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โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  129 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 

สาระบังคับศึกษาทัว่ไป 26 หน่วยกติ 
สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  3 หน่วยกติ 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   2((2)-0-4) 
 The King’s Philosophy and Sustainable Development 
872-000 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์   1((1)-0-2) 
 Benefit of Mankinds   
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นติ  3 หน่วยกติ 
117-103 จิตววิฒัน์และคิด-ท า-น า-สุข   3((3)-0-6) 
 New Consciousness and Living a Peaceful Life   
สาระที ่1 และสาระที ่2                                เลือก  3  หน่วยกติ 
117-102  ความเป็นพลเมืองและจิตสาธารณะ   3((3)-0-6) 
 Citizenship and Public Consciousness   
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการกบัการคิดเชิงระบบ  3 หน่วยกติ 
เลือกรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 
รูปแบบที ่1  บังคับ  จ  านวน  1  หน่วยกิต 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ   1((1)-0-2) 
 Idea to Entrepreneurship   
เลือก 2 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปน้ี 
117-115 การคิดและการตดัสินใจ   2((2)-0-4) 
 Thinking and Decision Making   
 



262-202  การคิดเปล่ียนชีวติ   2((2)-0-4) 
 Thinking for Life Changing   
747-102  ขอ้มูลน้ีมีค าตอบ   2((2)-0-4) 
 Answering Questions with Data   
รูปแบบที ่2  บังคับ  จ านวน 3 หน่วยกิต 
117-104  การคิดสู่การเป็นผูป้ระกอบการ   3((3)-0-6) 
 Thinking  to Entrepreneurship   
สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทลั  4 หน่วยกติ 
บังคับ จ านวน 2 หน่วยกิต 
117-116 การรู้เท่าทนัดิจิทลั   2((2)-0-4) 
 Digital Environment Literacy   
เลือก 2 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปน้ี 
299-104 รู้คิด รู้เท่าทนั   2((2)-0-4) 
 Values of the Wise and Deliberation   
724-106 เกาะติดกระแสวทิยาศาสตร์สมยัใหม่   2((2)-0-4) 
 Current Issues in Modern Science   
724-107  การบริโภคสีเขียว   2((2)-0-4) 
 Green Consumptions   
สาระที ่5 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  2 หน่วยกติ 
746-102 สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์   2((2)-0-4) 
 Smart Math for Smart Life   
สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร  6 หน่วยกติ 
บังคับ 4 หน่วยกติ 
417-101 ไฮ-อิงลิช   2((2)-0-4) 
 Hi ! English   
417-102 เพน็แอนด์โพสต ์   2((2)-0-4) 
 Pen and Post   
เลือก 2 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปน้ี   
411-101 ภาษาไทย ภาษาเธอ   2((2)-0-4) 
 Thai Language Your Language   
411-102  สนทนาภาษาไทย 4.0   2((2)-0-4) 
 4.0 Thai Conversation   
 



 
สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา                                เลือก 2 หน่วยกติ 
จากสองสาระหรือสาระใดสาระหน่ึง 
สุนทรียศาสตร์ จากรายวชิาต่อไปน้ี 
125-101 หตัถกรรมสร้างสรรค์   1((1)-0-2) 
 Creative Craft 
277-103 สวยดว้ยเศษวสัดุ   1((1)-0-2) 
 Craft Appreciation 
277-104 การ์ตูนหรรษา   1((1)-0-2) 
 Cartoon Appreciation 
411-103 สีสันบนัเทิงคดี   1((1)-0-2) 
 Colorful Fiction 
412-123 ศิลปะแดนมงักร   1((1)-0-2) 
 Chinese Art 
413-242 เสน่ห์มลาย ู   1((1)-0-2) 
 Malay Enchantment 
415-140 เปิดประตูสู่ญ่ีปุ่น   1((1)-0-2) 
 What’s Japan 
416-146 ท่องแดนกิมจิ   1((1)-0-2) 
 Get to Know Korea 
437-111 ศิลปะบ าบดั   1((1)-0-2) 
 Arts Therapy 
910-114 เพลินเพลงมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   1((1)-0-2) 
 PSU Songs Appreciation 
กฬีา จากรายวชิาต่อไปน้ี 
117-118 โยคะ   1((1)-0-2) 
 Yoga 
281-204 ลีลาศ   1((0)-2-1) 
 Social Dance 
281-205 กิจกรรมประกอบจงัหวะ   1((0)-2-1) 
 Rhythmic Activities 
281-207 บาสเกตบอล   1((0)-2-1) 
 Basketball 



281-209 วอลเลยบ์อล   1((0)-2-1) 
 Volleyball 
281-210 แฮนดบ์อล   1((0)-2-1) 
 Handball 
281-215 เทเบิลเทนนิส   1((0)-2-1) 
 Table Tennis 
281-216 แบดมินตนั   1((0)-2-1) 
 Badminton 
281-219 วา่ยน ้า   1((0)-2-1) 
 Swimming 
281-220 เปตอง   1((0)-2-1) 
 Petongue 
281-223 มวยไทย   1((0)-2-1) 
 Thai Boxing 
281-225 เทควนัโด   1((0)-2-1) 
 Taekwondo 
281-226 ไอกิโด   1((0)-2-1) 
 Aikido 
281-227 ยโูด   1((0)-2-1) 
 Judo 
910-111 ร าไทยเพื่อสุขภาพ   1((1)-0-2) 
 Thai Dance for Health 
910-112 โขนเพื่อพฒันาร่างกายและจิตใจ   1((1)-0-2) 
 Khon for Personality Development 
910-113 แจส๊ดา้นซ์   1((1)-0-2) 
 Jazz Dance 
(2) สาระเลือกศึกษาทัว่ไป เลือกจากรายวชิาสาระต่าง ๆ ดงัน้ี   4 หน่วยกติ 
สาระสุนทรียศาสตร์ 
125-102 มหศัจรรยแ์ห่งภูมิปัญญา   2((2)-0-4) 
 Miracle of Wisdom 
425-101 วฒันธรรมน าชม   2((2)-0-4) 
 Culture Guide 
 



สาระความเป็นพลเมือง 
196-103 ภาวะผูน้ าและการจดัการ   2((2)-0-4) 
 Leadership and Management 
437-201 จริยศาสตร์กบัความรับผิดชอบต่อสังคม   2((2)-0-4) 
 Ethics and Social Responsibility 
สาระอยู่อย่างเท่าทัน 
748-108 ธรรมชาติบ าบดั   2((2)-0-4) 
 Natural Therapy 
สาระการคิดเชิงระบบ 
276-101 การมองภาพแบบองคร์วม   2((2)-0-4) 
 Holistic View 
437-202 คิดอยา่งเฉลียว เขา้ใจอยา่งฉลาด   2((2)-0-4) 
 Smart Thought, Clever Understanding 
สาระภาษาและการส่ือสาร การคิดเชิงระบบ สุนทรียศาสตร์ 
263-123 การถ่ายภาพเพื่อการท่องเท่ียวในต่างแดน   2((2)-0-4) 
 Photography for Abroad Travelling 
สาระภาษาและการส่ือสาร 
412-201 หนีห่าว จงกว๋อ   2((2)-0-4) 
 Ni Hao Zhong Guo 
413-213 มาเลยอ์อนทวัร์   2((2)-0-4) 
 Malay on Tour 
415-203 เซยไ์ฮสไตลค์าวาอ้ี   2((2)-0-4) 
 Say Hi Style Kawaii 
416-125 อนัยองฮาเชโย โคเรีย   2((2)-0-4) 
 Annyeonghaseyyo Korea 
417-191 พฒันาการอ่าน   2((2)-0-4) 
 Reading Development 
417-193 บนัเทิงศึกษาภาษาองักฤษ   2((2)-0-4) 
 English Edutainment 
 
 
 
 



2. หมวดวชิาเฉพาะ  93 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มวชิาพืน้ฐานคณะ  6 หน่วยกติ 
872-100 วทิยาการส่ือสาร   3((3)-0-6) 
 Communication Sciences  
872-200 การจดัการความรู้และทกัษะการคิดเชิงวพิากษ ์   3((3)-0-6) 
 Knowledge Management and Critical Thinking Skills  
2.2 กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ  45 หน่วยกติ 
870-102 วาทนิเทศ   3((3)-0-6) 
 Speech Communication 
870-103 การใชเ้หตุผลและการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงในการส่ือสาร  3((3)-0-6) 
 Reasoning and Evidence in Communication 
870-200 ภาษาองักฤษหรรษา   ไม่นบัหน่วยกิต 
 English for Fun  (2 คาบ/สัปดาห์) 
870-201 หลกันิเทศศาสตร์และภูมิทศัน์ส่ือ   3((3)-0-6) 
 Principles of Communication Arts and Media Communication Landscape 
870-202 การส่ือสารพหุวฒันธรรม   3((3)-0-6) 
 Multicultural Communication 
870-203 จริยธรรมการส่ือสาร   2((2)-0-4) 
 Communication Ethics 
870-204 ภาษาองักฤษส าหรับนกันิเทศศาสตร์ 1   2((2)-0-4) 
 English for Communication Arts I 
870-205 การส่ือสารแบรนด์   3((3)-0-6) 
 Brand Communication 
870-206 กฎหมายและการก ากบัดูแลส่ือและวชิาชีพการส่ือสาร  3((3)-0-6) 
 Laws and Regulations of Media and Communication Profession 
870-300 เตรียมสหกิจศึกษา 1  ไม่นบัหน่วยกิต 
 Preparation for Cooperative Education I  (2 คาบ/สัปดาห์) 
870-301 ภาษาองักฤษส าหรับนกันิเทศศาสตร์ 2   2((2)-0-4) 
 English for Communication Arts II 
870-302 ภาษาถ่ินเพื่อการสร้างสรรคส่ื์อ   3((3)-0-6) 
 Local Languages for Media Creation 
870-303 การวจิยัการส่ือสาร   3((2)-2-5) 
 Communication Research 



870-304 การตลาดเชิงเน้ือหา   3((3)-0-6) 
 Content Marketing 
870-400 เตรียมสหกิจศึกษา 2  ไม่นบัหน่วยกิต 
 Preparation for Cooperative Education II  (2 คาบ/สัปดาห์) 
870-401 การบริหารจดัการองคก์ารและการประกอบการดา้นการส่ือสาร  3((3)-0-6) 
 Management of Communication Organization and Entrepreneur 
870-402 ฝึกปฏิบติัการนิเทศศาสตร์   3((0)-9-0) 
 Practice of Communication Arts 
870-403 สหกิจศึกษา   6((0)-36-0) 
 Cooperative Education 
2.3 กลุ่มวชิาบังคับ  36  หน่วยกติ 
2.3.1  กลุ่มวชิาชีพบังคับ 4 ชุดวชิา   24  หน่วยกติ 
870-001 ชุดวชิาทกัษะการออกแบบและสร้างสรรคส่ื์อดิจิทลั  6((2)-6-10) 
 Digital Media Design and Creation Module 
870-002 ชุดวชิาการเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคห์ลากแพลตฟอร์ม  6((2)-6-10) 
 Creative Storytelling on Multi-platforms Module 
870-007 ชุดวชิาอตัลกัษณ์ชายแดนใต ้การส่ือสารสันติภาพ และการเปล่ียนแปลงทางสังคม 6((2)-6-10) 
 Deep South Identity, Peace Communication and Social Change Module    
870-008 ชุดวชิาการส่ือสารเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ   6((3)-6-9) 
 Communication to Increase Business Value Module 
2.3.2  กลุ่มวชิาชีพเลือก เลือกเรียนกลุ่มวชิาใดวชิาหน่ึง                           12  หน่วยกติ 
กลุ่มวชิาการสร้างสรรค์ส่ือดิจิทลั     
870-003 ชุดวชิาการผลิตส่ือดิจิทลั   6((2)-6-10) 
 Digital Media Production Module 
870-005 ชุดวชิาการผลิตรายการและส่ือสตรีมม่ิง   6((2)-6-10) 
 Broadcasting and Streaming Media Production Module 
กลุ่มวชิาการส่ือสารการตลาด        
870-004 ชุดวชิาการส่ือสารการตลาด   6((3)-6-9) 
 Marketing Communication Module 
870-006 ชุดวชิาการสร้างสรรคส่ื์อเพื่อการส่ือสารการตลาด   6((2)-6-10) 
 Media Creation for Marketing Communication Module 
 
 



2.4  กลุ่มวชิาเลือก                                                               ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกติ      
ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจจากรายวชิาต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
870-009 ชุดวชิาการส่ือสารการแสดงและละครเวที     6((2)-6-10) 
 Performance Communication and Stageplay Module 
870-010 ชุดวชิาการจดักิจกรรมสร้างสรรคแ์ละบนัเทิง    6((2)-6-10) 
 Organizing Creative and Entertainment Activities Module 
870-220 การตลาดออนไลน์   3((3)-0-6) 
 Online Marketing 
870-221 สุนทรียะในภาพถ่าย   3((2)-2-5) 
 Aesthetics of Photography 
870-320 การบริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์   3((3)-0-6) 
 Customer Relationship Management 
870-321 การส่ือสารการตลาดระหวา่งประเทศ   3((3)-0-6) 
 International Marketing Communication 
870-322 การประกอบการทางสังคม   3((3)-0-6) 
 Social Entrepreneurship 
870-323 การส่ือสารสถานการณ์เฉพาะ   3((3)-0-6) 
 Communication in Special Situations 
870-324 วารสารศาสตร์เชิงขอ้มูล   3((3)-0-6) 
 Data Journalism 
870-420 การศึกษาเฉพาะบุคคล   3((3)-0-6) 
 Individual Study 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ท่ีสนใจ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวทิยาลยัอ่ืน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 

วชิาศึกษาทัว่ไป 
117-103 จิตววิฒัน์และคิด-ท า-น าสุข 3((3)-0-6) 
117-116 การรู้เท่าทนัดิจิทลั 2((2)-0-4) 
417-101 ไฮ-อิงลิช 2((2)-0-4) 
993-172 จิตสาธารณะในภาวะวกิฤต 1((1)-0-2) 
411-101 ภาษาไทย ภาษาเธอ* 2((2)-0-4) 
746-102 สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์** 2((2)-0-4) 
วชิาเลือกสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา**** 2 
วชิาพืน้ฐานคณะ 
872-100 วทิยาการส่ือสาร 3((3)-0-6) 
วชิาพืน้ฐานวชิาชีพ 
870-102 วาทนิเทศ  3((3)-0-6) 
  รวม 20   
ภาคการศึกษาที ่2 
วชิาศึกษาทัว่ไป 
196-101 ความเป็นพลเมือง 2((2)-0-4) 
417-102 เพน็แอนด์โพสต ์ 2((2)-0-4) 
262-202 การคิดเปล่ียนชีวิต** 2((2)-0-4) 
724-107 การบริโภคสีเขียว*** 2((2)-0-4) 
วชิาเลือกสาระการเรียนรู้ศึกษาทัว่ไป***** 4 
วชิาพืน้ฐานวชิาชีพ 
870-103 การใชเ้หตุผลและการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงในการส่ือสาร  3((3)-0-6) 
วชิาชีพบังคับ 
870-001 ชุดวชิาทกัษะการออกแบบและสร้างสรรคส่ื์อดิจิทลั 6((2)-6-10) 
  รวม 21   
*      หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป สาระภาษาและการส่ือสาร เลือกกลุ่มภาษาไทย 2 หน่วยกิต 
**    หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป สาระการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข เลือกกลุ่มการคิดเชิงระบบ 2  หน่วยกิต และ 
        กลุ่มการคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2 หน่วยกิต 
***   หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป สาระการอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนัและการรู้ดิจิทลั เลือกกลุ่มการอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั 2 หน่วยกิต 
**** หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป สาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา สามารถเลือกกลุ่มสุนทรียศาสตร์ 2 หน่วยกิต หรือกลุ่ม   
         กีฬา 2 หน่วยกิต หรือเลือกกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงอยา่งละ 1 หน่วยกิต 
***** หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป สาระการเรียนรู้ศึกษาทัว่ไป เลือก 4 หน่วยกิต 



ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
วชิาพืน้ฐานคณะ  
872-200 การจดัการความรู้และทกัษะการคิดเชิงวพิากษ ์ 3((3)-0-6) 
วชิาพืน้ฐานวชิาชีพ   
870-200 ภาษาองักฤษหรรษา         ไม่นบั หน่วยกิต 
870-201 หลกันิเทศศาสตร์และภูมิทศัน์ส่ือ  3((3)-0-6) 
870-202 การส่ือสารพหุวฒันธรรม 3((3)-0-6) 
870-203 จริยธรรมการส่ือสาร 2((2)-0-4)  
วชิาชีพบังคับ 
870-002 ชุดวชิาการเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคห์ลากแพลตฟอร์ม  6((2)-6-10) 
  
วชิาเลือกเสรี 3 

  รวม 20   
ภาคการศึกษาที ่2 
วชิาศึกษาทัว่ไป  
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2((2)-0-4) 
872-000 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
วชิาพืน้ฐานวชิาชีพ 
870-204 ภาษาองักฤษส าหรับนกันิเทศศาสตร์ 1   2((2)-0-4) 
870-205 การส่ือสารแบรนด3์((3)-0-6)   
870-206 กฎหมายและการก ากบัดูแลส่ือและวชิาชีพการส่ือสาร 3((3)-0-6) 
วชิาชีพเลือก 
กลุ่มวชิาการสร้างสรรค์ส่ือดิจิทลั 
870-003 ชุดวชิาการผลิตส่ือดิจิทลั 6((2)-6-10) 
กลุ่มวชิาการส่ือสารการตลาด 
870-004 ชุดวชิาการส่ือสารการตลาด 6((3)-6-9) 
 
วชิาเลือกเสรี 3 

  รวม 20   
 
 
 
 
 



ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
วชิาพืน้ฐานวชิาชีพ 
870-300 เตรียมสหกิจศึกษา 1 ไม่นบั หน่วยกิต 
870-301 ภาษาองักฤษส าหรับนกันิเทศศาสตร์ 2 2((2)-0-4) 
870-302 ภาษาถ่ินเพื่อการสร้างสรรคส่ื์อ 3((3)-0-6) 
วชิาชีพเลือก 
กลุ่มวชิาการสร้างสรรค์ส่ือดิจิทลั 
870-005 ชุดวชิาการผลิตรายการและส่ือสตรีมม่ิง 6((2)-6-10)  
กลุ่มวชิาการส่ือสารการตลาด  
870-006 ชุดวชิาการสร้างสรรคส่ื์อเพื่อการส่ือสารการตลาด 6((2)-6-10)  
วชิาเลือก   6   

  รวม 17   
ภาคการศึกษาที ่2 
วชิาศึกษาทัว่ไป 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 
วชิาพืน้ฐานวชิาชีพ 
870-303 การวจิยัการส่ือสาร  3((2)-2-5) 
870-304 การตลาดเชิงเน้ือหา 3((3)-0-6) 
วชิาชีพบังคบั 
870-007 ชุดวชิาอตัลกัษณ์ชายแดนใตก้ารส่ือสารสันติภาพและ 
 การเปล่ียนแปลงทางสังคม 6((2)-6-10) 
870-008 ชุดวชิาการส่ือสารเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ  6((3)-6-9) 

  รวม 19   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่4 
 
ภาคการศึกษาที ่1 
วชิาพืน้ฐานวชิาชีพ 
870-400 เตรียมสหกิจศึกษา 2 ไม่นบัหน่วยกิต 
870-401 การบริหารจดัการองคก์ารและการประกอบการดา้นการส่ือสาร 3((3)-0-6) 
870-402 ฝึกปฏิบติัการนิเทศศาสตร์ 3((0)-9-0) 
  
  รวม 6 

ภาคการศึกษาที ่2 
วชิาพืน้ฐานวชิาชีพ 
870-403 สหกิจศึกษา * 6((0)-36-0) 
 
  รวม 6 
 
* นกัศึกษาจะตอ้ง 
1. ผา่นการเรียนวชิาเตรียมสหกิจศึกษา 1 และ 2  
2. ผา่นรายวชิาครบถว้นตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
3. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม ณ ชั้นปีท่ี 3 ภาคการเรียนท่ี 2 ไม่ต ่ากวา่ 2.00 
 
 
 



               
                                                                                                                                                                                                                                                                         

เอกสาร 2-5 
 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมินผล 
                      
    หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
     

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

PLO 1 : ออกแบบและผลิตส่ือ 
โดยใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารสมยัใหม่ทั้งผา่น
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคล่ือนท่ีได ้

1. เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น 
Active Learning  
2. จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้
นกัศึกษา 
สามารถพูด เขียน วิเคราะห์และแสดง
ความคิดเห็นจากส่ือท่ีน าเสนอ 
3. ฝึกใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เพ่ือผลิตส่ืออยา่งง่าย  
4. มอบหมายงานใหน้กัศึกษาไดคิ้ด
วิเคราะห์ แกไ้ขปัญหา 
5. จดับรรยายพิเศษโดยนกัวิชาการ
และ 
นกัวิชาชีพ หรือผูมี้ประสบการณ์ตรง 
6.  จดัใหมี้การเรียนรู้จากการปฏิบติั
และจากสถานการณ์จริงในรายวิชา 
7.  จดัการเรียนการสอนแบบ 
Discovery Learning เรียนรู้แบบ
คน้พบ 
 

1. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
2. โจทย ์ใบงาน 
3. ทดสอบยอ่ยและการสอบ
ภาคปฏิบติั 
4. ผลงานการผลิตช้ินงาน 
5. การน าเสนอผลงาน 
6. การสงัเกตพฤติกรรม 
7. นกัศึกษามีการประเมิน
ตนเองและนกัศึกษาประเมิน
เพ่ือนร่วมกลุ่มกิจกรรม 

PLO 2 :  สามารถส่ือสารและน าเสนอเน้ือหาได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

1. เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น 
Active Learning  
2. จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้
นกัศึกษาสามารถพูด เขียน วิเคราะห์
และแสดงความคิดเห็น พร้อมฝึก
น าเสนอ 
3.  ฝึกใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เพ่ือผลิตส่ือ  
4. มอบหมายงานใหน้กัศึกษาไดคิ้ด
วิเคราะห์ แกไ้ขปัญหา 
5. จดับรรยายพิเศษโดยนกัวิชาการ

1. ประเมินจากผลการ
น าเสนอรายงาน  
2. ประเมินตนเองและ
ประเมินซ่ึงกนัและกนั 
3. สงัเกตพฤติกรรมในการ
เรียน 
4. ประเมินทกัษะในการพูด
และการน าเสนองาน 
5. ทกัษะการน าเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล และนกัวิชาชีพ หรือผูมี้ประสบการณ์

ตรง 
6.  จดัใหมี้การเรียนรู้จากการปฏิบติั
และจากสถานการณ์จริงในรายวิชา 
7.  จดัการเรียนการสอนแบบ 
Problem-Based Learning 
 

PLO 3 : จดัการและวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการ
ส่ือสาร 

1. จดักระบวนการเรียนการสอนท่ี
เนน้การฝึกทกัษะดา้นการคิด
วิเคราะห์อยา่งเป็นระบบและแกไ้ข
ปัญหา 
2. การมอบหมายงานท่ีตอ้งมีการคิด
อยา่งสร้างสรรค ์คน้หาขอ้เทจ็จริง 
ตีความ ท าความเขา้ใจ และประเมิน
ขอ้มูลข่าวสารสารสนเทศ 
3. จดักิจกรรมใหน้กัศึกษามีโอกาส
ปฏิบติังานจริง 

1. การน าเสนอผลงาน 
2. สงัเกตพฤติกรรม การ
อภิปราย การแสดงความ
คิดเห็น ตอบค าถาม 
3. การใชแ้บบทดสอบหรือ
การสมัภาษณ์ท่ีใหน้กัศึกษา
ไดฝึ้กคิดแกปั้ญหา 

PLO 4 :  ประยกุตใ์ชท้กัษะการตลาดและธุรกิจส่ือ
ในยคุดิจิทลัเพ่ือพฒันาการส่ือสารได ้

1. เนน้กระบวนการคน้ควา้ วิเคราะห์ 
เพ่ือใหน้กัศึกษาเขา้ใจกระบวนการ
วางแผนกลยทุธ์การส่ือสารและ
สามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งเป็น
ระบบ 
2. จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เนน้การท างานเป็นกลุ่มและงานท่ี
ตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคล 
3. จดัประสบการณ์การเรียนรู้
ภาคปฏิบติั การศึกษาดูงาน 
4. สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบ 
การมีมนุษยสัมพนัธ์ การเขา้ใจ
วฒันธรรม องคก์รในรายวิชาต่าง ๆ 

1. ประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้
จากความสามารถของ
นกัศึกษาในการวิเคราะห์
สถานการณ์และการใช้
เคร่ืองมือปฏิบติังานได้
เหมาะสม  
2. ประเมินความรู้จากผลงาน
ของนกัศึกษาและ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์
ผลงานท่ีน าเสนออยา่งถูกตอ้ง
และเป็นระบบ 
3. ประเมินกระบวนการ
ท างานกลุ่มในทุกขั้นตอน 
4. การน าเสนอผลงานเป็น
กลุ่ม 

PLO 5 :  ประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารจดัการ
องคก์รส่ือและ 
การประกอบการส่ือสาร 

1. ใชก้ารเรียนการสอนโดยเนน้
กรณีศึกษา (Case Study) ใช้
สถานการณ์ จ าลองดา้นการออกแบบ
ในการเรียนการสอน 
2. จดัการเรียนรู้โดยการน าปัญหามา
เป็นตวักระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการ

1.ประเมินความรู้จากผลงาน
ของนกัศึกษาและ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์
ผลงานท่ีน าเสนออยา่งถูกตอ้ง
และเป็นระบบ 
2. ประเมินกระบวนการ



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล เรียนรู้ 

3.  จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เนน้การท างานเป็นกลุ่มและงานท่ี
ตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคล 
4.  จดัประสบการณ์การเรียนรู้
ภาคปฏิบติั การศึกษาดูงาน 
5.  สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบ 
การมีมนุษยสัมพนัธ์ การเขา้ใจ
วฒันธรรมองคก์ร 

ท างานกลุ่มในทุกขั้นตอน 
3. การน าเสนอผลงานเป็น
กลุ่ม 

PLO 6 : วิเคราะห์ผูรั้บสารและผูบ้ริโภคเพ่ือวาง
แผนการส่ือสารและการส่ือสารการตลาดได ้

1. มอบหมายใหน้กัศึกษาท างานเป็น
กลุ่ม  
ฝึกการเป็นผูน้ า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความ
รับผิดชอบและปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง
กนั และ/หรือน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
2. มอบหมายงานรายบุคคลและงาน
กลุ่มใหน้กัศึกษาติดตามส่ือข่าวสาร
อยา่งต่อเน่ืองจากแหล่งเรียนรู้
ประเภทต่าง ๆ 
3. ศึกษาภาคสนามและน าผล
การศึกษาภาคสนามมาจดัแสดงและ
อภิปรายในชั้นเรียน 
4. จดัสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาให้
นกัศึกษารวมกลุ่มกนัแกไ้ขปัญหา 
5. จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เนน้การท างานเป็นกลุ่มและงานท่ี
ตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคล 

1. สงัเกตพฤติกรรมและการ
แแสดงออกของนกัศึกษา
ขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
2. ประเมินความสม ่าเสมอ
ของการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. ประเมินความรับผิดชอบ
ในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4. ประเมินการท างานกลุ่ม 
5. ประเมินการน าเสนอ
ผลงานกลุ่ม 
6. จดัโอกาสใหเ้พ่ือนร่วมชั้น
ประเมินการท างานกลุ่ม 
7. จดัใหมี้แบบทดสอบ
ความรู้จากการทศันศึกษา 
8. การประเมินผลการฝึกงาน
โดยสถานประกอบการ 

PLO 7 : แสดงออกซ่ึงการเป็น 
นกัส่ือสารพหุวฒันธรรมและ 
การส่ือสารสนัติภาพ โดยใหค้วามส าคญักบัอตั
ลกัษณ์ทอ้งถ่ินชายแดนใตแ้ละมีส านึกร่วมในการ
พฒันาสงัคมและชุมชน   

1. เนน้การเขา้ชั้นเรียน การตรงต่อ
เวลา ความซ่ือสตัยแ์ละความ
รับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
และการแต่งกายใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลยั 
2. จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
บทบาทสมมติกรณีตวัอยา่ง 
สถานการณ์จ าลองและส่ือต่างๆ 
3. มอบหมายงานกลุ่ม และ/หรืองาน
รายบุคคลใหคิ้ดท ากิจกรรมบ าเพญ็
ประโยชนแ์ก่เพ่ือนมนุษย ์

1. ประเมินจากการเขา้ชั้น
เรียนสม ่าเสมอ การตรงต่อ
เวลาของนกัศึกษาในการเขา้
ชั้นเรียน การเขา้ร่วมกิจกรรม 
ความซ่ือสตัย ์และการส่งงาน
ท่ีไดรั้บมอบหมายตรงเวลา 
2. ประเมินจากการมอบหมาย
งานเด่ียวและงานกลุ่มท่ีมีการ
คน้หาขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ โดยจะตอ้งมีการ
อา้งอิงท่ีมาของขอ้มูลอยา่ง
ครบถว้น 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 4. มอบหมายงานกลุ่มหรืองาน

รายบุคคลใหศึ้กษาบุคคลท่ีมีความ
เสียสละ และจิตสาธารณะต่อสงัคม 
5. เขา้ร่วมกิจกรรมในวนัถือ
ประโยชนข์องเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ี
หน่ึง (เช่น ใหคิ้ดค าขวญัและจดัท า
โปสเตอร์เก่ียวกบัความเสียสละและ
จิตสาธารณะท่ีถูกตอ้งและดีงาม) 
6. อบรมจริยธรรม/บรรยายและ
น าเสนอกรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เช่น การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
วตัถุประสงคไ์ม่สุจริต หรือจาก
มิจฉาชีพ  
เป็นตน้) 

3. ประเมินจากความ
รับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
4. สงัเกตจากพฤติกรรมการ
เรียน 
5. ประเมินจากการท างาน
กลุ่มและผลงานของกลุ่ม 
6. ประเมินจากคะแนนจิต
พิสยั 

PLO 8 : สามารถตดัสินใจและแสดงออกทาง
จริยธรรม ตลอดจนปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพส่ือ ดว้ยหลกัเหตุผลและหลกัขอ้เท็จจริง 

1. ก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์รเพ่ือ
ปลูกฝังระเบียบวินยัและความ
รับผิดชอบต่อสงัคมส่วนรวม 
2. เนน้การตรงต่อเวลาในกิจกรรม
การเรียนการสอนและการแต่งกายให้
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 
3. จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
บทบาทสมมติ กรณีตวัอยา่ง 
4. จดักิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิต
วิญญาณ 
ในการถือประโยชนส่์วนรวมเป็น
ท่ีตั้ง 
5. การมอบหมายงานเป็นกลุ่ม ฝึกการ
เป็นผูน้ า สมาชิกกลุ่ม และฝึกความ
รับผิดชอบ 
6. อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในการสอน และการเป็น
แบบอยา่งท่ีดี 
7. จดักิจกรรมส่งเสริมและยกยอ่ง
ค่านิยมท่ีดี การมีคุณธรรม จริยธรรม
และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม   

1. การประเมินจากการตรงต่อ
เวลาของนกัศึกษาในการเขา้
ชั้นเรียน การส่งงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย  
การเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. การเขา้ร่วมกิจกรรมเสริม
หลกัสูตร กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมอยา่ง
สม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
3. การรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
4. พฤติกรรมการเรียนและ
การสอบ 

PLO 9 : ริเร่ิมและสร้างสรรคผ์ลงานหรือการ 1. ใชก้ารเรียนการสอนโดยเนน้ 1. การประเมินจากการตรงต่อ



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล ส่ือสารในรูปแบบใหม่ ๆ กรณีศึกษา (Case Study) ใช้

สถานการณ์จ าลองดา้นการออกแบบ
ในการเรียนการสอน 
2. จดัการเรียนรู้โดยการน าปัญหามา
เป็นตวักระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ 
3. จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เนน้การท างานเป็นกลุ่มและงานท่ี
ตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์ 
กบับุคคล 

เวลาของนกัศึกษาในการเขา้
ชั้นเรียน การส่งงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย  
การเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. การเขา้ร่วมกิจกรรมเสริม
หลกัสูตร กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมอยา่ง
สม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
3. การรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
4. พฤติกรรมการเรียนและ
การสอบ 

 
 



เอกสาร 2-3 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

คณะวทิยำกำรส่ือสำร 
สำขำวชิำนิเทศศำสตร์ 

 
หมวดวชิำศึกษำทัว่ไป 
สำระศำสตร์พระรำชำและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 
001-102 ศำสตร์พระรำชำกบักำรพฒันำทีย่ัง่ยืน 2(2-0-4) 
 The King’s Philosophy and Sustainable Development 
 ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และเป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลกัการทรงงาน หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึงพฒันา การพฒันาตามศาสตร์พระราชา และการพฒันาอยางย ัง่ยืน การ
วเิคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกตใ์ชใ้นพื้นท่ีระดบับุคคล องคก์รธุรกิจหรือชุมชนในระดบัทอ้งถ่ิน 
และระดบัประเทศ 
 Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of sufficiency; work 
principles, understanding and development of the King’s philosophy and sustainable development; an 
analysis of application of the King’s philosophy in the area of interest including individual, business or 
community sectors in local and national level 
872-000 ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
 Benefit of Mankinds  
 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้ เนน้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการเขา้ใจ 
เขา้ถึง พฒันา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย ์  
 Knowledge integration activities, with emphasis on sufficiency economy philosophy, work 
principle for benefit of mankind  

สำระควำมเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นติ 
117-103 จิตววิฒัน์และคิด-ท ำ-น ำสุข 3((3)-0-6) 
 New Consciousness and Living a Peaceful Life  
 การมีสติ  การท าจิตให้สงบและเห็นความสงบของจิต การประยุกต์ใช้สติในการเรียนและ  
ท ากิจกรรมต่างๆ น าสติไปใคร่ครวญดูความคิดและอารมณ์  เขา้ใจการเปล่ียนแปลงของอารมณ์ มีความสุข  
มีการแบ่งปัน คุณค่าของชีวิตและความเป็นมนุษย ์การรู้จกัและเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น เจตคติท่ีดี การเขา้ใจ
และยอมรับความแตกต่างทางวฒันธรรม  ความคิด ความเช่ือและค่านิยม การอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานทาง
จริยธรรม ทักษะการส่ือสารอย่างสันติและทักษะพหุวฒันธรรม การจัดการความขัดแยง้และสันติวิธี  
เพื่อประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดแนวทางการด าเนินชีวติท่ีเป็นสุขและสันติ  



 Consciousness, mind calmness and apprehension of peace; able to emply consciousness in 
studying and conduction activities, including cogitating upon thought and emotion; able to understand 
change in emotional state, being happy, learning to share and acknowledging value of life and humanness; 
self-perception and understand others; having positive attitude; understand and accept differences in 
culture, idea belief and value; state of coexistence with ethics, peaceful communication skill and 
multiculturalism skill; conflict management and non-violent method to apply into the state of living life in 
happiness and peace  
117-102 ควำมเป็นพลเมืองและจิตสำธำรณะ 2((2)-0-4) 
 Citizenship and Public Consciousness  
 แนวคิด หลกัการ คุณสมบติัและความส าคญัของความเป็นพลเมืองภายใตห้ลกัการประชาธิปไตย
ในระดบัชุมชน สังคมโลกและสังคมออนไลน์ (สังคมเสมือน) การเคารพกฎหมาย ความรับผดิชอบต่อสังคม 
ความเท่าเทียมทางสังคม แนวคิดและหลกัการของการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองตน้ การช่วยเหลือดูแลสุขภาพแก่
บุคคลอ่ืนและการปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพจากสถานการณ์จ าลอง บ าเพญ็ประโยชน์กบัผูอ่ื้นโดยใชห้ลกัการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองตน้และการช่วยเหลือดูแลสุขภาพ  
 Concept, principle, qualification and importance of citizenship under the democracy principle in 
community, global and online society (virtual society) levels; abide by the law, social responsibility, 
equality, concept and principle of cardiopulmonary resuscitation, healthcare aid for others, and simulation 
of cardiopulmonary resuscitation demonstration; outreach to others by employing basic cardiopulmonary 
resuscitation and healthcare methods  

สำระกำรเป็นผู้ประกอบกำรกับกำรคิดเชิงระบบ 
001-103 ไอเดียสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร 1((1)-0-2)  
 Idea to Entrepreneurship  
 การเป็นผูป้ระกอบการ  การประเมินสภาพแวดลอ้มธุรกิจ  การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ  การ
จดัท าแนวคิดธุรกิจดว้ยเคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่  
 Introduction to new entrepreneur creation; business environment opportunity analysis; using 
business models with modern business tools  
117-104 กำรคิดสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำร 3((3)-0-6) 
 Thinking  to Entrepreneurship  
 ความหมายและความสัมพนัธ์ของการคิดขั้นสูงกบัการเป็นผูป้ระกอบการ การพฒันาทกัษะการคิด
ขั้นสูง การใชข้อ้มูลและการประเมินสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจเพื่อการตดัสินใจหาทางเลือกอยา่งเท่าทนัโลก
บนพื้นฐานคุณธรรม การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการพฒันาแนวคิดในการใชชี้วิตอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 
การจดัท าแนวคิดธุรกิจดว้ยเคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่  



 Definition and relation of higher order thinking with entrepreneurship: development of higher 
order thinking; use of data and evaluation of business environment for making decision  deliberately on 
alternatives based on ethics, searching for business opportunity and perspective development of balanced 
and sustainable living; developing business ideas with modern business tool  
117-115 กำรคิดและกำรตัดสินใจ 2((2)-0-4) 
 Thinking and Decision Making  
 หลกัการและกระบวนการคิดของมนุษย ์ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสาร 
ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล กระบวนการตดัสินใจ กระบวนการแสวงหาความรู้ การรู้เท่าทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงของสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และการประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาในชีวติประจ าวนั  
 Principles and processes of systematic thinking; creative thinking; data and information analysis; 
logic and reasoning; decision-making process; search of knowledge; literacy and application of social and 
environmental changes  
262-202 กำรคิดเปลีย่นชีวติ 2((2)-0-4) 
 Thinking for Life Changing  
 ความหมายและความส าคญัของการคิดขั้นสูง การพฒันาทกัษะการคิดขั้นสูง การใชข้อ้มูลเพื่อการ
ตดัสินใจหาทางเลือกอยา่งเท่าทนัโลกบนพื้นฐานคุณธรรม  การพฒันาแนวคิดในการใชชี้วติอยา่งสมดุลและ
ย ัง่ยนื  
 Definitions and significance of higher-order thinking; development of higher-order thinking 
skills; use of information promoting alternative perspectives for wise decision-making based on morals; 
conceptual development of  balanced and sustainable life  
747-102 ข้อมูลนีม้ีค ำตอบ 2((2)-0-4) 
 Answering Questions with Data  
 การตั้ งค  าถามในประเด็นท่ีสนใจ การหาข้อมูลจากส่ิงรอบตัวและข่าวสารในชีวิตประจ าวนั 
สถานการณ์ปัจจุบัน การจดัการและการจ าแนกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  
แหล่งเรียนรู้หลากหลาย และใชท้ฤษฎีสถิติเบ้ืองตน้ วธีิการสรุปผล เทคนิคการน าเสนอ  
 Developing interesting research questions; primary data collection;  data management and 
classification; modern technology in data analysis; varied learning sources; basic statistics; drawing 
conclusions from data; data presentation techniques  
 
 
 
 
 



สำระกำรอยู่อย่ำงรู้เท่ำทัน และกำรรู้ดิจิทลั 
117-116   กำรรู้เท่ำทันดิจิทลั 2((2)-0-4) 
 Digital Environment Literacy  
 เทคโนโลยีอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ จริยธรรมและกฎหมายในสังคมไซเบอร์ แนวคิดและ
ความส าคญัของส่ือและข่าวสารในยุคดิจิทลั ภูมิทศัน์การส่ือสารสมยัใหม่ ผลกระทบจากส่ือและพฤติกรรม
การส่ือสารในส่ือดิจิทลั  สิทธิส่วนบุคคลและการละเมิด ภูมิสารสนเทศและผลกระทบดา้นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติเพื่อการด าเนินชีวิต การสืบคน้และการเขา้ถึงสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง การใช้สารสนเทศเพื่อการ
แสวงหาความรู้ตลอดชีวติ การอา้งอิง และการน าเสนอสารสนเทศ  
 Technology; artificial Intelligence; cyber ethics and regulations; concepts and significance of 
media and information in digital age; modern communication landscape; media impacts; communication 
behaviors in digital media; private right and violation; access to information; use of information for 
lifelong learning; citation; information presentation  
299-104 รู้คิด รู้เท่ำทนั 2((2)-0-4) 
 Values of the Wise and Deliberation  
 กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์  ความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากผลกระทบของ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
 Scientific thinking process; progress in science and technology; impacts of science and 
technology on way of life; economy, society and environment; preventing and solving problem  arising 
from science and technology impact  
724-106 เกำะติดกระแสวทิยำศำสตร์สมัยใหม่ 2((2)-0-4) 
 Current Issues in Modern Science  
 พฒันาการดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต รูปแบบการใชเ้ทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพื่อการรู้เท่าทนัสถานการณ์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม สถานการณ์
ปัจจุบนัของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมในระดบัชุมชน ภูมิภาค และระดบั
สากล ประเด็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมยัใหม่ในปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีก าลงัเป็นท่ีน่าสนใจหรือมีผลกระทบต่อมนุษย ์ส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดล้อม กฎหมาย 
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม  
 Science and technology development for enhancing quality of life; IT applications in science, 
technology, energy and environment; scientific and technological advancement; communal, regional and 
international innovations; modern scientific and technological issues related to or with impacts on society, 
politics, economy, natural resources, humans, living organisms and environment  
   



724-107 กำรบริโภคสีเขียว 2((2)-0-4) 
 Green Consumptions  
 ชีวติท่ีดีในร้ัวมหาวทิยาลยัเชิงนิเวศ (Eco-university) มิติส่ิงแวดลอ้ม (ทรัพยากรธรรมชาติ พลงังาน 
เทคโนโลยี ของเสีย และเศรษฐสังคม) และการปรับตวัให้ทนักบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงเพื่อสร้างความ
สมดุลแห่งชีวิต นิเวศพฒันาเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตอย่างย ัง่ยืน การปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัการพฒันา
เมืองส่ิ งแวดล้อมย ั่งยืน  (green and sustainable city) นวัตกรรมสี เขียวและการเลือกใช้ผ ลิตภัณฑ ์ 
ภูมิสารสนเทศเพื่อการเตือนภยัธรรมชาติ รู้เท่าทนัเทคโนโลยีการส่ือสารและการน าเสนอขอ้มูลข่าวบน
พื้นฐานของพหุวฒันธรรม  
 Happy life in eco-university; environmental  dimensions (natural resources, energy, technology, 
waste and socioeconomic) adjustment under globalization changing for balanced  life; eco-development 
for sustainable development of quality of life;  adaptations to sustainable and green city development; 
green innovation and product selection; application of basic GIS for natural disaster warning system; 
dynamic globalization and critical media literacy in multicultural society  

สำระกำรคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
746-102 สมำร์ตแมท สมำร์ตไลฟ์ 2((2)-0-4) 
 Smart Math for Smart Life  
 การประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั เช่น การใหเ้หตุผลปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ  การจดัการตารางเวลา การดูแลสุขภาพ  การจดัการการเงินส่วนบุคคล และการเลือกซ้ือสินคา้  
 Application of mathematical knowledge in everyday life: explanation of natural phenomena, 
schedule management, health care, personal financial management and shopping  

สำระภำษำและกำรส่ือสำร 
ภำษำองักฤษ 
 417-101 ไฮ-องิลชิ 2((2)-0-4) 
 Hi! English  
 การฝึกสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั ฝึกทกัษะการออกเสียงภาษาองักฤษอยา่งถูกตอ้ง 
เรียนรู้ทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษผา่นส่ือท่ีหลากหลาย เช่น การ์ตูน นิทาน บทเพลง ภาพยนตร์ และบท
บรรยายสั้น ๆ   
 Practice of English conversation in daily life; practice of English pronunciation; learning English 
through media such as English cartoons, fairy tales, songs, movies and short descriptions 
 
 
 



 
ภำษำไทย 
411-101 ภำษำไทย ภำษำเธอ 2((2)-0-4) 
 Thai Language Your Language  
 ภาษากับการน าเสนอความ รู้สึก นึก คิดด้วยการเขียน ท่ี มุ่ งสั มฤท ธิผลของการส่ื อส าร 
ตามวตัถุประสงคต่์างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์การส่ือสาร  การรับสารดว้ยการอ่านเพื่อจบัใจความ 
สรุปความ และมีวจิารณญาณในการน าไปใชป้ระโยชน์  
 Language and presentation of ideas through written communication appropriate with different 
situation for the achievement of communicative objectives ; culture of Thai language usage ; practice of 
correcting defective message in communication ; receiving information by reading for main ideas, 
summarizing, and criticizing for learning and living application  
411-102 สนทนำภำษำไทย 4.0 2((2)-0-4) 
 4.0 Thai Conversation  
 ภาษากบัการน าเสนอความคิดดว้ยการพูดอยา่งมีขั้นตอนตามวตัถุประสงคต่์างๆ และเหมาะสมกบั
บริบททางสังคมวฒันธรรม และสถานการณ์การส่ือสาร  บุคลิกภาพและอวจันภาษาเพื่อสัมฤทธิผลในการพูด 
การรับสารดว้ยการฟังเพื่อคิดวเิคราะห์อยา่งมีวจิารณญาณ และสามารถประยกุตใ์ชเ้พื่อการเรียนรู้และการ
ด าเนินชีวติได ้  
 Language and expression of ideas via appropriate use of verbal communication process in 
accordance with socio-cultural contexts and situations under different objectives; personality and 
nonverbal language for speaking achievement; listening for information critically for learning and living 
application  
สำระสุนทรียศำสตร์และกฬีำ 
สุนทรียศำสตร์ 
125-101 หัตถกรรมสร้ำงสรรค์ 1((1)-0-2) 
 Creative Craft  
 การคิด การใชท้กัษะ และการจดัการภูมิปัญญา หตัถกรรมทอ้งถ่ิน การผลิตผลงานสร้างสรรค ์เกิด
นวตักรรมน าไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
 Thoughts, skills, and knowledge management of local handicraft; creative work and innovation 
for value creation and economic value  
277-103 สวยด้วยเศษวสัดุ 1((1)-0-2) 
 Craft Appreciation  
 การน าวสัดุเหลือใชม้าประดิษฐเ์พื่อใหเ้กิดความสวยงามและน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั
 Creative use of  waste material  



   
277-104 กำร์ตูนหรรษำ 1((1)-0-2) 
 Cartoon Appreciation  
 การวาดรูปการ์ตูนเบ้ืองตน้และน าการ์ตูนไปตกแต่งบนของใชใ้นชีวติประจ าวนั  
 Drawing cartoons for beginners; decorative cartoons  
411-103 สีสันบันเทิงคดี 1((1)-0-2) 
 Colorful Fiction  
 ความเขา้ใจโลกและชีวติ ความจรรโลงใจ คุณค่าดา้นความงาม สังคม และวฒันธรรมผา่นงาน
สร้างสรรคท่ี์ใชภ้าษาในรูปแบบต่างๆ เช่น นวนิยาย เร่ืองสั้น บทเพลง บทละคร  
 Life experience, inspiration, aesthetic, social and cultural appreciation through novels, short 
stories, songs, and plays  
412-123 ศิลปะแดนมังกร 1((1)-0-2) 
 Chinese Art  
 ศิลปวฒันธรรมจีนดา้นต่าง ๆ เช่น การตดักระดาษ ศิลปะการเขียนพูก่นัจีน ลูกคิด ศิลปะการชงชา 
และอาหารจีน เป็นตน้  
 Chinese art and culture such as paper cutting, the art of Chinese Calligraphy, abacus, the art of 
tea and food  
413-242 เสน่ห์มลำยู 1((1)-0-2) 
 Malay Enchantment  
 ชนชาติ ประเพณี วฒันธรรมของชาวมลายใูนประเทศไทยและอาเซียน  
 Race, culture and traditions Malay in Thailand and ASEAN  
415-140 เปิดประตูสู่ญีปุ่่น 1((1)-0-2) 
 What’s Japan  
 สังคม วฒันธรรมญ่ีปุ่นและศิลปะดา้นต่างๆ ฝึกวเิคราะห์ขอ้แตกต่างระหวา่งสังคมญ่ีปุ่นและ
สังคมไทย  
 Japanese Society; culture and art in many aspects; analyzing the difference between Thai society 
and Japanese society  
416-146 ท่องแดนกมิจิ 1((1)-0-2) 
 Get to Know Korea  
 ศิลปวฒันธรรมเกาหลีดา้นต่าง ๆ เช่น การท าอาหารเกาหลี วฒันธรรมการร่ายร าดั้งเดิมของชาว
เกาหลี กระแสเกาหลี และ การพบักระดาษต่าง ๆ  เป็นตน้  
 Korean Art and Culture: Korean Cooking, Korean Traditional Dance, Korean Wave, fole paper
  



   
437-111 ศิลปะบ ำบัด 1((1)-0-2) 
 Arts Therapy  
 กระบวนการสร้างสรรคศิ์ลปะเพื่อพฒันาสุขภาวะทางอารมณ์และสติปัญญา การบริหารจดัการ
ความรู้สึก การแสดงออกและส่ือสารดว้ยวธีิการท่ีสร้างสรรค ์เสริมสร้างความมัน่ใจในตวัเองและพฒันาการ
ตระหนกัรู้ในตวัตนในระดบัลึกซ้ึง  
 Arts and creative activities for improve emotional and mental well-being. Learn to manage the 
feelings, expression and communication in more positive way. Increasing self-confident and develop a 
greater self-awareness    
910-114 เพลนิเพลงมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  1((1)-0-2) 
 PSU Songs Appreciation  
 ประวติัความเป็นมา คุณค่า  การวจิารณ์ และสุนทรียะของบทเพลงมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
การขบัร้องบทเพลงมหาวทิยาลยัโดยอาศยัวธีิการร้องเพลงต่างๆ  
 Background; value; criticism and appreciation of PSU’s song; singing PSU’s song in difference 
way  
กฬีำ 
117-118 โยคะ 1((1)-0-2) 
 Yoga  
 ความรู้และทกัษะโยคะ  การออกก าลงักายดว้ยโยคะ  การประยกุตใ์ชโ้ยคะไปสู่การออกก าลงักาย
เพื่อส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจ าวนั  
 Knowledge and yoga skill, exercise with yoga, applying yoga to promote health in daily life  
281-204 ลลีำศ 1((0)-2-1) 
 Social Dance  
 ทกัษะเบ้ืองตน้และมารยาทในการลีลาศ  เพลงท่ีใชใ้นการลีลาศ เนน้การฝึกปฏิบติั  
 Basic social dance skills and etiquette; social dance music; emphasis on practice  
281-205 กจิกรรมประกอบจังหวะ 1((0)-2-1) 
 Rhythmic Activities  
 ความรู้เก่ียวกบักิจกรรมประกอบจงัหวะ ทกัษะในการเคล่ือนไหวประกอบจงัหวะ เพลงท่ีใชใ้น
กิจกรรมประกอบจงัหวะ เนน้การฝึกปฏิบติั  
 Knowledge of rhythmic activities; rhythmic movement skills; music for rhythmic activities; 
emphasis on practice  
 
  



  
281-207 บำสเกตบอล 1((0)-2-1) 
 Basketball  
 ความรู้และทกัษะกีฬาบาสเกตบอลเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั  
 Basic basketball knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition 
281-209 วอลเลย์บอล 1((0)-2-1) 
 Volleyball  
 ความรู้และทกัษะกีฬาวอลเล่ยบ์อลเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั  
 Basic volleyball knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition 
281-210 แฮนด์บอล 1((0)-2-1) 
 Handball  
 ความรู้และทกัษะกีฬาแฮนด์บอลเบ้ืองตน้  วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกา และการแข่งขนั  
 Basic handball knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition 
281-215 เทเบิลเทนนิส 1((0)-2-1) 
 Table Tennis  
 ความรู้และทกัษะกีฬาเทเบิลเทนนิสเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั  
 Basic table tennis knowledge and skills; teaching methods; practical drill; rules and competition 
281-216 แบดมินตัน 1((0)-2-1) 
 Badminton  
 ความรู้และทกัษะแบดมินตนัเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั  
 Basic badminton knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition 
281-219 ว่ำยน ำ้ 1((0)-2-1) 
 Swimming  
 ความรู้และทกัษะกีฬาวา่ยน ้าเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั 
 Basic swimming knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition 
281-220 เปตอง 1((0)-2-1) 
 Petongue  
 ความรู้และทกัษะกีฬาเปตองเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั 
 Basic petongue knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition 
281-223 มวยไทย 1((0)-2-1) 
 Thai Boxing  
 ความรู้และทกัษะกีฬามวยไทยเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั  



 Basic This boxing knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and 
competition  
   
281-225 เทควนัโด 1((0)-2-1) 
 Taekwondo  
 ความรู้และทกัษะกีฬาเทควนัโดเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั  
 Basic taekwondo knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition 
281-226 ไอกโิด 1((0)-2-1) 
 Aikido  
 ความรู้และทกัษะกีฬาไอกิโดเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั  
 Basic aikido knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and Competition 
281-227 ยูโด 1((0)-2-1) 
 Judo  
 ความรู้และทกัษะกีฬายโูดเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั  
 Basic judo knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and Competition  
910-111 ร ำไทยเพ่ือสุขภำพ 1((1)-0-2) 
 Thai Dance for Health  
 ทกัษะเบ้ืองตน้ส าหรับการร าไทย เพลงและจงัหวะ การจดัองคป์ระกอบการเคล่ือนไหวท่าร าไทย
ประกอบดนตรีเพื่อน าไปใชส่้งเสริมสุขภาพ  
 Basic Skills of Thai dance; music and rhythm.; choreography of Thai dance movement with 
Music for promoting health  
910-112 โขนเพ่ือพฒันำร่ำงกำยและจิตใจ 1((1)-0-2) 
 Khon for Personality Development  
 ความเป็นมา องคป์ระกอบการแสดงโขน การพฒันาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และบุคลิกภาพผา่น
ทกัษะการฝึกหดัโขนและตวัละครโขนชนิดต่าง ๆ  
 Background and elements of Khon performance; development of mind, body, emotions, and 
personality through Khon practice and the character  
910-113 แจ๊สด้ำนซ์ 1((1)-0-2) 
 Jazz Dance  
 ทกัษะเบ้ืองตน้และการจดัองคป์ระกอบการเคล่ือนไหวส าหรับการเตน้แจส๊ดา้นซ์ และออกแบบท่า
เตน้ประกอบเพลงเพื่อส่งเสริมสุขภาพและนนัทนาการ  
 Basic skills and composition for Jazz dance; choreography with music for promoting health and 
recreation  



  
 
สำระเลือกศึกษำทัว่ไป 
สำระสุนทรียศำสตร์ 
125-102 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญำ   2((2)-0-4) 
 Miracle of Wisdom  
 การเรียนรู้และเห็นคุณค่าของวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การบูรณาการใหเ้หมาะสมกบัการ
เปล่ียนแปลงของสังคม  
 Learning and appreciation of local culture and wisdom; integration with social changes  
425-101 วฒันธรรมน ำชม   2((2)-0-4) 
 Culture Guide  
 ความตระหนกั และช่ืนชมในมรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การบูรณาการความรู้ทาง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมกบัการน าชมการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม  
 Appreciation of cultural heritage and local wisdom; knowledge integration with cultural tourism 

สำระควำมเป็นพลเมือง 
196-103 ภำวะผู้น ำและกำรจัดกำร   2((2)-0-4) 
 Leadership and Management  
 แนวคิด ทฤษฎี กรณีศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้ า  ลกัษณะบทบาทผูน้ าและผูต้าม ผูน้ าการเปล่ียนแปลง  
ผูน้ าการสร้างสรรค ์สมรรถนะการท างาน การสร้างทีมงานและการท างานเป็นทีม  หลกัการและทฤษฎีการ
จดัการการจดัการเชิงกลยทุธ์  แนวทางการพฒันาทกัษะการเป็นผูน้ า และการบริหารจดัการตามหลกัการเพื่อ
ความส าเร็จ  
 Concepts and theories of leadership; characteristics and roles of leaders and followers; change 
leaders; creative leaders; competency; team building and team work; principles and theories of strategic 
management; leadership development; success-oriented management  
437-201 จริยศำสตร์กบัควำมรับผดิชอบต่อสังคม   2((2)-0-4) 
 Ethics and Social Responsibility  
 แนวคิด ทฤษฎี ความส าคญั  จริยศาสตร์ในการท างานเพื่อสังคม  การสร้างอตัลกัษณ์นกัศึกษา 
ความรับผดิชอบต่อตนเอง  สังคมและส่ิงแวดลอ้มผา่นกิจกรรมเพื่อสังคม  
 Concepts; theories; significance; ethics in social work; identity construction; self, social and 
environmental responsibilities through social activities  
สำระอยู่อย่ำงรู้เท่ำทนั 
724-108 ธรรมชำติบ ำบัด 2((2)-0-4) 
 Natural Therapy  



 แนวคิดเก่ียวกบัธรรมชาติบ าบดัเพื่อคุณภาพชีวติท่ีดี ทางเลือกในการปฏิบติัเพื่อสุขภาพ ป่าบ าบดั 
ดนตรีบ าบดั โยคะ สมุนไพรในชีวติประจ าวนั ผลิตภณัฑ์จากธรรมชาติ  
 Natural therapy for healthy life; alternative health practice: forest therapy, music therapy, yoga, 
herb, natural products  
สำระกำรคิดเชิงระบบ 
276-101 กำรมองภำพแบบองค์รวม 2((2)-0-4) 
 Holistic View  
 การแสวงหาความรู้รอบตวัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนั ความสามารถมองภาพแบบองค์รวม การ
รู้เท่าทันสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางสังคมพหุวฒันธรรม และคาดการณ์ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะ การเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
ตดัสินใจแกปั้ญหา และน าเสนอขอ้มูลบนพื้นฐานคุณธรรม  
 Knowledge acquisition in daily life; holistic view; literacy of changes in multicultural societies 
and consequences; qualitative and quantitative analysis; choosing information sources for problem solving; 
ethical considerations in data presentation  
437-202 คิดอย่ำงเฉลยีว เข้ำใจอย่ำงฉลำด 2((2)-0-4) 
 Smart Thought, Clever Understanding  
 การจดัการปัญหาเชิงมโนทศัน์ เขา้ใจขอ้โตแ้ยง้ของขั้วความคิดท่ีแตกต่าง มองเห็นขอ้เด่นขอ้ดอ้ย
ของขั้วความคิด ใชค้วามคิดของตนเพื่อสร้างค าอธิบายได ้ การใชเ้หตุผลประเมินสถานการณ์ โลกทศัน์ท่ีไม่
รู้จกัมาก่อน  เขา้ใจตนเอง  
 Conceptual resolution, understanding,  understanding of polarized and different point of view,  
recognizing the advantages and the disadvantages of different opinions, constructing student own ideas, 
logical assessment of real situation, unknown  worldview, self-understanding  

สำระภำษำและกำรส่ือสำร  กำรคิดเชิงระบบ สุนทรียศำสตร์ 
263-213 กำรถ่ำยภำพเพ่ือกำรท่องเทีย่วในต่ำงแดน 2((2)-0-4) 
 Photography for Abroad Travelling  
 การใชเ้ทคโนโลยใีนการถ่ายภาพ การจดัการไปต่างประเทศดว้ยตนเองอยา่งประหยดั โดยการใช้
เทคโนโลยใีนการแสวงหาขอ้มูลเพื่อเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้จากการท่องเท่ียว การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้
ขณะเดินทาง และการประเมินผลการจดัการเดินทางไปท่องเท่ียวในต่างแดน  
 Utilize of photographic technology using information technology for  accessing and selecting a 
travel management information, how to deal with uncomfortable situation while traveling, travel summary 
and evaluation  
 
 



สำระภำษำและกำรส่ือสำร 
412-201 หนีห่ำว จงกว๋อ 2((2)-0-4) 
 Ni Hao Zhong Guo  
 การถ่ายเสียงภาษาจีนกลางดว้ยอกัษรโรมนั การฝึกออกเสียงพยญัชนะสระ และวรรณยุกต ์การ
สนทนาในหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัชีวติประจ าวนั  
 Pinyin romanization of Chinese phonemes; pronunciation drills of consonants, vowels and tones; 
Practice of listening and speaking skills on daily life topics  
413-213 มำเลย์ออนทวัร์  2((2)-0-4) 
 Malay on Tour  
 ภาษามลายท่ีูเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในสถานการณ์ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ  
 Malay for tourism in Thailand and foreign countries  
415-203 เซย์ไฮสไตล์คำวำอี ้ 2((2)-0-4) 
 Say Hi Style Kawaii  
 ฝึกสนทนาภาษาญ่ี ปุ่น เบ้ืองต้น  ข้อมูลเก่ียวกับตัวเองและเร่ืองราวใกล้ตัว พ ร้อมเรียน รู้
ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม วิถีญ่ี ปุ่น เร่ืองราวและสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศญ่ีปุ่นผ่านส่ือท่ี
หลากหลาย  
 Basic Japanese conversation; talking about personal information and related topics;  learning 
Japanese traditions, cultures, and ways of living; current events in Japan through multimedia  
416-125 อนัยองฮำเชโย โคเรีย  2((2)-0-4) 
 Annyeonghaseyyo Korea  
 การฝึกทักษะทั้ ง 4 ด้านคือ การฟังพูด อ่าน และเขียน ฝึกออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน และฝึก
สนทนาภาษาเกาหลีท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัผา่นซีรีส์และเพลงภาษาเกาหลี  
 Practice of four language skills: listening, speaking, reading, and writing; Korean conversation in 
daily life through Korean series and music  
417-191 พฒันำกำรอ่ำน  2((2)-0-4) 
 Reading Development  
 การสร้างนิสัยในการอ่าน  ทกัษะการอ่านโดยทัว่ไป ฝึกการอ่านและสรุปความขอ้เขียนชนิดต่างๆ 
ในระดบัความยากของศพัทป์ระมาณ 3,000 ค  าข้ึนไป (หมายเหตุ ไม่เปิดใหน้กัศึกษาวชิาเอก-โท ภาษาองักฤษ
ชั้นปีท่ี 2-4)  
 Developing good reading habits; general reading skills; practice of reading a wide range of texts; 
minimum reading level: 3,000 words (Note: not offered to 2 nd through 4th year English majors and 
minors)  
   



417-193 บันเทงิศึกษำภำษำองักฤษ  2((2)-0-4) 
 English Edutainment  
 การเรียนรู้ทกัษะภาษาองักฤษ โดยใชกิ้จกรรมและส่ือบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหผู้เ้รียนได้
ความรู้และมีทศันคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ  
 English skills learning through a variety of activities and other entertainment media to enhance 
students’ knowledge as well as attitudes towards language learning  
 
หมวดวชิำเฉพำะ 
วชิำพืน้ฐำนคณะ 
872-100 วทิยำกำรส่ือสำร 3((3)-0-6) 
 Communication Sciences  
 แนวคิดการส่ือสารและการส่ือสารเชิงบูรณาการ ภูมิทศัน์การส่ือสารและเทคโนโลยีการส่ือสาร
สมัยใหม่ ความส าคัญของข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ ประเภทและรูปแบบการส่ือสาร ความคิด
สร้างสรรคใ์นงานส่ือสารท่ีสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบของการส่ือสาร
ต่อบุคคลและสังคม การฝึกทกัษะการส่ือสารเชิงบูรณาการ  
 Concepts of communication and integrated communication; landscape of communication and 
new communication technologies; importance of news and information; types and forms of 
communication; creativity in communication related to  economic and social changes; impacts of 
communication on individuals and society; integrated communication skills training  
872-200 กำรจัดกำรควำมรู้และทกัษะกำรคิดเชิงวพิำกษ์ 3((3)-0-6) 
 Knowledge Management and Critical Thinking Skills  
 หลกัการ กระบวนการและกลยุทธ์การจดัการความรู้ทางการส่ือสารเชิงบูรณาการ การแลกเปล่ียน
ความรู้และชุมชนนักปฏิบติั กระบวนการส่ือสารในท่ีสาธารณะ หลกัการและกระบวนการคิดเชิงวิพากษ ์
แนวทางการพฒันาความคิดเชิงวิพากษ์ กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และสังคม เคร่ืองมือและ
เทคโนโลย ี  
 Principles, processes and strategies of knowledge management for integrated communication; 
knowledge sharing and communities of practice;  public communication process; principles and processes 
of critical thinking; guideline for developing critical thinking;  scientific  and social problem solving 
processes; tools and technologies for communication    
 
 
 
 



วชิำพืน้ฐำนวชิำชีพ                                                                                    
870-102 วำทนิเทศ 3((3)-0-6) 
 Speech Communication  
 หลักการ ความส าคญั องค์ประกอบและประเภทของการพูด ฝึกปฏิบัติการพูดในท่ีสาธารณะ
รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การพูดเล่าเร่ือง การเป็นพิธีกร การด าเนินรายการ การสัมภาษณ์ การประชุม การ
อภิปราย และการโตว้าที ฝึกวเิคราะห์ วจิารณ์และประเมินผลการพูด  
 Principles, importance, components and types of speech communication; practice of public 
speaking in various forms including narrative speaking, master of ceremonies and moderating skills, 
interview, meeting, discussion and debate; practice of analysis, critique and evaluation of speech  
870-103 กำรใช้เหตุผลและกำรตรวจสอบข้อเทจ็จริงในกำรส่ือสำร 3((3)-0-6) 
 Reasoning and Evidence in Communication  
 องค์ประกอบของการอ้างเหตุผล หลักการแสดงเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย ทักษะการคิด
วิเคราะห์และประเมินเหตุผล การใช้เหตุผลรูปแบบต่าง ๆ และขอ้บกพร่องในการอา้งเหตุผลในงานส่ือสาร 
จริยธรรมในการอา้งเหตุผล พฒันาการของการแสวงหาข้อเท็จจริงเชิงประจกัษ์และวตัถุวิสัย วิธีการทาง
วารสารศาสตร์ในการรวบรวม ตรวจสอบ พิสูจน์และวเิคราะห์ขอ้มูล ความรู้เท่าทนัขอ้มูลและข่าวสาร 
 Components of reasoning, inductive and deductive reasoning, analytic thinking and evaluation; 
forms of reasoning and fallacy in communication; ethics in reasoning; history of empirical fact finding and 
concept of objectivity; journalistic process in collecting, testing, proving and analysing of information; 
data and information literacies  
870-200 ภำษำองักฤษหรรษำ ไม่นับหน่วยกติ 
 English for Fun (2 คำบ/สัปดำห์) 
 ค าศพัท์พื้นฐาน ค าศพัท์  ส านวน ค าสแลง และฝึกการสนทนาในชีวิตประจ าวนั เช่น การซ้ือของ 
อาหาร กีฬา และบนัเทิง ฝึกอ่านขอ้ความสั้น  เช่น ป้าย ประกาศ ฉลากสินคา้ โฆษณา ฝึกฟังจากส่ือต่าง ๆ   
ฝึกเขียนแนะน าตวัและแสดงความคิดเห็นอย่างง่าย ฝึกการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ  เช่น การน าเสนอ
ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น และการสัมภาษณ์  ฝึกอ่านและเขียนข้อความและเร่ืองเพื่อการส่ือสาร  
โดยประเมินผลการเรียนเป็น S หรือ U  
 Basic vocabulary, vocabulary, idiom, slang and everyday expression on various topics such as 
shopping, food, sport and entertainment; reading of short messages such as signs, announcements, product 
labels, advertisements; listening; writing self-introduction and comments; conversation practicing in 
different situation such as presentation, opinion expression and interview; reading and writing messages 
for communication; using S or U for learning assessment  
  
 



870-201 หลกันิเทศศำสตร์และภูมิทศัน์ส่ือ 3((3)-0-6) 
 Principles of Communication Arts and Media Communication Landscape   
 แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารและประเภทของการส่ือสาร วตัถุประสงคข์องการส่ือสาร องคป์ระกอบ
การส่ือสารและกระบวนการส่ือสาร ส านักคิดด้านส่ือสารศึกษา แนวโน้มการส่ือสารใหม่ โครงสร้างทาง
เทคโนโลยกีารส่ือสาร เทคโนโลยขีอ้มูลและส่ือใหม่ เศรษฐศาสตร์การเมืองภายใตร้ะบบนิเวศวทิยาส่ือ   
 Concept and types of communication; objectives and components of communication and 
communication process; school of thoughts in media studies; trend of the new media; structure of 
communication technology, information technology and new media; political economy of media ecology 
system  
870-202 กำรส่ือสำรพหุวฒันธรรม 3((3)-0-6) 
 Multicultural Communication  
 แนวคิดพหุนิยมและสังคมพหุวฒันธรรม ภูมิหลังทางสังคม วฒันธรรม และ  อัตลักษณ์อัน
หลากหลายในสังคมจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทย การส่ือสารและการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม การสร้าง
ความสัมพนัธ์และความเขา้ใจ   อนัดีระหว่างบุคคลและสังคมต่างวฒันธรรม การเมืองเชิงอตัลกัษณ์ในส่ือ       
การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง ผลกระทบ และการปรับตวัทางวฒันธรรมท่ีเกิดจากส่ือมวลชน ฝึกปฏิบติัการ
ส่ือสารพหุวฒันธรรม 
 Concepts of pluralism and multicultural society; social background, cultures and identities in 
southern border provinces of Thailand; communication and cultural exchange; building of relationship and 
understanding among people from different cultures and societies; identity politics in media; analysis of 
change, impact and cultural adjustment influenced by media; practicing of multicultural communication 
870-203 จริยธรรมกำรส่ือสำร 2((2)-0-4) 
 Communication Ethics   
 ปรัชญาและกระบวนทศัน์ในการศึกษาจริยธรรมการส่ือสาร การประยุกตจ์ริยธรรมการส่ือสารใน
ระดบัต่าง ๆ ทั้งการส่ือสารระหว่างบุคคล การส่ือสารมวลชน และการส่ือสารการตลาด องค์กรและกลไก
เก่ียวกบัควบคุมทางจริยธรรมในวิชาชีพการส่ือสารในประเทศไทย การศึกษากรณีตวัอยา่งเก่ียวกบัจริยธรรม
วิชาชีพการส่ือสาร ฝึกปฏิบติัการตดัสินใจทางจริยธรรมในกรณีศึกษาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์จริง 
ทั้งภายในและต่างประเทศ  
 Philosophy and paradigm in communication ethics studies; apply of communication ethics in 
interpersonal communication, mass communication and marketing communication; organization and 
mechanism involving media and communication profession’s ethical control in Thailand; case studies on 
professional ethics in communication; practicing of ethical decision in several cases in real situation both 
national and international level  
   



870-204 ภำษำองักฤษส ำหรับนักนิเทศศำสตร์ 1 2((2)-0-4) 
 English for Communication Arts I  
 การใชภ้าษาองักฤษและค าศพัท์ท่ีใช้ในงานดา้นการส่ือสารมวลชน การส่ือสารผา่นส่ือใหม่ และ
การส่ือสารการตลาด ฝึกปฏิบติัการอ่านและการเขียนงานประเภทต่าง ๆ ท่ีน าเสนอผา่นส่ือ เช่น ข่าว บทความ 
สารคดี ขอ้ความโฆษณา งานประชาสัมพนัธ์ การเขียนแสดงความคิดเห็นผา่นสถานะบนส่ือสังคมออนไลน์  
 English language usage and its vocabularies in fields of mass communication, communication 
through new media and marketing communication; practice of reading and writing all kinds of pieces of 
work presented in any media, for example, news, article, feature, advertising copy, public relations works, 
point of views presented through social media status 
870-205 กำรส่ือสำรแบรนด์ 3((3)-0-6) 
 Brand Communication   
 หลกัการ แนวคิด ความส าคญัของภาพลกัษณ์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดภาพลกัษณ์ระดบับุคคลและ
องคก์ร วสิัยทศัน์ ค่านิยมหลกั ต าแหน่ง คุณค่า และภาพลกัษณ์ของแบรนด์ ความสัมพนัธ์ของภาพลกัษณ์กบั
การสร้างแบรนด ์องคป์ระกอบของการส่ือสารแบรนด์ การวเิคราะห์สภาพตลาด คู่แข่งขนั กลุ่มเป้าหมาย การ
สร้างตวัตนและภาพลกัษณ์ของ แบรนด ์เช่น อินฟลูเอนเซอร์  กลยุทธ์การบริหารภาพลกัษณ์และวางแผนการ
ส่ือสารแบรนด์ การวิเคราะห์กรณีศึกษาเก่ียวกับการสร้างแบรนด์ ฝึกปฏิบติัการบริหารภาพลักษณ์และ
ส่ือสารแบรนดโ์ดยบูรณาการการเรียนรู้กบัองคก์รจริง  
 Principles, concepts, and importance of image; factors affecting to personal image and 
organizational image; vision, core values, positioning, value and brand image; image and branding 
relationship; brand communication components; marketing analysis, competitors, target groups; brand 
identity and image such as influencer; image management strategy and brand communication planning; 
analysis of case studies on branding; image management and brand communication practice in various 
organizations  
870-206 กฎหมำยและกำรก ำกบัดูแลส่ือและวชิำชีพกำรส่ือสำร 3((3)-0-6) 
 Laws and Regulations of Media and Communication Profession  
 แนวคิดและรูปแบบการก ากบัดูแลส่ือและวิชาชีพการส่ือสารในระดบัต่าง ๆ  การก ากบัดูแลส่ือ 
และวิชาชีพการส่ือสารในสังคมท่ีมีรูปแบบการปกครองและการเมืองท่ีแตกต่าง การใชก้ฎหมาย ค าสั่ง และ
ข้อบังคบัในรูปแบบต่าง ๆ ของรัฐเพื่อการก ากับดูแลส่ือและวิชาชีพการส่ือสาร ข้อตกลงและกฎหมาย
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของส่ือและวิชาชีพการ
ส่ือสารในยุคดิจิทัล องค์กรและกลไกในประเทศไทยและระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการก ากับดูแล
วชิาชีพการส่ือสาร  
  



 Concepts and patterns of media and communication profession regulation in different kinds of 
level; regulations of media and communication profession in any society that differed in government and 
political concept; state’s enforcement of laws, rules and regulations to control media and communication 
profession; international agreements and laws on personal rights and privacy involved in working process 
of media and communication profession in digital era; national and international organizations and 
mechanism involving media and communication profession regulation  
870-300 เตรียมสหกจิศึกษำ 1 ไม่นับหน่วยกติ 
 Preparation for Cooperative Education I (2 คำบ/สัปดำห์) 
 แนวคิด ความส าคญัและรูปแบบสหกิจศึกษา หลกัเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบติังาน สหกิจศึกษา 
การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบติังาน ได้แก่ การเลือกสถานประกอบการ การเขียนจดหมายสมัครงาน  
การสัมภาษณ์งาน การพฒันาบุคลิกภาพและทกัษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ความรู้พื้นฐานและทกัษะการท างานในองคก์าร  
 Concept, importance and forms of cooperative education; rules and process of cooperative 
education; preparation for working such as selection of a suitable workplace, application letter and résumé 
writing, job interview techniques, personality development and effective communication in Thai and 
English, basic knowledge and competency for organization  
870-301 ภำษำองักฤษส ำหรับนักนิเทศศำสตร์ 2 2((2)-0-4) 
 English for Communication Arts II  
 รูปแบบการน าเสนอความคิด ขอ้มูล และโครงการโดยใช้ภาษาองักฤษ ฝึกปฏิบติัการเตรียมบท 
และการน าเสนอโดยวาจาเป็นภาษาองักฤษในงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารมวลชนและการส่ือสาร
การตลาด เช่น การรายงานข่าว การน าเสนอโครงการ การตอ้นรับและประสานงานกบัลูกคา้ การเป็นพิธีกร
และผูด้  าเนินรายการ ฝึกปฏิบัติการฟังและการจบัใจความส าคญังานท่ีน าเสนอผ่านส่ือ และการส่ือสาร 
ในรูปแบบต่าง ๆ  
 Forms of presenting idea, information and project using  nglish; practice of script preparation 
and oral presentation in any situation involved in mass communication and marketing communication, for 
example, news reporting, project presentation, customer welcoming and coordinating, being master of 
ceremony and moderator; practice of listening and stating main idea of works presented through all media 
and communication  
870-302 ภำษำถิ่นเพ่ือกำรสร้ำงสรรค์ส่ือ 3((3)-0-6) 
 Local Languages for Media Creation  
 ทอ้งถ่ินนิยมและโลกาภิวตัน์ อตัลกัษณ์และลูกผสมในทางวฒันธรรม ภาษาถ่ินใต ้ภาษามลายูถ่ิน
ปัตตานี และภาษาถ่ินอ่ืน ๆ พลวตัของส่ือภาษาถ่ิน ภาษาถ่ินกบังานสร้างสรรค์ร่วมสมยั ภาษาถ่ินเพื่อการ
พฒันาชุมขน การฝึกปฏิบติัเพื่อใชใ้นการพฒันาชุมชนและส่ือสร้างสรรค ์  



 Localism and globalization; identity and cultural hybridization; southern Thai local language; 
Pattani-Malay dialect; dynamics of local language; local language and contemporary media creativity; 
local language for community development; practice for community development and creative media  
870-303 กำรวจัิยกำรส่ือสำร 3((2)-2-5) 
 Communication Research  
 แนวคิด หลกัการ และประเภทการวจิยัการส่ือสาร กระบวนการวจิยั การออกแบบโครงร่างวจิยั 
ระเบียบวธีิวจิยั การปฏิบติัการวจิยั การเขียนและน าเสนอสู่สาธารณะ จริยธรรมการวจิยั  
 Concept, principles and approaches of communication research; research process; research 
design; methodology; operation of research; research report writing and presentation; research ethics  
870-304 กำรตลำดเชิงเน้ือหำ 3((3)-0-6) 
 Content Marketing  
 แนวคิด วิธีการสร้างสรรค์เน้ือหาเชิงคุณค่าเพื่อใช้ในวารสารศาสตร์และส่ือสารการตลาด 
กระบวนการสร้างเน้ือหาเพื่อให้เกิดการกระจายเผยแพร่ไปยงัช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ การวางแผนกลยทุธ์
การตลาดดว้ยเน้ือหาใหต้รงกลุ่มเป้าหมายและบรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาด 
 Concepts; methods of creating valuable content for use in journalism and marketing 
communication; the process of creating content for distribution to social media channels; planning 
marketing strategies with content to meet the target group and achieve marketing objectives  
870-400 เตรียมสหกจิศึกษำ 2 ไม่นับหน่วยกติ 
 Preparation for Cooperative Education II (2 คำบ/สัปดำห์) 
 การเตรียมความพร้อมทั้ งในด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพในสายงานด้านนิเทศศาสตร์ 
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ แนวทางการจัดท าและน า เสนอโครงงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
การประเมินผลการปฏิบติังาน  
 Preparation of knowledge and professional skills in communication; professional ethics; project 
proposal and performance report; job performance evaluation  
870-401 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรและกำรประกอบกำรด้ำนกำรส่ือสำร 3((3)-0-6) 
 Management of Communication Organization and Entrepreneur  
 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหารจดัการองค์การ แนวคิดเก่ียวกบัการประกอบการ รูปแบบ
องค์การและการประกอบการด้านการส่ือสาร ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ประกอบการ การจดัหาทุน การวางแผนและเขียนแผนธุรกิจ การจดัการงบประมาณของการประกอบการ
ดา้นการส่ือสาร การจดัองค์การ การน าและการบริหาร การควบคุมและประเมินผล กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การประกอบการ การศึกษาบริบททางสังคมและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ กรณีศึกษาการประกอบการ 
ดา้นการส่ือสารในพื้นท่ีชายแดนใตแ้ละสังคมพหุวฒันธรรม  



 Concepts, theories and principles of organizational management; concepts about 
entrepreneurship; forms of organization and communication operations; internal and external 
environmental factors that influence the operation; financing, planning and writing business plans; budget 
management of communication operators; organization; leadership and management;  control and 
evaluation; laws related to entrepreneurship; studies of social contexts and business feasibility; case studies 
of communication operators in the southern border areas and multicultural societies 
870-402 ฝึกปฏิบัติกำรนิเทศศำสตร์ 3((0)-9-0) 
 Practice of Communication Arts  
 ฝึกปฏิบติัการนิเทศศาสตร์ โครงการดา้นการสร้างสรรคส่ื์อดิจิทลัและการส่ือสารการตลาด ศึกษา
และลงมือปฏิบติัอยา่งละเอียด ภายใตก้ารแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา และน าเสนอโครงงานและผลงานสู่
สาธารณะ  
 Practice of communication arts in digital media creation and marketing communication project; 
study and practice under academic supervision and presentation to public  
870-403 สหกจิศึกษำ 6((0)-36-0) 
 Cooperative Education  
 การปฏิบติังานจริงทางดา้นนิเทศศาสตร์ ณ สถานประกอบการ ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของ
อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา และท่ีปรึกษาจากสถานประกอบการ การรายงาน/การน าเสนอผลส าเร็จ
โครงงานสหกิจศึกษา  
 Practice work experience in communication arts, under supervision of cooperative education 
advisor, job supervisor, mentor or employer; job report, project report and presentation   
วชิำชีพบังคับ                                                                            
 870-001 ชุดวชิำทกัษะกำรออกแบบและสร้ำงสรรค์ส่ือดิจิทลั 6((2)-6-10) 
 Digital Media Design and Creation Module  
 หลกัการ วิธีการ และปฏิบติัการออกแบบ การเขียนภาพร่าง การวาดรูปร่างและรูปทรง การวาด
โครงสร้าง ลายเส้น แสง เงา องคป์ระกอบศิลป์ ทฤษฎีสี ความสมดุล ปฏิบติัการเขียนสตอร่ีบอร์ด หลกัการ
ถ่ายภาพดิจิทลั การท างานของกลอ้งถ่ายภาพและอุปกรณ์เคล่ือนท่ี การวดัแสง การจดัองคป์ระกอบภาพถ่าย 
การส่ือสารภาพถ่ายตามวตัถุประสงค ์การตกแต่งภาพถ่ายดว้ยโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี และจดัการไฟล์
ภาพถ่ายดิจิทลั ฝึกปฏิบติัการถ่ายภาพ การใชแ้ละพฒันาโมบายแอพพลิเคชัน่บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี การสร้าง
ภาพกราฟิก การออกแบบและการสร้างส่วนโตต้อบผูใ้ช ้  
 Principles, methods and design practice; sketching, drawing shapes and figures; line art 
structures, light, shadows, art composition, color theory, balance; storyboard writing practice; principles 
and techniques of photography; functions of camera, mobile devices and equipments; procedures of 
photography; lighting techniques; photography composition; photo communication on purpose; image 



processing and filing in digital format; photography shooting practice; using and developing mobile 
applications on mobile devices; graphics creation; designing and creating user interface  
870-002 ชุดวชิำกำรเล่ำเร่ืองเชิงสร้ำงสรรค์หลำกแพลตฟอร์ม 6((2)-6-10) 
 Creative Storytelling on Multi-platforms Module    
 เร่ืองเล่า งานประพนัธ์ บทละคร ปรัมปราคติ ความหมาย ความส าคญัและแนวคิดของการเล่าเร่ือง 
เร่ืองแต่ง เร่ืองจริง การเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ การเลือกประเด็น การวางโครงเร่ือง ขอ้มูล การเก็บข้อมูล 
กลวิธีน าเสนอ  การแปรขอ้มูลเป็นเร่ืองเล่า การบรรณาธิกรตน้ฉบบั การพฒันาเร่ืองและการน าเสนอขา้มส่ือ 
การวิเคราะห์ช่องทางและผูรั้บสาร การสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้ในงานส่ือสารการตลาดและงานส่ือ
ดิจิทลั ฝึกปฏิบติัเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคห์ลากแพลตฟอร์ม  
 Narratives, literatures, drama scripts, myths; definition, concept and importance of storytelling; 
fiction and non-fiction; creative story telling; selective issues, create a plot, data collection; styles of 
storytelling; data-driven storytelling; manuscript editing; story development and presentation of 
transmedia; platform and audience analysis; content creation and application for marketing communication 
and digital communication; practice in creative storytelling on multiplatforms  
870-003 ชุดวชิำกำรผลติส่ือดิจิทลั 6((2)-6-10) 
 Digital Media Production Module  
 พื้นฐานการออกแบบและผลิตเน้ือหาประเภทภาพและเสียงในส่ือดิจิทลั การจดัองคป์ระกอบศิลป์ 
การใช้แอพพลิเคชั่นและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ ผลิตภาพและเสียงในส่ือดิจิทลั ได้แก่ 
กราฟิก  (Graphics) อินโฟกราฟิก (Infographic) กราฟิกเคล่ือนไหว (Motion Graphic) การออกแบบเสียงและ
แสง การตีความและดดัแปลงบทมาเป็นภาพ การเขียนสตอร่ีบอร์ด การน าองคป์ระกอบต่าง ๆ ไปใชใ้นงาน
ผลิตส่ือดิจิทลั บทบาทหน้าท่ีของผูผ้ลิตส่ือดิจิทลั การเขียนบทรายการ กระบวนการ เทคนิค วิธีการผลิตส่ือ
ดิจิทลัทุกประเภท การล าดบัภาพและการตดัต่อรายการแบบสั้ น การควบคุม การผสมเสียง กระบวนการ 
ในการออกอากาศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  ฝึกปฏิบติัการผลิตส่ือดิจิทลัในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สปอตรณรงค ์
(Spot) ประกาศเพื่อบริการสาธารณะ (Public Service Announcement) พอดแคสต์ (Podcast) มิวสิควิดีโอ 
(Music Video) วลี็อค (Vlog Clip) สารคดีองคก์ร (Corporate Video)   
 Fundamentals of designing and producing audio and video content in digital media; artistic 
composition; use of applications and computer programs in design; digital audio and video production, 
including graphics, infographic, motion graphics, sound and light design; interpretation and adaptation of 
script into image; storyboard writing; using various elements in digital media production; the role and 
duties of human in digital media production team; script writing; list of processes; techniques for 
production of all types of digital media; sequencing and short-digital program editing; control of sound 
mixing; Internet broadcasting process; practice in the production of digital media such as spots, public 
service announcements, podcasts, music videos, vlog clips and corporate video  



870-004 ชุดวชิำกำรส่ือสำรกำรตลำด 6((3)-6-9) 
 Marketing Communication Module   
 หลกัการตลาด แนวคิดการส่ือสารการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  พฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคเชิงลึก การวางแผนและงบประมาณการส่ือสารการตลาด เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด ไดแ้ก่ การ
โฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรง การส่งเสริมการขาย  ส่ือออนไลน์ ปัจจยัท่ี
มีผลต่อการส่ือสารการตลาด สภาวะการเปล่ียนแปลงและการแข่งขนัของการส่ือสารการตลาด การวางแผน
กลยทุธ์การส่ือสารการตลาด การวดัและการประเมินผลการส่ือสารการตลาด จริยธรรมการส่ือสารการตลาด 
ฝึกปฏิบติัการส่ือสารการตลาด  
 Marketing principles; marketing communication concepts; analysis of consumer behavior; 
consumer insight; planning and budgeting for marketing communications; marketing communication tools, 
including advertising, public relations, personal selling, direct marketing, promotion, online media; factors 
affecting marketing communication; changing conditions and competition in marketing communications; 
strategic planning for marketing communications; measurement and evaluation of marketing 
communication; ethics of marketing communication; practice in marketing communication 
870-005 ชุดวชิำกำรผลติรำยกำรและส่ือสตรีมมิ่ง 6((2)-6-10) 
 Broadcasting and Streaming Media Production Module 
 หลกัการ ประเภท กระบวนการผลิตรายการเพื่อการออกอากาศ การวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เทคนิค
การวางแผน การผลิต การเผยแพร่รายการบนแพลตฟอร์มดิจิทลัตามสมยันิยม การออกแบบภาพเคล่ือนไหว 
และผลิตขอ้ความ ตวัอกัษร เสียง ภาพน่ิง กราฟิก คลิป การถ่ายภาพดว้ยโดรน การใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์
ต่าง ๆ ในการผลิตรายการในสตูดิโอและนอกสถานท่ีอยา่งมืออาชีพ การคดัเลือกประเด็น การวางโครงเร่ือง
และการเขียนบทรายการ การค้นควา้และเตรียมขอ้มูลล่วงหน้า เทคนิคการพูดสดหน้าจอ การฝึกพฒันา
รายการจากขอ้มูลแหล่งเดียวกนัเป็นหลากหลายรูปแบบ การฝึกผลิตรายการแบบในสตูดิโอและนอกสถานท่ี 
เทคนิคการล าดบัภาพและการตดัต่อ การเผยแพร่รายการและการไลฟ์คอนเทนต์ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น  
ยูทิวบ์ เฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม ฝึกปฏิบัติการเป็นยูทิวบ์เบอร์และบล็อกเกอร์ การประเมินผลหลัง
ออกอากาศรายการและการสร้างการมีส่วนร่วมในส่ือสตรีมม่ิง  
 Principles, types of production process for broadcasting; target group analysis; techniques for 
production planning; distribution of programs on modern digital platforms; movie shooting design and 
production of sound, still image, graphics, drone photography; using of tools and equipment In producing 
programs inside and outside studio; selection of issues, plot writing and script writing; researching and 
preparing information in advance Live; speech techniques; training to develop programs from the same 
source data into many forms; practice in producing programs inside and outside studio; techniques for 
image sequencing and editing; broadcasting of program and live content across platforms such as Youtube, 



Facebook and Instagram; practicing as a Youtuber and blogger; evaluating post-broadcast and building 
engagement on streaming media  
870-006 ชุดวชิำกำรสร้ำงสรรค์ส่ือเพ่ือกำรส่ือสำรกำรตลำด 6((2)-6-10) 
 Media Creation for Marketing Communication Module  
 หลกัการและเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการส่ือสารการตลาด วิธีการถ่ายภาพตามวตัถุประสงค ์และ
หวัขอ้ท่ีไดรั้บจากลูกคา้ การจดัแสง การจดัองคป์ระกอบภาพถ่าย การตกแต่งและจดัการไฟล์ภาพถ่ายดิจิทลั 
แนวคิดพื้นฐาน หลกัการ และองคป์ระกอบเก่ียวกบัโปรแกรมการออกแบบกราฟิกเพื่อการส่ือสารการตลาด 
การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิก การใชต้วัอกัษร สี องคป์ระกอบศิลป์ และสารสนเทศ
กราฟิก การออกแบบส่ือในงานด้านการส่ือสารการตลาด เช่น โลโก้ บรรจุภณัฑ์ นิตยสาร ส่ือกลางแจ้ง  
แบนเนอร์และเว็บไซต์ กลยุทธ์และกระบวนการในการผลิตส่ือภาพเคล่ือนไหวในงานส่ือสารการตลาด 
เทคนิคกระบวนการออกแบบเน้ือหา การเขียนบท บทภาพ และการผลิตส่ือในรูปแบบต่าง ๆ   
 Principles and techniques of photography for marketing communication; objective 
photographing methods and photographing topics received from customers; lighting; composition of 
photography; retouching and managing digital photo files; basic concepts, principles, and components of 
graphic design programs for marketing communications; using computer programs for graphic design; the 
use of letters, colors, artistic elements and graphic information; media design in marketing communication 
work such as logos, packaging, magazines, outdoor media, banners and websites; strategies and processes 
of animation media production in marketing communications; techniques for content design; script 
writing; image production and media production  
870-007 ชุดวชิำอตัลกัษณ์ชำยแดนใต้ กำรส่ือสำรสันติภำพ และกำรเปลีย่นแปลงทำงสังคม 6((2)-6-10) 
 Deep South Identity, Peace Communication and Social Change Module  
 ภูมิหลงั โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรมและอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้พลวตัของความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้แนวคิดเร่ืองความรุนแรง ความขดัแยง้  
หลกัการวิเคราะห์ความขดัแยง้ แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัสันติภาพและสันติวิธี บทบาทภาคประชาสังคมใน
การสนบัสนุนและผลกัดนัสันติภาพ การเพิ่มอ านาจ กระบวนการเปล่ียนผา่นความขดัแยง้และสร้างสันติภาพ 
สันติสนทนา บทบาทและความส าคญัของการส่ือสารในการสร้างสันติภาพและคล่ีคลายความขดัแยง้หลาก
ระดบั หลกัการ วิธีปฏิบติั และจริยธรรมส าหรับส่ือมวลชนในสถานการณ์ความขดัแยง้ กรณีศึกษาเฉพาะ 
และฝึกปฏิบติัการการส่ือสารสันติภาพ และการเปล่ียนแปลงทางสังคม  
 Background; background of socio-economic, political, cultural and ethnic identities of Deep 
South provinces; dynamics of conflict in the Deep South Thailand; conceptual framework of violence, 
conflict, principle of conflict analysis; concepts and theories of peace and non violence; roles of civil 
society of supporting peace and peace constituencies; empowerment; conflict transformation and peace 
building; peace dialogue; roles and significance of communication in multi-tracks peace building and 



conflict resolution; principle, practices and ethics of journalism in conflict-related situations; independent 
and case studies  
870-008 ชุดวชิำกำรส่ือสำรเพ่ือเพิม่มูลค่ำทำงธุรกจิ 6((3)-6-9) 
 Communication to Increase Business Value Module  
 ความส าคญัของการส่ือสารเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ บริบทและสถานการณ์ธุรกิจในยุคดิจิทัล 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น จิตวิทยาการส่ือสาร การส่ือสารเพื่อการโน้มน้าวใจ การเจรจาต่อรอง 
แบบจ าลองธุรกิจ และห่วงโซ่อุปทาน รูปแบบการส่ือสารทางธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าในระดบัต่าง ๆ เช่น การ
น าเสนองาน การประมูลงาน การจดักิจกรรมทางการตลาด การจดัการธุรกิจส่ือสารบนแพลตฟอร์มสมยัใหม่ 
ฝึกปฏิบติัธุรกิจการจดักิจกรรมทางการตลาดและการส่ือสารเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ   
 The importance of communication to increase business value; business contexts and situations in 
the digital era; related concepts and theories such as communication psychology, communication for 
persuasion, negotiation, business model canvas, and supply chain; forms of business communication to 
increase value at various levels, such as presentation, bidding, event marketing, business communication 
management on a modern platform; practice in events marketing business and communication activities to 
increase business value in various forms  
   
วชิำชีพเลือก                                                               
870-009 ชุดวชิำกำรส่ือสำรกำรแสดงและละครเวที 6((2)-6-10) 
 Performance Communication and Stageplay Module  
 หลกัการส่ือสารการแสดง สมาธิ ความรู้สึก จินตนาการ ความเช่ือ การพฒันาและการออกเสียง  
การเคล่ือนไหว การฝึกฝนการเคล่ือนไหวร่างกายในการแสดง การก าหนดทิศทางส าหรับการแสดง การ
วิเคราะห์ตวัละคร การตีบท การสวมบทบาท หลกัการส าคญัของการเล่าเร่ือง โครงสร้างของเร่ืองเล่าและ
องคป์ระกอบของโครงเร่ือง รูปแบบต่าง ๆ ของบทการแสดงและบทละคร ฝึกฝนการเขียนบทการแสดง การ
เขียนบทละครเพื่อน าไปสู่การจดัแสดง การแสดงละครชุมชน รูปแบบและลกัษณะของละครชุมชน การ
ละครแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชน ละครของชุมชน การลงพื้นท่ี การคดัเลือกนักแสดงและฝึกฝนการแสดง 
พื้นท่ีการแสดง การฝึกปฏิบัติการแสดง การแสดงผ่านส่ือละครเวที หลักการก ากับการแสดง แนวคิด 
กระบวนการ เทคนิค การวเิคราะห์ตีความ การส่ือสารผา่นการก ากบัการแสดง ก าหนดทิศทาง บทบาทหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบของผูก้  ากับการแสดง การก ากบัองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบฉากและเวที
ส าหรับการแสดง การเลือกใชว้สัดุการสร้างฉาก วสัดุอุปกรณ์การประกอบเวทีการแสดง การจดัแสง สี และ
เสียงในบรรยากาศการแสดงประเภทต่าง ๆ บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูก้  ากบัศิลป์ งานศิลป์ทั้ง
ดา้นสถาปัตยกรรม ฉาก เส้ือผา้ การแต่งหน้า การบริหารโครงการส่ือสารการแสดง โครงสร้างองค์กรดา้น
ส่ือสารการแสดง การพฒันาโครงการ การจดัท างบประมาณ การประชาสัมพนัธ์ การประเมินผล การบริหาร
ความสัมพนัธ์ในการท างานกบัฝ่ายต่าง ๆ บทบาทและหนา้ท่ีของทีมผูผ้ลิตส่ือสารการแสดง  



 Principles of performing communication; concentration, feelings, imagination, belief, voice 
training and development, movement training; determining directions for performances; characters 
analysis, role playing, script writing and performance design; essential principles of narrative; narrative 
structure and elements of structure of genres; various types of performance and stageplay scripts; stageplay 
writing for production; community play; forms and characteristics of community play; participation 
community play; stageplay of community; fieldwork; casting and coaching in performance; acting area; 
performance practice; principles of performance directing; concepts, processes, techniques, analysis, 
interpretation; communication through directing, determining; role and responsibilities of director; art 
direction in performance scene and stage design principles; material selection for scenes, props and stage; 
lighting and sound arrangement in various types of performances; role and responsibilities of art director, 
architecture, set, costume, make-up; structure of performing arts organizations; project development; 
budget management; public relations; project evaluation; relationship management; roles and duties of 
production team  
870-010 ชุดวชิำกำรจัดกจิกรรมสร้ำงสรรค์และบันเทงิ 6((2)-6-10) 
 Organizing Creative and Entertainment Activities Module  
 คุณลกัษณะ เน้ือหา แนวความคิด รูปแบบประเภทของกิจกรรมสร้างสรรค์และบนัเทิงประเภท 
ต่าง ๆ ทั้งในแวดวงอุตสาหกรรมธุรกิจบนัเทิงและกิจกรรมทางสังคมท่ีสร้างสรรค์หลากหลายแขนง ไดแ้ก่ 
การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การจดักิจกรรมพิเศษ การส่ือสารเพื่อการรณรงค ์ การจดักิจกรรมเพื่อสร้าง
การเปล่ียนแปลงทางสังคม ฯลฯ โดยประยุกต์ใช้ความรู้การประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์ส่ือและ
กลุ่มเป้าหมาย การวางแผนกลยุทธ์ การประเมินความคุม้ค่า การคิดสร้างสรรค์และการออกแบบกิจกรรม  
การเตรียมการ การบริหารงบประมาณ การผลิตส่ือ การส่ือสารการตลาด การด าเนินการตามแผนงาน 
ตลอดจนกระบวนการจดักิจกรรมสร้างสรรค์และบนัเทิง  ฝึกปฏิบติัการการจดักิจกรรมสร้างสรรค์และ
บนัเทิง   
 Characteristics, content, concepts, forms, types of creative and entertainment activities of various 
forms, entertainment industry and various creative social activities, including advertising, public relations, 
organizing special events, communication for campaign, arranging activities to create social change, etc; 
applying knowledge to assess situations; analysis of media and target groups; strategic planning; value 
evaluation; creative thinking and design of preparation activities; budget management; production of 
marketing communication; media implementation of the plan;  the process of organizing creative and 
entertainment activities; practice in organizing various creative and entertainment activities 
  
  
  



870-220 กำรตลำดออนไลน์ 3((3)-0-6) 
 Online Marketing  
 ความหมาย แนวคิดของการตลาดออนไลน์ ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ กลยทุธ์การตลาด
ออนไลน์ การสร้างและส่ือสารตราสินคา้ออนไลน์ เทคโนโลยดิีจิทลัในงานดา้นการตลาดออนไลน์ เคร่ืองมือ
และช่องทางการตลาดออนไลน์ การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ เช่น เสิร์ชเอนจินและการตลาดท่ี
ท าผา่นส่ือสังคมออนไลน์ กฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง  
 Concept of online marketing; online marketing mix; online marketing strategy and creating 
brand; digital technology in online marketing; tools and marketing channels; online marketing activities 
such as search engines and marketing through social media; related laws, ethics and professional ethics 
870-221 สุนทรียะในภำพถ่ำย 3((2)-2-5) 
 Aesthetics of Photography  
 หลกัสุนทรียศาสตร์ องคป์ระกอบศิลป์ ความรู้สึกและอารมณ์ การจดัองคป์ระกอบของภาพถ่าย 
การวจิารณ์และประเมินคุณค่าในภาพถ่าย การส่ือความหมายตามวตัถุประสงคข์องการถ่ายภาพ  
 Aesthetics; art composition, feeling and mood in art; photography composition; photography 
evaluation and critique; photographic presentation techniques  
870-320 กำรบริหำรงำนลูกค้ำสัมพนัธ์ 3((3)-0-6) 
 Customer Relationship Management  
 แนวคิด และความส าคญัของการบริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ รูปแบบการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
การวางแผนและกระบวนการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดเพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ฐานขอ้มูลลูกคา้ การประเมินผลการด าเนินงานลูกคา้สัมพนัธ์  
 Concepts and importance of customer relationship management; approaches of  customer 
relationship building; planning and management process of customer relationship; marketing 
communication tools for customer relationship building; database of customer; evaluation of customer 
relationship operations  
870-321 กำรส่ือสำรกำรตลำดระหว่ำงประเทศ 3((3)-0-6) 
 International Marketing Communication   
 การวางแผนการส่ือสารการตลาดระหวา่งประเทศ แนวทางการศึกษาความตอ้งการและวฒันธรรม
ของผูบ้ริโภค ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตลาดและการส่ือสารการตลาดระหว่างประเทศ เช่น เศรษฐกิจ 
การเมือง กฎหมายและขอ้ตกลงเก่ียวกบัการคา้และการส่ือสารการตลาดระหวา่งประเทศ   
 Planning for international marketing communication; approaches to consumer needs and culture; 
factors influencing on international marketing communication such as economy, politics, laws and 
agreements on trades and international marketing communication  
   



870-322 กำรประกอบกำรทำงสังคม  3((3)-0-6) 
 Social Entrepreneurship  
 แนวคิด ทฤษฎี และการพฒันาการของการประกอบการทางสังคม บทบาทและคุณลกัษณะของ
ผูป้ระกอบการทางสังคม รูปแบบและทกัษะการจดัการ องค์กรประกอบการทางสังคม การวิเคราะห์ความ
เป็นไปไดแ้ละผลกระทบทางสังคม ระบบการเงินระดบัจุลภาค กรณีศึกษาของการประกอบการทางสังคม  
 Concepts, theories and development of social entrepreneurship; role and characteristics of social 
entrepreneur; models of management and management skills; social entrepreneurial organizations; 
feasibility study and social impact assessment; microfinance; case study of social entrepreneurship  
870-323 กำรส่ือสำรสถำนกำรณ์เฉพำะ 3((3)-0-6) 
 Communication in Special Situations  
 กระบวนการและแนวทางการส่ือสารในสถานการณ์เฉพาะต่าง ๆ ทางสังคม ประเด็นทางสังคมท่ี
น่าสนใจทั้งในระดบัชาติ ทอ้งถ่ิน และจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ฝึกปฏิบติัการส่ือสารเก่ียวกบัสถานการณ์และ
ประเด็นเฉพาะ เช่น การส่ือสารสุขภาพ การส่ือสารความเส่ียง การส่ือสารภยัพิบติั การส่ือสารกระบวนการ
ยติุธรรม  
 Process and guidelines of communication in social’s special situations; interesting social 
situations both national, local and the deep south provinces; practicing in communication in special 
situations, for example, health, risk, natural disaster, procedural and social justice  
870-324 วำรสำรศำสตร์เชิงข้อมูล 3((3)-0-6) 
 Data Journalism  
 แนวคิดวารสารศาสตร์เชิงขอ้มูล พฒันาการของการแสวงหาขอ้เท็จจริงเชิงประจกัษ์ การประยุกต์
วธีิการทางวารสารศาสตร์และสารสนเทศในการรวบรวม ตรวจสอบ พิสูจน์ จดัการ และการวเิคราะห์ขอ้มูล
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของแหล่งท่ีมาของขอ้มูลและระเบียบวิธี  
การเล่าเร่ืองด้วยข้อมูลและการแสดงผลข้อมูลด้วยภาพเพื่องานส่ือสาร จริยธรรมการส่ือสารข้อมูล  
การประเมินผลและผลกระทบการส่ือสารขอ้มูลในแพลตฟอร์มการส่ือสารต่าง ๆ  
 Concept of data journalism; history of empirical fact finding; application of journalistic and 
informatics methods in collecting, testing, proving, managing and analysing of quantitative and qualitative 
data; evaluating the strengths and weaknesses of data sources and methods; data storytelling and 
visualization for communication; ethics in data journalism; evaluation and impacts of data journalism in 
different platforms  
  
 
 
 



870-420 กำรศึกษำเฉพำะบุคคล 3((3)-0-6) 
 Individual Study  
 การศึกษาและฝึกปฏิบติัการเฉพาะรายบุคคลในประเด็นเก่ียวกับวารสารศาสตร์ การออกแบบ
เน้ือหาสารและการผลิตส่ือ การส่ือสารการตลาด การประกอบการดา้นการส่ือสาร ภายใตก้ารดูแล การให้
ค  าปรึกษาและการประเมินผลการเรียนของอาจารยท่ี์ปรึกษา โดยนกัศึกษาเสนอขออนุมติัโครงการท่ีตอ้งการ
ศึกษาต่ออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร    
 Individual study and practice of special topics on journalism, content design and media 
production, marketing communication or communication entrepreneurship under supervision and 
evaluation of advisor; project proposal approval by the program committee   
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