน ในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดน
ภาคใต้. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
แวอาซีซะห์ ดาหะยี. (2557). รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการดาเนินงาน
ด้านการสื่อสารของงานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครยะลา อาเภอเมือง จังหวัด
ยะลา. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
แวอาซีซะห์ ดาหะยี. (2555). รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการดาเนินงานด้านการ
สื่อสารขององค์การบริหารส่วนตาบลลาใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดยะลา.
ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
6.2 บทความ (ถ้ามี)
สาธิตา แก้วเหล็ก, แวอาซีซะห์ ดาหะยี, ฎาวีณี ต่วนมูดอ, ราเชษฐ์ หีมสุหรี
และวัลย์ลดา พรมเวียง . (2559). อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน งานการประชุมวิชาการ
การนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8
วันที่ 15 ธันวาคม 2559. (หน้า 115). ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
ปัทมา เนียมบดี และแวอาซีซะห์ ดาหะยี. (2557). รูปแบบการดาเนินงานวิทยุสถานีวิทยุ
เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน
งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 24 – 26 เมษายน
2559 (หน้า 673-683). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
แวอาซีซะห์ ดาหะยี. (2556). รูปแบบการดาเนินงานด้านการสื่อสารขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าเรือ อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี. ใน งานการประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 10 ตุลาคม
2557 (หน้า 2267-2275). ขอนแก่น : วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
แวอาซีซะห์ ดาหะยี. (2555). ภาษากวี : ศาสตร์และศิลป์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ.
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีที่ 7(2): 165-169.
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6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ
แวอาซีซะห์ ดาหะยี. (2559). ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์. เอกสารประกอบ
การสอนรายวิชาศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์, ยะลา :
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
แวอาซีซะห์ ดาหะยี. (2556). หลักนิเทศศาสตร์.เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
หลักนิเทศศาสตร์, สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์.
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี 20 ปี
ชื่อวิชา หลักนิเทศศาสตร์
ชื่อวิชา ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
ชื่อวิชา การจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์เพื่อชุมชน
ชื่อวิชา การประชาสัมพันธ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
ชื่อวิชา การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
ชื่อวิชา การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายในงานนิเทศศาสตร์
ชื่อวิชา การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อชุมชน
7.1.2 ระดับปริญญาโท - ปี

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

7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
ไม่มี

(ลงชื่อ) ........................................................ เจ้าของประวัติ
(นางสาวแวอาซีซะห์ ดาหะยี)
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-----------------------------------------------------------------1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
2. ชื่อ – สกุล
นางสาวฎาวีณี ต่วนมูดอ
3. ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
4. สังกัด
คณะวิทยาการจัดการ
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นศ.ม สื่อสารเพื่อการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ปริญญาตรี
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ศศ.บ นิเทศศาสตร์

พ.ศ.
2550
2545

6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานวิจัย
สาธิตา แก้วเหล็ก, แวอาซีซะห์ ดาหะยี, ฎาวีณี ต่วนมูดอ, ราเชษฐ์ หีมสุหรี
และวั ล ย์ ล ดา พรมเวีย ง . (2559).รายงานการวิ จั ย เรื่ อ ง อั ต ลั ก ษณ์ นั ก ศึ ก ษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา :
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
ฎาวีณี ต่วนมูดอ ( 2558 ). รายงานการวิจัย เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ :
กรณีศึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดยะลา. ยะลา : สถาบันวิจัยและ
พัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
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ฎาวีณี ต่วนมูดอ ( 2558 ). รายงานการวิจัย เรื่อง ผลสัมฤทธิ์การสื่อสารของชุมชน
ต าบลท่ า เรื อ อาเภอโคกโพธิ์ จั งหวัด ปั ต ตานี . ยะลา : คณะวิท ยาการจั ดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
ฎาวีณี ต่วนมูดอ ( 2556 ). รายงานการวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของการเปิดรับข่าวสาร
ผ่านสื่อประชาสัม พั น ธ์ด้ านยาเสพติ ดของนักศึ กษาใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ .
ยะลา : สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
ฎาวีณี ต่วนมูดอ ( 2556 ). รายงานการวิจัย เรื่อง การโต้วาทีเพื่อการฝึกทักษะใน
รายวิชาการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์. ยะลา : สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดน
ใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
ฎาวีณี ต่วนมูดอ ( 2555 ). รายงานการวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการด้านการ
ประชาสั ม พั น ธ์ สิ น ค้ า โอท็ อ ป ต าบลท่ า เรื อ อ าเภอโคกโพธิ์ จั ง หวั ด ปั ต ตานี .
ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
6.2 บทความ (ถ้ามี)
สาธิตา แก้วเหล็ก, แวอาซีซะห์ ดาหะยี, ฎาวีณี ต่วนมูดอ, ราเชษฐ์ หีมสุหรี
และวัลย์ลดา พรมเวียง . (2559). อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน งานการประชุมวิชาการ
การนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8
วันที่ 15 ธันวาคม 2559. (หน้า 115). ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
ดุษฎี นาคเรือง, สุธิดา วัฒนยืนยง และฎาวีณี ต่วนมูดอ (2556). สถานะภาพการบริหาร
ความต่อเนื่องของธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดยะลา. ใน งาน
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัย
จากคลังปัญญาท้องถิ่นสู่สากล วันที่ 24 – 26 เมษายน 2559. (หน้า 751-757)
ยะลา : สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
ฎาวีณี ต่วนมูดอ ( 2556 ). ประสิทธิผลของการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ด้าน
ยาเสพติดของนักศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนใต้. ใน งานการประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 10 ตุลาคม
2557 (หน้า 2384-2395). ขอนแก่น : วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ
ฎาวีณี ต่วนมูดอ. (2559). การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์.เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์, ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี 5 ปี
ชื่อวิชา กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
ชื่อวิชา การรู้เท่าทันสื่อ
ชื่อวิชา การวางแผนการประชาสัมพันธ์
ชื่อวิชา การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
ชื่อวิชา การโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสัมพันธ์
ชื่อวิชา การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ชื่อวิชา สื่อโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
ชื่อวิชา สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
ชื่อวิชา การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
ชื่อวิชา สื่อมวลชนกับสังคม
ชื่อวิชา การรู้เท่าทันสื่อ
ชื่อวิชา การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ชื่อวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
7.1.2 ระดับปริญญาโท - ปี

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

7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
ไม่มี
(ลงชื่อ) ........................................................ เจ้าของประวัติ
(นางสาวฎาวีณี ต่วนมูดอ)
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-----------------------------------------------------------------1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
2. ชื่อ – สกุล
นางสาวสาธิตา แก้วเหล็ก
3. ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
4. สังกัด
คณะวิทยาการจัดการ
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นศ.ม. การสื่อสารเพื่อการรณรงค์
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นศ.บ. วารสารศาสตร์

พ.ศ.
2551
2547

6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานวิจัย
สาธิตา แก้วเหล็ก. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชา
นิ เ ทศศาสตร์ คณะวิ ท ยาการจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา. ยะลา :
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
สาธิตา แก้วเหล็ก. (2556). รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการออกแบบ
และตกแต่งภาพกราฟิกเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ . ยะลา :
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
สาธิตา แก้วเหล็ก. (2556). รายงานการวิจัย เรื่องอิทธิพลของ Social Media ที่มีผลต่อ
การใช้ชีวิตประจาวันของนักศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนใต้. ยะลา : สถาบันวิจัย
และพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
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สาธิตา แก้วเหล็ก. (2555). รายงานการวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการด้านการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าโอท็อป ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี. ยะลา :
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
6.2 บทความ (ถ้ามี)
สาธิตา แก้วเหล็ก, แวอาซีซะห์ ดาหะยี, ฎาวีณี ต่วนมูดอ, ราเชษฐ์ หีมสุหรี
และวัลย์ลดา พรมเวียง . (2559). อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน งานการประชุมวิชาการ
การนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8
วันที่ 15 ธันวาคม 2559. (หน้า 115). ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
สาธิตา แก้วเหล็ก. (2556). อิทธิพลของ Social Media ที่มีผลต่อการใช้ชีวิตประจาวัน
ของนั ก ศึ ก ษาใน 3 จั งหวั ด ชายแดนใต้ . ใน งานการประชุ ม วิ ช าการและเสนอ
ผลงานวิ จั ย ระดั บ ชาติ แ ละระดั บ นานาชาติ ครั้ งที่ 2/2557 วั น ที่ 10 ตุล าคม
2557 (หน้า 2363-2374). ขอนแก่น : วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ
สาธิตา แก้วเหล็ก. (2559). สื่อมวลชนกับสังคม.เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
สื่อมวลชนกับสังคม, ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี 6 ปี
ชื่อวิชา การรู้เท่าทันสื่อ
ชื่อวิชา สื่อมวลชนกับการท่องเที่ยว
ชื่อวิชา สื่อมวลชนสัมพันธ์
ชื่อวิชา เทคโนโลยีการสื่อสาร
ชื่อวิชา การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
ชื่อวิชา สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
ชื่อวิชา การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิคเพื่อการสื่อสาร
ชื่อวิชา การรู้เท่าทันสื่อ
ชื่อวิชา เทคนิคและเทคโนโลยีการนาเสนอ
ชื่อวิชา การประชาสัมพันธ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม

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

197
ชื่อวิชา สื่อสารออนไลน์
ชื่อวิชา การสื่อสารมวลชน
7.1.2 ระดับปริญญาโท - ปี

3(2-2-5) นก.
3(3-0-6) นก.

7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
ไม่มี

ลงชื่อ) ....................................................... เจ้าของประวัติ
(นางสาวสาธิตา แก้วเหล็ก)
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-----------------------------------------------------------------1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
2. ชื่อ – สกุล
นายราเชษฐ์ หีมสุหรี
3. ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
4. สังกัด
คณะวิทยาการจัดการ
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
พ.ศ.
ปริญญาโท
จุฬาลงกรณ์
นศ.ม. การสื่อสารมวลชน
2540
ปริญญาตรี
จุฬาลงกรณ์
นศ.บ. การหนังสือพิมพ์
2535
6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานวิจัย
สาธิตา แก้วเหล็ก, แวอาซีซะห์ ดาหะยี, ฎาวีณี ต่วนมูดอ, ราเชษฐ์ หีมสุหรี
และวัล ย์ ล ดา พรมเวีย ง . (2559). รายงานการวิ จั ย เรื่ อ ง อั ต ลั กษณ์ นั ก ศึ ก ษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา :
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
ราเชษฐ์ หีมสุหรี.(2556). รายงานการวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อวิทยุ
ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
ราเชษฐ์ หีมสุหรี.(2555).รายงานการวิจัย เรื่อง บทบาทวิทยุชุมชนกับการพัฒนาใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
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6.2 บทความ (ถ้ามี)
สาธิตา แก้วเหล็ก, แวอาซีซะห์ ดาหะยี, ฎาวีณี ต่วนมูดอ, ราเชษฐ์ หีมสุหรี
และวัลย์ลดา พรมเวียง . (2559). อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน งานการประชุมวิชาการ
การนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8
วันที่ 15 ธันวาคม 2559. (หน้า 115). ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ
ราเชษฐ หีมสุหรี. (2559). การสื่อข่าวและการเขียนข่าว.เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาการสื่อข่าวและการเขียนข่าว, ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา
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.
ชื่อวิชา การจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์เพื่อชุมชน
3(2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(3-0-5) นก.
ชื่อวิชา การสื่อสารมวลชน
3(3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์เพื่อชุมชน
3(2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การรู้เท่าทันสื่อ
3(3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
3(2-2-5) นก.
ชื่อวิชา สื่อโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5) นก.
ชื่อวิชา สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5) นก.
ชื่อวิชา สื่อมวลชนกับสังคม
3(3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชายแดนใต้
3(2-2-5) นก.
7.1.2 ระดับปริญญาโท - ปี
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7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
ไม่มี

(ลงชื่อ) ........................................................ เจ้าของประวัติ
(นายราเชษฐ์ หีมสุหรี)
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-----------------------------------------------------------------1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
2. ชื่อ – สกุล
นางวัลย์ลดา พรมเวียง
3. ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
4. สังกัด
คณะวิทยาการจัดการ
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
พ.ศ.
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
นศ.ม. นิเทศศาสตร์ธุรกิจ
2536
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ศศ.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต
2528
6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานวิจัย
สาธิตา แก้วเหล็ก, แวอาซีซะห์ ดาหะยี, ฎาวีณี ต่วนมูดอ, ราเชษฐ์ หีมสุหรี
และวัลย์ลดา พรมเวียง . (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง อัตลักษณ์นักศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา :
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
วัลย์ลดา พรมเวียง. (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง ผลสัมฤทธิ์การสื่อสารของชุมชน
ตาบลท่าเรือ อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
วัลย์ลดา พรมเวียง. (2557). รายงานการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบคุณค่าตราสินค้าใน
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลาและสงขลา. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
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วัลย์ลดา พรมเวียง. (2556). รายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้
แบบบู ร ณาการกั บ พั น ธกิ จ มหาวิ ท ยาลั ย ด้ ว ยเทคนิ ค Backward Design ใน
รายวิชาการเขียนเพื่อการประชาสัมพัน ธ์ของนักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้น ปีที่ 2
ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา :
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
วัลย์ลดา พรมเวียง. (2555). รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการสื่อสารการตลาดเชิง
บูรณาการขององค์กรธุรกิจในเขตอาเภอเมืองจังหวัดยะลา. ยะลา:
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
6.2 บทความ (ถ้ามี)
สาธิตา แก้วเหล็ก, แวอาซีซะห์ ดาหะยี, ฎาวีณี ต่วนมูดอ, ราเชษฐ์ หีมสุหรี
และวัลย์ลดา พรมเวียง . (2559). อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน งานการประชุมวิชาการ
การนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8
วันที่ 15 ธันวาคม 2559. (หน้า 115). ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ
วัลย์ลดา พรมวียง. (2559). การสื่อสารตราสินค้า. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการ
สื่อสารตราสินค้า.ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วัลย์ลดา พรมวียง. (2559). การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ. เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ, ยะลา :คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วัลย์ลดา พรมเวียง. (2556). การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชายแดนใต้. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชายแดนใต้, ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
วัลย์ลดา พรมเวียง. (2555). การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ. เอกสารประกอบการสอน
รายวิ ช าการสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการ, ยะลา : คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี 17 ปี
ชื่อวิชา หลักการโฆษณา
ชื่อวิชา หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ชื่อวิชา ธุรกิจงานโฆษณา
ชื่อวิชา หลักการสื่อสารการตลาด
ชื่อวิชา การสื่อสารมวลชนและการท่องเที่ยว
ชื่อวิชา สิ่งพิมพ์ชุมชน
ชื่อวิชา รู้เท่าทันสื่อ
ชื่อวิชา การสื่อสารวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้
ชื่อวิชา การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อวิชา การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชายแดนใต้
ชื่อวิชา การโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสัมพันธ์
ชื่อวิชา การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ชื่อวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
ชื่อวิชา การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
7.1.2 ระดับปริญญาโท -

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

ปี

7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
ไม่มี

(ลงชื่อ) ........................................................ เจ้าของประวัติ
(นางวัลย์ลดา พรมเวียง)

