เอกสาร 2-2

หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

นิเทศศาสตรบัณฑิต
นศ.บ.

Bachelor of Communication Arts
B.Com.Arts

โครงสร้ างหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
1. หมวดรายวิชาศึกษาทัว่ ไป
สาระบังคับศึกษาทัว่ ไป 26 หน่ วยกิต
สาระที่ 1 ศาสตร์ พระราชาและประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
001-102 ศาสตร์ พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
872-000 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
Benefit of Mankinds
สาระที่ 2 ความเป็ นพลเมืองและชีวติ ทีส่ ั นติ
117-103 จิตวิวฒั น์และคิด-ทา-นา-สุ ข
New Consciousness and Living a Peaceful Life
สาระที่ 1 และสาระที่ 2
117-102 ความเป็ นพลเมืองและจิตสาธารณะ
Citizenship and Public Consciousness
สาระที่ 3 การเป็ นผู้ประกอบการกับการคิดเชิงระบบ
เลือกรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง
รู ปแบบที่ 1 บังคับ จานวน 1 หน่วยกิต
001-103 ไอเดียสู่ ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
Idea to Entrepreneurship
เลือก 2 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
117-115 การคิดและการตัดสิ นใจ
Thinking and Decision Making

129 หน่ วยกิต
30 หน่ วยกิต
3

หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)

3

หน่ วยกิต
3((3)-0-6)

เลือก 3

หน่ วยกิต
3((3)-0-6)

3

หน่ วยกิต

1((1)-0-2)

2((2)-0-4)

262-202 การคิดเปลี่ยนชีวติ
Thinking for Life Changing
747-102 ข้อมูลนี้มีคาตอบ
Answering Questions with Data
รู ปแบบที่ 2 บังคับ จานวน 3 หน่วยกิต
117-104 การคิดสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการ
Thinking to Entrepreneurship
สาระที่ 4 การอยู่อย่ างรู้ เท่ าทัน และการรู้ ดิจิทลั
บังคับ จานวน 2 หน่วยกิต
117-116 การรู ้เท่าทันดิจิทลั
Digital Environment Literacy
เลือก 2 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
299-104 รู ้คิด รู ้เท่าทัน
Values of the Wise and Deliberation
724-106 เกาะติดกระแสวิทยาศาสตร์ สมัยใหม่
Current Issues in Modern Science
724-107 การบริ โภคสี เขียว
Green Consumptions
สาระที่ 5 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
746-102 สมาร์ตแมท สมาร์ ตไลฟ์
Smart Math for Smart Life
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่ อสาร
บังคับ 4 หน่ วยกิต
417-101 ไฮ-อิงลิช
Hi ! English
417-102 เพ็นแอนด์โพสต์
Pen and Post
เลือก 2 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
411-101 ภาษาไทย ภาษาเธอ
Thai Language Your Language
411-102 สนทนาภาษาไทย 4.0
4.0 Thai Conversation

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

3((3)-0-6)
4

หน่ วยกิต
2((2)-0-4)

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2

หน่ วยกิต
2((2)-0-4)

6

หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

สาระที่ 7 สุ นทรียศาสตร์ และกีฬา
จากสองสาระหรื อสาระใดสาระหนึ่ง
สุ นทรี ยศาสตร์ จากรายวิชาต่อไปนี้
125-101 หัตถกรรมสร้างสรรค์
Creative Craft
277-103 สวยด้วยเศษวัสดุ
Craft Appreciation
277-104 การ์ตูนหรรษา
Cartoon Appreciation
411-103 สี สันบันเทิงคดี
Colorful Fiction
412-123 ศิลปะแดนมังกร
Chinese Art
413-242 เสน่ห์มลายู
Malay Enchantment
415-140 เปิ ดประตูสู่ญี่ปุ่น
What’s Japan
416-146 ท่องแดนกิมจิ
Get to Know Korea
437-111 ศิลปะบาบัด
Arts Therapy
910-114 เพลินเพลงมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
PSU Songs Appreciation
กีฬา จากรายวิชาต่อไปนี้
117-118 โยคะ
Yoga
281-204 ลีลาศ
Social Dance
281-205 กิจกรรมประกอบจังหวะ
Rhythmic Activities
281-207 บาสเกตบอล
Basketball

เลือก 2

หน่ วยกิต

1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)

1((1)-0-2)
1((0)-2-1)
1((0)-2-1)
1((0)-2-1)

281-209 วอลเลย์บอล
Volleyball
281-210 แฮนด์บอล
Handball
281-215 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
281-216 แบดมินตัน
Badminton
281-219 ว่ายน้ า
Swimming
281-220 เปตอง
Petongue
281-223 มวยไทย
Thai Boxing
281-225 เทควันโด
Taekwondo
281-226 ไอกิโด
Aikido
281-227 ยูโด
Judo
910-111 ราไทยเพื่อสุ ขภาพ
Thai Dance for Health
910-112 โขนเพื่อพัฒนาร่ างกายและจิตใจ
Khon for Personality Development
910-113 แจ๊สด้านซ์
Jazz Dance
(2) สาระเลือกศึกษาทัว่ ไป เลือกจากรายวิชาสาระต่าง ๆ ดังนี้
สาระสุ นทรียศาสตร์
125-102 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญา
Miracle of Wisdom
425-101 วัฒนธรรมนาชม
Culture Guide

1((0)-2-1)
1((0)-2-1)
1((0)-2-1)
1((0)-2-1)
1((0)-2-1)
1((0)-2-1)
1((0)-2-1)
1((0)-2-1)
1((0)-2-1)
1((0)-2-1)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

สาระความเป็ นพลเมือง
196-103 ภาวะผูน้ าและการจัดการ
Leadership and Management
437-201 จริ ยศาสตร์ กบั ความรับผิดชอบต่อสังคม
Ethics and Social Responsibility
สาระอยู่อย่ างเท่ าทัน
748-108 ธรรมชาติบาบัด
Natural Therapy
สาระการคิดเชิงระบบ
276-101 การมองภาพแบบองค์รวม
Holistic View
437-202 คิดอย่างเฉลียว เข้าใจอย่างฉลาด
Smart Thought, Clever Understanding
สาระภาษาและการสื่ อสาร การคิดเชิ งระบบ สุ นทรียศาสตร์
263-123 การถ่ายภาพเพื่อการท่องเที่ยวในต่างแดน
Photography for Abroad Travelling
สาระภาษาและการสื่ อสาร
412-201 หนีห่าว จงกว๋ อ
Ni Hao Zhong Guo
413-213 มาเลย์ออนทัวร์
Malay on Tour
415-203 เซย์ไฮสไตล์คาวาอี้
Say Hi Style Kawaii
416-125 อันยองฮาเชโย โคเรี ย
Annyeonghaseyyo Korea
417-191 พัฒนาการอ่าน
Reading Development
417-193 บันเทิงศึกษาภาษาอังกฤษ
English Edutainment

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

2((2)-0-4)

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

2((2)-0-4)

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานคณะ
872-100 วิทยาการสื่ อสาร
Communication Sciences
872-200 การจัดการความรู ้และทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
Knowledge Management and Critical Thinking Skills
2.2 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชี พ
870-102 วาทนิเทศ
Speech Communication
870-103 การใช้เหตุผลและการตรวจสอบข้อเท็จจริ งในการสื่ อสาร
Reasoning and Evidence in Communication
870-200 ภาษาอังกฤษหรรษา
English for Fun
870-201 หลักนิเทศศาสตร์และภูมิทศั น์สื่อ
Principles of Communication Arts and Media Communication Landscape
870-202 การสื่ อสารพหุวฒั นธรรม
Multicultural Communication
870-203 จริ ยธรรมการสื่ อสาร
Communication Ethics
870-204 ภาษาอังกฤษสาหรับนักนิเทศศาสตร์ 1
English for Communication Arts I
870-205 การสื่ อสารแบรนด์
Brand Communication
870-206 กฎหมายและการกากับดูแลสื่ อและวิชาชีพการสื่ อสาร
Laws and Regulations of Media and Communication Profession
870-300 เตรี ยมสหกิจศึกษา 1
Preparation for Cooperative Education I
870-301 ภาษาอังกฤษสาหรับนักนิเทศศาสตร์ 2
English for Communication Arts II
870-302 ภาษาถิ่นเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ
Local Languages for Media Creation
870-303 การวิจยั การสื่ อสาร
Communication Research

93 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
45 หน่ วยกิต
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
ไม่นบั หน่วยกิต
(2 คาบ/สัปดาห์)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
ไม่นบั หน่วยกิต
(2 คาบ/สัปดาห์)
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)

870-304 การตลาดเชิงเนื้ อหา
3((3)-0-6)
Content Marketing
870-400 เตรี ยมสหกิจศึกษา 2
ไม่นบั หน่วยกิต
Preparation for Cooperative Education II
(2 คาบ/สัปดาห์)
870-401 การบริ หารจัดการองค์การและการประกอบการด้านการสื่ อสาร
3((3)-0-6)
Management of Communication Organization and Entrepreneur
870-402 ฝึ กปฏิบตั ิการนิเทศศาสตร์
3((0)-9-0)
Practice of Communication Arts
870-403 สหกิจศึกษา
6((0)-36-0)
Cooperative Education
2.3 กลุ่มวิชาบังคับ
36 หน่ วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาชี พบังคับ 4 ชุ ดวิชา
24 หน่ วยกิต
870-001 ชุดวิชาทักษะการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อดิจิทลั
6((2)-6-10)
Digital Media Design and Creation Module
870-002 ชุดวิชาการเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์หลากแพลตฟอร์ ม
6((2)-6-10)
Creative Storytelling on Multi-platforms Module
870-007 ชุดวิชาอัตลักษณ์ชายแดนใต้ การสื่ อสารสันติภาพ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 6((2)-6-10)
Deep South Identity, Peace Communication and Social Change Module
870-008 ชุดวิชาการสื่ อสารเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุ รกิจ
6((3)-6-9)
Communication to Increase Business Value Module
2.3.2 กลุ่มวิชาชี พเลือก เลือกเรี ยนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง
12 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาการสร้ างสรรค์ สื่อดิจิทลั
870-003 ชุดวิชาการผลิตสื่ อดิจิทลั
6((2)-6-10)
Digital Media Production Module
870-005 ชุดวิชาการผลิตรายการและสื่ อสตรี มมิ่ง
6((2)-6-10)
Broadcasting and Streaming Media Production Module
กลุ่มวิชาการสื่ อสารการตลาด
870-004 ชุดวิชาการสื่ อสารการตลาด
6((3)-6-9)
Marketing Communication Module
870-006 ชุดวิชาการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการสื่ อสารการตลาด
6((2)-6-10)
Media Creation for Marketing Communication Module

2.4 กลุ่มวิชาเลือก
ไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนตามความสนใจจากรายวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้
870-009 ชุดวิชาการสื่ อสารการแสดงและละครเวที
6((2)-6-10)
Performance Communication and Stageplay Module
870-010 ชุดวิชาการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และบันเทิง
6((2)-6-10)
Organizing Creative and Entertainment Activities Module
870-220 การตลาดออนไลน์
3((3)-0-6)
Online Marketing
870-221 สุ นทรี ยะในภาพถ่าย
3((2)-2-5)
Aesthetics of Photography
870-320 การบริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์
3((3)-0-6)
Customer Relationship Management
870-321 การสื่ อสารการตลาดระหว่างประเทศ
3((3)-0-6)
International Marketing Communication
870-322 การประกอบการทางสังคม
3((3)-0-6)
Social Entrepreneurship
870-323 การสื่ อสารสถานการณ์เฉพาะ
3((3)-0-6)
Communication in Special Situations
870-324 วารสารศาสตร์เชิงข้อมูล
3((3)-0-6)
Data Journalism
870-420 การศึกษาเฉพาะบุคคล
3((3)-0-6)
Individual Study
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หรื อ
มหาวิทยาลัยอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลักสู ตร

แผนการศึกษาตลอดหลักสู ตร
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทัว่ ไป
117-103 จิตวิวฒั น์และคิด-ทา-นาสุ ข
117-116 การรู ้เท่าทันดิจิทลั
417-101 ไฮ-อิงลิช
993-172 จิตสาธารณะในภาวะวิกฤต
411-101 ภาษาไทย ภาษาเธอ*
746-102 สมาร์ตแมท สมาร์ ตไลฟ์ **
วิชาเลือกสาระสุ นทรี ยศาสตร์ และกีฬา****
วิชาพืน้ ฐานคณะ
872-100 วิทยาการสื่ อสาร
วิชาพืน้ ฐานวิชาชี พ
870-102 วาทนิเทศ

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

รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาศึกษาทัว่ ไป
196-101 ความเป็ นพลเมือง
417-102 เพ็นแอนด์โพสต์
262-202 การคิดเปลี่ยนชีวิต**
724-107 การบริ โภคสี เขียว***
วิชาเลือกสาระการเรี ยนรู ้ศึกษาทัว่ ไป*****
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
870-103 การใช้เหตุผลและการตรวจสอบข้อเท็จจริ งในการสื่ อสาร
วิชาชีพบังคับ
870-001 ชุดวิชาทักษะการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อดิจิทลั
รวม

3((3)-0-6)
20

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
4
3((3)-0-6)
6((2)-6-10)
21

* หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป สาระภาษาและการสื่ อสาร เลือกกลุ่มภาษาไทย 2 หน่วยกิต
** หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป สาระการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข เลือกกลุ่มการคิดเชิงระบบ 2 หน่วยกิต และ
กลุ่มการคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 2 หน่วยกิต
*** หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป สาระการอยูอ่ ย่างรู ้เท่าทันและการรู ้ดิจิทลั เลือกกลุ่มการอยูอ่ ย่างรู ้เท่าทัน 2 หน่วยกิต
**** หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป สาระสุ นทรี ยศาสตร์และกีฬา สามารถเลือกกลุ่มสุ นทรี ยศาสตร์ 2 หน่วยกิต หรื อกลุ่ม
กีฬา 2 หน่วยกิต หรื อเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างละ 1 หน่วยกิต
***** หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป สาระการเรี ยนรู ้ศึกษาทัว่ ไป เลือก 4 หน่วยกิต

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาพืน้ ฐานคณะ
872-200 การจัดการความรู ้และทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
870-200 ภาษาอังกฤษหรรษา
870-201 หลักนิเทศศาสตร์และภูมิทศั น์สื่อ
870-202 การสื่ อสารพหุวฒั นธรรม
870-203 จริ ยธรรมการสื่ อสาร
วิชาชีพบังคับ
870-002 ชุดวิชาการเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์หลากแพลตฟอร์ ม
วิชาเลือกเสรี

3((3)-0-6)
ไม่นบั หน่วยกิต
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
6((2)-6-10)
3

รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาศึกษาทัว่ ไป
001-102 ศาสตร์ พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
872-000 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
870-204 ภาษาอังกฤษสาหรับนักนิเทศศาสตร์ 1
870-205 การสื่ อสารแบรนด์3((3)-0-6)
870-206 กฎหมายและการกากับดูแลสื่ อและวิชาชีพการสื่ อสาร
วิชาชีพเลือก
กลุ่มวิชาการสร้ างสรรค์ สื่อดิจิทลั
870-003 ชุดวิชาการผลิตสื่ อดิจิทลั
กลุ่มวิชาการสื่ อสารการตลาด
870-004 ชุดวิชาการสื่ อสารการตลาด
วิชาเลือกเสรี

20

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

6((2)-6-10)
6((3)-6-9)
3

รวม

20

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
870-300 เตรี ยมสหกิจศึกษา 1
870-301 ภาษาอังกฤษสาหรับนักนิเทศศาสตร์ 2
870-302 ภาษาถิ่นเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ
วิชาชีพเลือก
กลุ่มวิชาการสร้ างสรรค์ สื่อดิจิทลั
870-005 ชุดวิชาการผลิตรายการและสื่ อสตรี มมิ่ง
กลุ่มวิชาการสื่ อสารการตลาด
870-006 ชุดวิชาการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการสื่ อสารการตลาด
วิชาเลือก
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาศึกษาทัว่ ไป
001-103 ไอเดียสู่ ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
870-303 การวิจยั การสื่ อสาร
870-304 การตลาดเชิงเนื้ อหา
วิชาชีพบังคับ
870-007 ชุดวิชาอัตลักษณ์ชายแดนใต้การสื่ อสารสันติภาพและ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
870-008 ชุดวิชาการสื่ อสารเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุ รกิจ
รวม

ไม่นบั หน่วยกิต
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)

6((2)-6-10)
6((2)-6-10)
6
17

1((1)-0-2)
3((2)-2-5)
3((3)-0-6)

6((2)-6-10)
6((3)-6-9)
19

ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
870-400 เตรี ยมสหกิจศึกษา 2
870-401 การบริ หารจัดการองค์การและการประกอบการด้านการสื่ อสาร
870-402 ฝึ กปฏิบตั ิการนิเทศศาสตร์
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
870-403 สหกิจศึกษา *

ไม่นบั หน่วยกิต
3((3)-0-6)
3((0)-9-0)
6

6((0)-36-0)
รวม

* นักศึกษาจะต้อง
1. ผ่านการเรี ยนวิชาเตรี ยมสหกิจศึกษา 1 และ 2
2. ผ่านรายวิชาครบถ้วนตามที่หลักสู ตรกาหนด
3. มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม ณ ชั้นปี ที่ 3 ภาคการเรี ยนที่ 2 ไม่ต่ากว่า 2.00

6

เอกสาร 2-5
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs) กลยุทธ์ /วิธีการสอน และกลยุทธ์ /วิธีการวัดและการประเมินผล
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2564
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร
(PLOs)

กลยุทธ์ /วิธีการสอน

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและ
การประเมินผล

PLO 1 : ออกแบบและผลิตสื่ อ
โดยใช้เครื่ องมือการสื่ อสารสมัยใหม่ท้ งั ผ่าน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้

1. เน้นการเรี ยนการสอนที่เป็ น
Active Learning
2. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ให้
นักศึกษา
สามารถพูด เขียน วิเคราะห์และแสดง
ความคิดเห็นจากสื่ อที่นาเสนอ
3. ฝึ กใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เพื่อผลิตสื่ ออย่างง่าย
4. มอบหมายงานให้นกั ศึกษาได้คิด
วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
5. จัดบรรยายพิเศษโดยนักวิชาการ
และ
นักวิชาชีพ หรื อผูม้ ีประสบการณ์ตรง
6. จัดให้มีการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
และจากสถานการณ์จริ งในรายวิชา
7. จัดการเรี ยนการสอนแบบ
Discovery Learning เรี ยนรู ้แบบ
ค้นพบ

1. การมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน
2. โจทย์ ใบงาน
3. ทดสอบย่อยและการสอบ
ภาคปฏิบตั ิ
4. ผลงานการผลิตชิ้นงาน
5. การนาเสนอผลงาน
6. การสังเกตพฤติกรรม
7. นักศึกษามีการประเมิน
ตนเองและนักศึกษาประเมิน
เพื่อนร่ วมกลุ่มกิจกรรม

PLO 2 : สามารถสื่ อสารและนาเสนอเนื้อหาได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

1. เน้นการเรี ยนการสอนที่เป็ น
Active Learning
2. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ให้
นักศึกษาสามารถพูด เขียน วิเคราะห์
และแสดงความคิดเห็น พร้อมฝึ ก
นาเสนอ
3. ฝึ กใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เพื่อผลิตสื่ อ
4. มอบหมายงานให้นกั ศึกษาได้คิด
วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
5. จัดบรรยายพิเศษโดยนักวิชาการ

1. ประเมินจากผลการ
นาเสนอรายงาน
2. ประเมินตนเองและ
ประเมินซึ่ งกันและกัน
3. สังเกตพฤติกรรมในการ
เรี ยน
4. ประเมินทักษะในการพูด
และการนาเสนองาน
5. ทักษะการนาเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร
(PLOs)

PLO 3 : จัดการและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อใช้ในการ
สื่ อสาร

กลยุทธ์ /วิธีการสอน
และนักวิชาชีพ หรื อผูม้ ีประสบการณ์
ตรง
6. จัดให้มีการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
และจากสถานการณ์จริ งในรายวิชา
7. จัดการเรี ยนการสอนแบบ
Problem-Based Learning

1. จัดกระบวนการเรี ยนการสอนที่
เน้นการฝึ กทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบและแก้ไข
ปัญหา
2. การมอบหมายงานที่ตอ้ งมีการคิด
อย่างสร้างสรรค์ ค้นหาข้อเท็จจริ ง
ตีความ ทาความเข้าใจ และประเมิน
ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ
3. จัดกิจกรรมให้นกั ศึกษามีโอกาส
ปฏิบตั ิงานจริ ง
PLO 4 : ประยุกต์ใช้ทกั ษะการตลาดและธุรกิจสื่ อ 1. เน้นกระบวนการค้นคว้า วิเคราะห์
ในยุคดิจิทลั เพื่อพัฒนาการสื่ อสารได้
เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าใจกระบวนการ
วางแผนกลยุทธ์การสื่ อสารและ
สามารถบริ หารจัดการได้อย่างเป็ น
ระบบ
2. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
เน้นการทางานเป็ นกลุ่มและงานที่
ต้องมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคล
3. จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
ภาคปฏิบตั ิ การศึกษาดูงาน
4. สอดแทรกเรื่ องความรับผิดชอบ
การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจ
วัฒนธรรม องค์กรในรายวิชาต่าง ๆ

PLO 5 : ประยุกต์ใช้หลักการบริ หารจัดการ
องค์กรสื่ อและ
การประกอบการสื่ อสาร

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและ
การประเมินผล

1. การนาเสนอผลงาน
2. สังเกตพฤติกรรม การ
อภิปราย การแสดงความ
คิดเห็น ตอบคาถาม
3. การใช้แบบทดสอบหรื อ
การสัมภาษณ์ที่ให้นกั ศึกษา
ได้ฝึกคิดแก้ปัญหา

1. ประเมินผลลัพธ์การเรี ยนรู ้
จากความสามารถของ
นักศึกษาในการวิเคราะห์
สถานการณ์และการใช้
เครื่ องมือปฏิบตั ิงานได้
เหมาะสม
2. ประเมินความรู ้จากผลงาน
ของนักศึกษาและ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์
ผลงานที่นาเสนออย่างถูกต้อง
และเป็ นระบบ
3. ประเมินกระบวนการ
ทางานกลุ่มในทุกขั้นตอน
4. การนาเสนอผลงานเป็ น
กลุ่ม
1. ใช้การเรี ยนการสอนโดยเน้น
1.ประเมินความรู ้จากผลงาน
กรณี ศึกษา (Case Study) ใช้
ของนักศึกษาและ
สถานการณ์ จาลองด้านการออกแบบ กระบวนการคิดสร้างสรรค์
ในการเรี ยนการสอน
ผลงานที่นาเสนออย่างถูกต้อง
2. จัดการเรี ยนรู ้โดยการนาปัญหามา และเป็ นระบบ
เป็ นตัวกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ
2. ประเมินกระบวนการ

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร
(PLOs)

PLO 6 : วิเคราะห์ผรู ้ ับสารและผูบ้ ริ โภคเพื่อวาง
แผนการสื่ อสารและการสื่ อสารการตลาดได้

PLO 7 : แสดงออกซึ่ งการเป็ น
นักสื่ อสารพหุวฒั นธรรมและ
การสื่ อสารสันติภาพ โดยให้ความสาคัญกับอัต
ลักษณ์ทอ้ งถิ่นชายแดนใต้และมีสานึกร่ วมในการ
พัฒนาสังคมและชุมชน

กลยุทธ์ /วิธีการสอน
เรี ยนรู ้
3. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
เน้นการทางานเป็ นกลุ่มและงานที่
ต้องมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคล
4. จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
ภาคปฏิบตั ิ การศึกษาดูงาน
5. สอดแทรกเรื่ องความรับผิดชอบ
การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจ
วัฒนธรรมองค์กร
1. มอบหมายให้นกั ศึกษาทางานเป็ น
กลุ่ม
ฝึ กการเป็ นผูน้ า สมาชิกกลุ่ม ฝึ กความ
รับผิดชอบและปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
กัน และ/หรื อนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
2. มอบหมายงานรายบุคคลและงาน
กลุ่มให้นกั ศึกษาติดตามสื่ อข่าวสาร
อย่างต่อเนื่องจากแหล่งเรี ยนรู ้
ประเภทต่าง ๆ
3. ศึกษาภาคสนามและนาผล
การศึกษาภาคสนามมาจัดแสดงและ
อภิปรายในชั้นเรี ยน
4. จัดสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหาให้
นักศึกษารวมกลุ่มกันแก้ไขปัญหา
5. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
เน้นการทางานเป็ นกลุ่มและงานที่
ต้องมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคล
1. เน้นการเข้าชั้นเรี ยน การตรงต่อ
เวลา ความซื่ อสัตย์และความ
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
และการแต่งกายให้เป็ นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้น
การเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง
บทบาทสมมติกรณี ตวั อย่าง
สถานการณ์จาลองและสื่ อต่างๆ
3. มอบหมายงานกลุ่ม และ/หรื องาน
รายบุคคลให้คิดทากิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและ
การประเมิ
่มในทุกขัน้ นผลตอน
ทางานกลุ
3. การนาเสนอผลงานเป็ น
กลุ่ม

1. สังเกตพฤติกรรมและการ
แแสดงออกของนักศึกษา
ขณะทากิจกรรมกลุ่ม
2. ประเมินความสม่าเสมอ
ของการเข้าร่ วมกิจกรรมกลุ่ม
3. ประเมินความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. ประเมินการทางานกลุ่ม
5. ประเมินการนาเสนอ
ผลงานกลุ่ม
6. จัดโอกาสให้เพื่อนร่ วมชั้น
ประเมินการทางานกลุ่ม
7. จัดให้มีแบบทดสอบ
ความรู ้จากการทัศนศึกษา
8. การประเมินผลการฝึ กงาน
โดยสถานประกอบการ
1. ประเมินจากการเข้าชั้น
เรี ยนสม่าเสมอ การตรงต่อ
เวลาของนักศึกษาในการเข้า
ชั้นเรี ยน การเข้าร่ วมกิจกรรม
ความซื่ อสัตย์ และการส่ งงาน
ที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา
2. ประเมินจากการมอบหมาย
งานเดี่ยวและงานกลุ่มที่มีการ
ค้นหาข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้
ต่าง ๆ โดยจะต้องมีการ
อ้างอิงที่มาของข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร
(PLOs)

PLO 8 : สามารถตัดสิ นใจและแสดงออกทาง
จริ ยธรรม ตลอดจนปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพสื่ อ ด้วยหลักเหตุผลและหลักข้อเท็จจริ ง

PLO 9 : ริ เริ่ มและสร้างสรรค์ผลงานหรื อการ

กลยุทธ์ /วิธีการสอน
4. มอบหมายงานกลุ่มหรื องาน
รายบุคคลให้ศึกษาบุคคลที่มีความ
เสี ยสละ และจิตสาธารณะต่อสังคม
5. เข้าร่ วมกิจกรรมในวันถือ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่
หนึ่ง (เช่น ให้คิดคาขวัญและจัดทา
โปสเตอร์เกี่ยวกับความเสี ยสละและ
จิตสาธารณะที่ถูกต้องและดีงาม)
6. อบรมจริ ยธรรม/บรรยายและ
นาเสนอกรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เช่น การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
วัตถุประสงค์ไม่สุจริ ต หรื อจาก
มิจฉาชีพ
เป็ นต้น)
1. กาหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กรเพื่อ
ปลูกฝังระเบียบวินยั และความ
รับผิดชอบต่อสังคมส่ วนรวม
2. เน้นการตรงต่อเวลาในกิจกรรม
การเรี ยนการสอนและการแต่งกายให้
เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้น
การเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง
บทบาทสมมติ กรณี ตวั อย่าง
4. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการปลูกฝังจิต
วิญญาณ
ในการถือประโยชน์ส่วนรวมเป็ น
ที่ต้ งั
5. การมอบหมายงานเป็ นกลุ่ม ฝึ กการ
เป็ นผูน้ า สมาชิกกลุ่ม และฝึ กความ
รับผิดชอบ
6. อาจารย์ผสู ้ อนสอดแทรกคุณธรรม
จริ ยธรรมในการสอน และการเป็ น
แบบอย่างที่ดี
7. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มและยกย่อง
ค่านิยมที่ดี การมีคุณธรรม จริ ยธรรม
และการเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม
1. ใช้การเรี ยนการสอนโดยเน้น

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและ
การประเมิ
นผล
3. ประเมิ
นจากความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
4. สังเกตจากพฤติกรรมการ
เรี ยน
5. ประเมินจากการทางาน
กลุ่มและผลงานของกลุ่ม
6. ประเมินจากคะแนนจิต
พิสยั

1. การประเมินจากการตรงต่อ
เวลาของนักศึกษาในการเข้า
ชั้นเรี ยน การส่ งงานที่ได้รับ
มอบหมาย
การเข้าร่ วมกิจกรรม
2. การเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ ม
หลักสู ตร กิจกรรมส่ งเสริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรมอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
3. การรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
4. พฤติกรรมการเรี ยนและ
การสอบ

1. การประเมินจากการตรงต่อ

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร
สื่ อสารในรู ปแบบใหม่(PLOs)
ๆ

กลยุทธ์ /วิธีการสอน
กรณี ศึกษา (Case Study) ใช้
สถานการณ์จาลองด้านการออกแบบ
ในการเรี ยนการสอน
2. จัดการเรี ยนรู ้โดยการนาปัญหามา
เป็ นตัวกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้
3. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
เน้นการทางานเป็ นกลุ่มและงานที่
ต้องมีปฏิสมั พันธ์
กับบุคคล

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและ
การประเมิ
นผล า
เวลาของนั
กศึกษาในการเข้
ชั้นเรี ยน การส่ งงานที่ได้รับ
มอบหมาย
การเข้าร่ วมกิจกรรม
2. การเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ ม
หลักสู ตร กิจกรรมส่ งเสริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรมอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
3. การรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
4. พฤติกรรมการเรี ยนและ
การสอบ

เอกสาร 2-3

คำอธิบำยรำยวิชำ
คณะวิทยำกำรสื่ อสำร
สำขำวิชำนิเทศศำสตร์
หมวดวิชำศึกษำทัว่ ไป
สำระศำสตร์ พระรำชำและประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
001-102 ศำสตร์ พระรำชำกับกำรพัฒนำทีย่ งั่ ยืน
2(2-0-4)
The King’s Philosophy and Sustainable Development
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสาคัญ และเป้ าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึงพัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์ พระราชา และการพัฒนาอยางยัง่ ยืน การ
วิเคราะห์การนาศาสตร์ พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ระดับบุคคล องค์กรธุ รกิจหรื อชุมชนในระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศ
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 ประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
Benefit of Mankinds
การทากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู ้ เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์
Knowledge integration activities, with emphasis on sufficiency economy philosophy, work
principle for benefit of mankind
สำระควำมเป็ นพลเมืองและชีวติ ทีส่ ั นติ
117-103 จิตวิวฒ
ั น์ และคิด-ทำ-นำสุ ข
3((3)-0-6)
New Consciousness and Living a Peaceful Life
การมี ส ติ การท าจิ ต ให้ ส งบและเห็ น ความสงบของจิ ต การประยุ ก ต์ใ ช้ ส ติ ใ นการเรี ย นและ
ทากิจกรรมต่างๆ นาสติไปใคร่ ครวญดูความคิดและอารมณ์ เข้าใจการเปลี่ ยนแปลงของอารมณ์ มีความสุ ข
มีการแบ่งปั น คุ ณค่าของชี วิตและความเป็ นมนุ ษย์ การรู ้ จกั และเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น เจตคติที่ดี การเข้าใจ
และยอมรั บ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความคิ ด ความเชื่ อและค่ านิ ยม การอยู่ร่วมกันบนพื้ นฐานทาง
จริ ย ธรรม ทัก ษะการสื่ อ สารอย่า งสั น ติ แ ละทัก ษะพหุ วฒั นธรรม การจัด การความขัด แย้ง และสั น ติ วิ ธี
เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดแนวทางการดาเนินชีวติ ที่เป็ นสุ ขและสันติ

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 ควำมเป็ นพลเมืองและจิตสำธำรณะ
2((2)-0-4)
Citizenship and Public Consciousness
แนวคิด หลักการ คุณสมบัติและความสาคัญของความเป็ นพลเมืองภายใต้หลักการประชาธิ ปไตย
ในระดับชุมชน สังคมโลกและสังคมออนไลน์ (สังคมเสมือน) การเคารพกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความเท่าเทียมทางสังคม แนวคิดและหลักการของการช่วยฟื้ นคืนชี พเบื้องต้น การช่วยเหลือดูแลสุ ขภาพแก่
บุคคลอื่นและการปฏิบตั ิการช่วยฟื้ นคืนชี พจากสถานการณ์จาลอง บาเพ็ญประโยชน์กบั ผูอ้ ื่นโดยใช้หลักการ
ช่วยฟื้ นคืนชีพเบื้องต้นและการช่วยเหลือดูแลสุ ขภาพ
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
สำระกำรเป็ นผู้ประกอบกำรกับกำรคิดเชิ งระบบ
001-103 ไอเดียสู่ ควำมเป็ นผู้ประกอบกำร
1((1)-0-2)
Idea to Entrepreneurship
การเป็ นผูป้ ระกอบการ การประเมินสภาพแวดล้อมธุ รกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุ รกิจ การ
จัดทาแนวคิดธุ รกิจด้วยเครื่ องมือทางธุ รกิจสมัยใหม่
Introduction to new entrepreneur creation; business environment opportunity analysis; using
business models with modern business tools
117-104 กำรคิดสู่ กำรเป็ นผู้ประกอบกำร
3((3)-0-6)
Thinking to Entrepreneurship
ความหมายและความสัมพันธ์ของการคิดขั้นสู งกับการเป็ นผูป้ ระกอบการ การพัฒนาทักษะการคิด
ขั้นสู ง การใช้ขอ้ มูลและการประเมินสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจเพื่อการตัดสิ นใจหาทางเลือกอย่างเท่าทันโลก
บนพื้นฐานคุณธรรม การแสวงหาโอกาสทางธุ รกิจและการพัฒนาแนวคิดในการใช้ชีวิตอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
การจัดทาแนวคิดธุ รกิจด้วยเครื่ องมือทางธุ รกิจสมัยใหม่

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 กำรคิดและกำรตัดสิ นใจ
2((2)-0-4)
Thinking and Decision Making
หลัก การและกระบวนการคิ ดของมนุ ษ ย์ ความคิดสร้ า งสรรค์ การวิเคราะห์ ข ้อมู ล และข่ าวสาร
ตรรกศาสตร์ และการใช้เหตุ ผ ล กระบวนการตัดสิ นใจ กระบวนการแสวงหาความรู ้ การรู ้ เท่ าทัน ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่ งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวติ ประจาวัน
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 กำรคิดเปลีย่ นชีวติ
2((2)-0-4)
Thinking for Life Changing
ความหมายและความสาคัญของการคิดขั้นสู ง การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสู ง การใช้ขอ้ มูลเพื่อการ
ตัดสิ นใจหาทางเลือกอย่างเท่าทันโลกบนพื้นฐานคุณธรรม การพัฒนาแนวคิดในการใช้ชีวติ อย่างสมดุลและ
ยัง่ ยืน
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 ข้ อมูลนีม้ ีคำตอบ
2((2)-0-4)
Answering Questions with Data
การตั้ง ค าถามในประเด็ น ที่ ส นใจ การหาข้อ มู ล จากสิ่ ง รอบตัวและข่ าวสารในชี วิ ต ประจาวัน
สถานการณ์ ปั จจุบ ัน การจัดการและการจาแนกข้อ มู ล การวิเคราะห์ ข้อมู ล โดยใช้เทคโนโลยีที่ ท ัน สมัย
แหล่งเรี ยนรู ้หลากหลาย และใช้ทฤษฎีสถิติเบื้องต้น วิธีการสรุ ปผล เทคนิคการนาเสนอ
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

สำระกำรอยู่อย่ ำงรู้เท่ำทัน และกำรรู้ ดิจิทลั
117-116 กำรรู้ เท่ ำทันดิจิทลั
2((2)-0-4)
Digital Environment Literacy
เทคโนโลยีอ ัจ ฉริ ย ะ ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ จริ ย ธรรมและกฎหมายในสั งคมไซเบอร์ แนวคิ ด และ
ความสาคัญของสื่ อและข่าวสารในยุคดิจิทลั ภูมิทศั น์การสื่ อสารสมัยใหม่ ผลกระทบจากสื่ อและพฤติกรรม
การสื่ อสารในสื่ อดิจิทลั สิ ทธิ ส่วนบุคคลและการละเมิด ภูมิสารสนเทศและผลกระทบด้านปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ เพื่อการดาเนิ นชี วิต การสื บค้นและการเข้าถึ งสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้อง การใช้สารสนเทศเพื่อการ
แสวงหาความรู ้ตลอดชีวติ การอ้างอิง และการนาเสนอสารสนเทศ
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 รู้ คิด รู้ เท่ ำทัน
2((2)-0-4)
Values of the Wise and Deliberation
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผลกระทบ
ต่อวิถีชี วิต เศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่ งแวดล้อม แนวทางการป้ องกัน แก้ไขปั ญ หาที่ เกิ ดจากผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 เกำะติดกระแสวิทยำศำสตร์ สมัยใหม่
2((2)-0-4)
Current Issues in Modern Science
พัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รู ปแบบการใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพื่อการรู ้เท่าทันสถานการณ์ ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่ งแวดล้อม สถานการณ์
ปั จจุบนั ของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระดับชุ มชน ภู มิภาค และระดับ
สากล ประเด็นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปั จจุบนั ที่เกี่ยวข้องกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่กาลังเป็ นที่ น่าสนใจหรื อมี ผลกระทบต่อมนุ ษย์ สิ่ งมีชีวิต และสิ่ งแวดล้อม กฎหมาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม
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 กำรบริโภคสี เขียว
2((2)-0-4)
Green Consumptions
ชีวติ ที่ดีในรั้วมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco-university) มิติสิ่งแวดล้อม (ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน
เทคโนโลยี ของเสี ย และเศรษฐสังคม) และการปรับตัวให้ทนั กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความ
สมดุ ลแห่ งชี วิต นิ เวศพัฒนาเพื่อการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตอย่างยัง่ ยืน การปรับตัวให้สอดคล้องกับการพัฒนา
เมื อ งสิ่ งแวดล้ อ มยั่ง ยื น (green and sustainable city) นวัต กรรมสี เขี ย วและการเลื อ กใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ภู มิ ส ารสนเทศเพื่ อการเตื อนภัยธรรมชาติ รู ้ เท่ าทันเทคโนโลยีการสื่ อสารและการนาเสนอข้อมู ลข่ าวบน
พื้นฐานของพหุวฒั นธรรม
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 สมำร์ ตแมท สมำร์ ตไลฟ์
2((2)-0-4)
Smart Math for Smart Life
การประยุกต์ใช้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ในชี วติ ประจาวัน เช่น การให้เหตุผลปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ การจัดการตารางเวลา การดูแลสุ ขภาพ การจัดการการเงินส่ วนบุคคล และการเลือกซื้ อสิ นค้า
Application of mathematical knowledge in everyday life: explanation of natural phenomena,
schedule management, health care, personal financial management and shopping
สำระภำษำและกำรสื่ อสำร
ภำษำอังกฤษ
417-101 ไฮ-อิงลิช
2((2)-0-4)
Hi! English
การฝึ กสนทนาภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน ฝึ กทักษะการออกเสี ยงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง
เรี ยนรู ้ทกั ษะการสนทนาภาษาอังกฤษผ่านสื่ อที่หลากหลาย เช่น การ์ ตูน 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
ภาษากั บ การน าเส นอความรู ้ สึ กนึ กคิ ด ด้ ว ยการเขี ย นที่ มุ่ ง สั ม ฤทธิ ผลของการสื่ อส าร
ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การสื่ อสาร การรับสารด้วยการอ่านเพื่อจับใจความ
สรุ ปความ และมีวจิ ารณญาณในการนาไปใช้ประโยชน์
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
ภาษากับการนาเสนอความคิดด้วยการพูดอย่างมีข้ นั ตอนตามวัตถุประสงค์ต่างๆ และเหมาะสมกับ
บริ บททางสังคมวัฒนธรรม และสถานการณ์การสื่ อสาร บุคลิ กภาพและอวัจนภาษาเพื่อสัมฤทธิผลในการพูด
การรับสารด้วยการฟังเพื่อคิดวิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณ และสามารถประยุกต์ใช้เพื่อการเรี ยนรู ้และการ
ดาเนินชีวติ ได้
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
สำระสุ นทรียศำสตร์ และกีฬำ
สุ นทรี ยศำสตร์
125-101 หัตถกรรมสร้ ำงสรรค์
1((1)-0-2)
Creative Craft
การคิด การใช้ทกั ษะ และการจัดการภูมิปัญญา หัตถกรรมท้องถิ่น การผลิตผลงานสร้างสรรค์ เกิด
นวัตกรรมนาไปสู่ การสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
Thoughts, skills, and knowledge management of local handicraft; creative work and innovation
for value creation and economic value
277-103 สวยด้ วยเศษวัสดุ
1((1)-0-2)
Craft Appreciation
การนาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เพื่อให้เกิดความสวยงามและนาไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน
Creative use of waste material

277-104 กำร์ ตูนหรรษำ
1((1)-0-2)
Cartoon Appreciation
การวาดรู ปการ์ ตูนเบื้องต้นและนาการ์ ตูนไปตกแต่งบนของใช้ในชีวติ ประจาวัน
Drawing cartoons for beginners; decorative cartoons
411-103 สี สันบันเทิงคดี
1((1)-0-2)
Colorful Fiction
ความเข้าใจโลกและชีวติ ความจรรโลงใจ คุณค่าด้านความงาม สังคม และวัฒนธรรมผ่านงาน
สร้างสรรค์ที่ใช้ภาษาในรู ปแบบต่างๆ เช่น นวนิยาย เรื่ องสั้น 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
ศิลปวัฒนธรรมจีนด้านต่าง ๆ เช่น การตัดกระดาษ ศิลปะการเขียนพูก่ นั จีน ลูกคิด ศิลปะการชงชา
และอาหารจีน เป็ นต้น
Chinese art and culture such as paper cutting, the art of Chinese Calligraphy, abacus, the art of
tea and food
413-242 เสน่ ห์มลำยู
1((1)-0-2)
Malay Enchantment
ชนชาติ ประเพณี วัฒนธรรมของชาวมลายูในประเทศไทยและอาเซียน
Race, culture and traditions Malay in Thailand and ASEAN
415-140 เปิ ดประตูส่ ู ญปี่ ุ่ น
1((1)-0-2)
What’s Japan
สังคม วัฒนธรรมญี่ปุ่นและศิลปะด้านต่างๆ ฝึ กวิเคราะห์ขอ้ แตกต่างระหว่างสังคมญี่ปุ่นและ
สังคมไทย
Japanese Society; culture and art in many aspects; analyzing the difference between Thai society
and Japanese society
416-146 ท่องแดนกิมจิ
1((1)-0-2)
Get to Know Korea
ศิลปวัฒนธรรมเกาหลีดา้ นต่าง ๆ เช่น การทาอาหารเกาหลี วัฒนธรรมการร่ ายราดั้งเดิมของชาว
เกาหลี กระแสเกาหลี และ การพับกระดาษต่าง ๆ เป็ นต้น
Korean Art and Culture: Korean Cooking, Korean Traditional Dance, Korean Wave, fole paper

437-111 ศิลปะบำบัด
1((1)-0-2)
Arts Therapy
กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อพัฒนาสุ ขภาวะทางอารมณ์และสติปัญญา การบริ หารจัดการ
ความรู ้สึก การแสดงออกและสื่ อสารด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ เสริ มสร้างความมัน่ ใจในตัวเองและพัฒนาการ
ตระหนักรู ้ในตัวตนในระดับลึกซึ้ ง
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 เพลินเพลงมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
1((1)-0-2)
PSU Songs Appreciation
ประวัติความเป็ นมา คุณค่า การวิจารณ์ และสุ นทรี ยะของบทเพลงมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
การขับร้องบทเพลงมหาวิทยาลัยโดยอาศัยวิธีการร้องเพลงต่างๆ
Background; value; criticism and appreciation of PSU’s song; singing PSU’s song in difference
way
กีฬำ
117-118 โยคะ
1((1)-0-2)
Yoga
ความรู ้และทักษะโยคะ การออกกาลังกายด้วยโยคะ การประยุกต์ใช้โยคะไปสู่ การออกกาลังกาย
เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพในชีวิตประจาวัน
Knowledge and yoga skill, exercise with yoga, applying yoga to promote health in daily life
281-204 ลีลำศ
1((0)-2-1)
Social Dance
ทักษะเบื้องต้นและมารยาทในการลีลาศ เพลงที่ใช้ในการลีลาศ เน้นการฝึ กปฏิบตั ิ
Basic social dance skills and etiquette; social dance music; emphasis on practice
281-205 กิจกรรมประกอบจังหวะ
1((0)-2-1)
Rhythmic Activities
ความรู ้เกี่ยวกับกิจกรรมประกอบจังหวะ ทักษะในการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ เพลงที่ใช้ใน
กิจกรรมประกอบจังหวะ เน้นการฝึ กปฏิบตั ิ
Knowledge of rhythmic activities; rhythmic movement skills; music for rhythmic activities;
emphasis on practice

281-207 บำสเกตบอล
1((0)-2-1)
Basketball
ความรู ้และทักษะกีฬาบาสเกตบอลเบื้องต้น วิธีสอน การฝึ กปฏิบตั ิ กติกาและการแข่งขัน
Basic basketball knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition
281-209 วอลเลย์บอล
1((0)-2-1)
Volleyball
ความรู ้และทักษะกีฬาวอลเล่ยบ์ อลเบื้องต้น วิธีสอน การฝึ กปฏิบตั ิ กติกาและการแข่งขัน
Basic volleyball knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition
281-210 แฮนด์ บอล
1((0)-2-1)
Handball
ความรู ้และทักษะกีฬาแฮนด์บอลเบื้องต้น วิธีสอน การฝึ กปฏิบตั ิ กติกา และการแข่งขัน
Basic handball knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition
281-215 เทเบิลเทนนิส
1((0)-2-1)
Table Tennis
ความรู ้และทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสเบื้องต้น วิธีสอน การฝึ กปฏิบตั ิ กติกาและการแข่งขัน
Basic table tennis knowledge and skills; teaching methods; practical drill; rules and competition
281-216 แบดมินตัน
1((0)-2-1)
Badminton
ความรู ้และทักษะแบดมินตันเบื้องต้น วิธีสอน การฝึ กปฏิบตั ิ กติกาและการแข่งขัน
Basic badminton knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition
281-219 ว่ำยนำ้
1((0)-2-1)
Swimming
ความรู ้และทักษะกีฬาว่ายน้ าเบื้องต้น วิธีสอน การฝึ กปฏิบตั ิ กติกาและการแข่งขัน
Basic swimming knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition
281-220 เปตอง
1((0)-2-1)
Petongue
ความรู ้และทักษะกีฬาเปตองเบื้องต้น วิธีสอน การฝึ กปฏิบตั ิ กติกาและการแข่งขัน
Basic petongue knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition
281-223 มวยไทย
1((0)-2-1)
Thai Boxing
ความรู ้และทักษะกีฬามวยไทยเบื้องต้น วิธีสอน การฝึ กปฏิบตั ิ กติกาและการแข่งขัน

Basic This boxing knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and
competition
281-225 เทควันโด
1((0)-2-1)
Taekwondo
ความรู ้และทักษะกีฬาเทควันโดเบื้องต้น วิธีสอน การฝึ กปฏิบตั ิ กติกาและการแข่งขัน
Basic taekwondo knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition
281-226 ไอกิโด
1((0)-2-1)
Aikido
ความรู ้และทักษะกีฬาไอกิโดเบื้องต้น วิธีสอน การฝึ กปฏิบตั ิ กติกาและการแข่งขัน
Basic aikido knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and Competition
281-227 ยูโด
1((0)-2-1)
Judo
ความรู ้และทักษะกีฬายูโดเบื้องต้น วิธีสอน การฝึ กปฏิบตั ิ กติกาและการแข่งขัน
Basic judo knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and Competition
910-111 รำไทยเพื่อสุ ขภำพ
1((1)-0-2)
Thai Dance for Health
ทักษะเบื้องต้นสาหรับการราไทย เพลงและจังหวะ การจัดองค์ประกอบการเคลื่อนไหวท่าราไทย
ประกอบดนตรี เพื่อนาไปใช้ส่งเสริ มสุ ขภาพ
Basic Skills of Thai dance; music and rhythm.; choreography of Thai dance movement with
Music for promoting health
910-112 โขนเพื่อพัฒนำร่ ำงกำยและจิตใจ
1((1)-0-2)
Khon for Personality Development
ความเป็ นมา องค์ประกอบการแสดงโขน การพัฒนาร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และบุคลิกภาพผ่าน
ทักษะการฝึ กหัดโขนและตัวละครโขนชนิ ดต่าง ๆ
Background and elements of Khon performance; development of mind, body, emotions, and
personality through Khon practice and the character
910-113 แจ๊ สด้ ำนซ์
1((1)-0-2)
Jazz Dance
ทักษะเบื้องต้นและการจัดองค์ประกอบการเคลื่อนไหวสาหรับการเต้นแจ๊สด้านซ์ และออกแบบท่า
เต้นประกอบเพลงเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพและนันทนาการ
Basic skills and composition for Jazz dance; choreography with music for promoting health and
recreation

สำระเลือกศึกษำทัว่ ไป
สำระสุ นทรียศำสตร์
125-102 มหัศจรรย์ แห่ งภูมิปัญญำ
2((2)-0-4)
Miracle of Wisdom
การเรี ยนรู ้และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
Learning and appreciation of local culture and wisdom; integration with social changes
425-101 วัฒนธรรมนำชม
2((2)-0-4)
Culture Guide
ความตระหนัก และชื่นชมในมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการความรู ้ทาง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมกับการนาชมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
Appreciation of cultural heritage and local wisdom; knowledge integration with cultural tourism
สำระควำมเป็ นพลเมือง
196-103 ภำวะผู้นำและกำรจัดกำร
2((2)-0-4)
Leadership and Management
แนวคิด ทฤษฎี กรณี ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูน้ า ลักษณะบทบาทผูน้ าและผูต้ าม ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
ผูน้ าการสร้างสรรค์ สมรรถนะการทางาน การสร้างทีมงานและการทางานเป็ นทีม หลักการและทฤษฎีการ
จัดการการจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาทักษะการเป็ นผูน้ า และการบริ หารจัดการตามหลักการเพื่อ
ความสาเร็ จ
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 จริยศำสตร์ กบั ควำมรับผิดชอบต่ อสั งคม
2((2)-0-4)
Ethics and Social Responsibility
แนวคิด ทฤษฎี ความสาคัญ จริ ยศาสตร์ในการทางานเพื่อสังคม การสร้างอัตลักษณ์นกั ศึกษา
ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่ งแวดล้อมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม
Concepts; theories; significance; ethics in social work; identity construction; self, social and
environmental responsibilities through social activities
สำระอยู่อย่ ำงรู้ เท่ ำทัน
724-108 ธรรมชำติบำบัด
2((2)-0-4)
Natural Therapy

แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติบาบัดเพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดี ทางเลือกในการปฏิบตั ิเพื่อสุ ขภาพ ป่ าบาบัด
ดนตรี บาบัด โยคะ สมุนไพรในชีวติ ประจาวัน ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
Natural therapy for healthy life; alternative health practice: forest therapy, music therapy, yoga,
herb, natural products
สำระกำรคิดเชิงระบบ
276-101 กำรมองภำพแบบองค์ รวม
2((2)-0-4)
Holistic View
การแสวงหาความรู ้รอบตัวที่เกี่ ยวข้องในชี วิตประจาวัน ความสามารถมองภาพแบบองค์รวม การ
รู ้ เท่ า ทัน สถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงทางสั งคมพหุ ว ฒ
ั นธรรม และคาดการณ์ ผ ลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
กระบวนการคิ ด วิเคราะห์ ข ้อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณและเชิ งคุ ณ ลัก ษณะ การเลื อ กใช้ข้อมู ล สารสนเทศเพื่ อ การ
ตัดสิ นใจแก้ปัญหา และนาเสนอข้อมูลบนพื้นฐานคุณธรรม
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 คิดอย่ำงเฉลียว เข้ ำใจอย่ำงฉลำด
2((2)-0-4)
Smart Thought, Clever Understanding
การจัดการปั ญหาเชิงมโนทัศน์ เข้าใจข้อโต้แย้งของขั้วความคิดที่แตกต่าง มองเห็นข้อเด่นข้อด้อย
ของขั้วความคิด ใช้ความคิดของตนเพื่อสร้างคาอธิ บายได้ การใช้เหตุผลประเมินสถานการณ์ โลกทัศน์ที่ไม่
รู ้จกั มาก่อน เข้าใจตนเอง
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
สำระภำษำและกำรสื่ อสำร กำรคิดเชิ งระบบ สุ นทรียศำสตร์
263-213 กำรถ่ ำยภำพเพื่อกำรท่ องเทีย่ วในต่ ำงแดน
2((2)-0-4)
Photography for Abroad Travelling
การใช้เทคโนโลยีในการถ่ายภาพ การจัดการไปต่างประเทศด้วยตนเองอย่างประหยัด โดยการใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาข้อมูลเพื่อเพิ่มประสบการณ์เรี ยนรู ้จากการท่องเที่ยว การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
ขณะเดินทาง และการประเมินผลการจัดการเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างแดน
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

สำระภำษำและกำรสื่ อสำร
412-201 หนีห่ำว จงกว๋อ
2((2)-0-4)
Ni Hao Zhong Guo
การถ่ายเสี ยงภาษาจีนกลางด้วยอักษรโรมัน การฝึ กออกเสี ยงพยัญชนะสระ และวรรณยุกต์ การ
สนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับชีวติ ประจาวัน
Pinyin romanization of Chinese phonemes; pronunciation drills of consonants, vowels and tones;
Practice of listening and speaking skills on daily life topics
413-213 มำเลย์ออนทัวร์
2((2)-0-4)
Malay on Tour
ภาษามลายูที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ
Malay for tourism in Thailand and foreign countries
415-203 เซย์ไฮสไตล์คำวำอี้
2((2)-0-4)
Say Hi Style Kawaii
ฝึ กสนทนาภาษาญี่ ปุ่ นเบื้ องต้ น ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ตั ว เองและเรื่ องราวใกล้ ต ั ว พร้ อ มเรี ยนรู ้
ขนบธรรมเนี ย ม วัฒ นธรรม วิ ถี ญี่ ปุ่ น เรื่ องราวและสถานการณ์ ปั จ จุ บ ัน ของประเทศญี่ ปุ่ นผ่ า นสื่ อ ที่
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 อันยองฮำเชโย โคเรีย
2((2)-0-4)
Annyeonghaseyyo Korea
การฝึ กทัก ษะทั้ง 4 ด้านคื อ การฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น ฝึ กออกเสี ย งให้ ถู ก ต้อ ง ชัด เจน และฝึ ก
สนทนาภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวติ ประจาวันผ่านซี รีส์และเพลงภาษาเกาหลี
Practice of four language skills: listening, speaking, reading, and writing; Korean conversation in
daily life through Korean series and music
417-191 พัฒนำกำรอ่ำน
2((2)-0-4)
Reading Development
การสร้างนิสัยในการอ่าน ทักษะการอ่านโดยทัว่ ไป ฝึ กการอ่านและสรุ ปความข้อเขียนชนิดต่างๆ
ในระดับความยากของศัพท์ประมาณ 3,000 คาขึ้นไป (หมายเหตุ ไม่เปิ ดให้นกั ศึกษาวิชาเอก-โท ภาษาอังกฤษ
ชั้นปี ที่ 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 บันเทิงศึกษำภำษำอังกฤษ
2((2)-0-4)
English Edutainment
การเรี ยนรู ้ทกั ษะภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมและสื่ อบันเทิงหลากหลายรู ปแบบ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้
ความรู ้และมีทศั นคติที่ดีต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษ
English skills learning through a variety of activities and other entertainment media to enhance
students’ knowledge as well as attitudes towards language learning
หมวดวิชำเฉพำะ
วิชำพืน้ ฐำนคณะ
872-100 วิทยำกำรสื่ อสำร
3((3)-0-6)
Communication Sciences
แนวคิดการสื่ อสารและการสื่ อสารเชิ งบูรณาการ ภูมิทศั น์การสื่ อสารและเทคโนโลยีการสื่ อสาร
สมัย ใหม่ ความส าคัญ ของข้อ มู ล ข่ า วสารและสารสนเทศ ประเภทและรู ป แบบการสื่ อ สาร ความคิ ด
สร้างสรรค์ในงานสื่ อสารที่สัมพันธ์กบั การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบของการสื่ อสาร
ต่อบุคคลและสังคม การฝึ กทักษะการสื่ อสารเชิงบูรณาการ
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 กำรจัดกำรควำมรู้ และทักษะกำรคิดเชิ งวิพำกษ์
3((3)-0-6)
Knowledge Management and Critical Thinking Skills
หลักการ กระบวนการและกลยุทธ์การจัดการความรู ้ทางการสื่ อสารเชิ งบูรณาการ การแลกเปลี่ยน
ความรู ้และชุ มชนนักปฏิ บตั ิ กระบวนการสื่ อสารในที่สาธารณะ หลักการและกระบวนการคิดเชิ งวิพากษ์
แนวทางการพัฒนาความคิ ดเชิ งวิพ ากษ์ กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และสั งคม เครื่ องมือและ
เทคโนโลยี
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

วิชำพืน้ ฐำนวิชำชีพ
870-102 วำทนิเทศ
3((3)-0-6)
Speech Communication
หลัก การ ความส าคัญ องค์ ป ระกอบและประเภทของการพู ด ฝึ กปฏิ บ ัติก ารพู ดในที่ ส าธารณะ
รู ป แบบต่ าง ๆ ได้แก่ การพู ดเล่ าเรื่ อ ง การเป็ นพิ ธี ก ร การด าเนิ น รายการ การสั ม ภาษณ์ การประชุ ม การ
อภิปราย และการโต้วาที ฝึ กวิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินผลการพูด
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 กำรใช้ เหตุผลและกำรตรวจสอบข้ อเท็จจริงในกำรสื่ อสำร
3((3)-0-6)
Reasoning and Evidence in Communication
องค์ป ระกอบของการอ้างเหตุ ผ ล หลัก การแสดงเหตุ ผ ลแบบอุ ป นัย และนิ รนัย ทัก ษะการคิ ด
วิเคราะห์และประเมินเหตุผล การใช้เหตุผลรู ปแบบต่าง ๆ และข้อบกพร่ องในการอ้างเหตุผลในงานสื่ อสาร
จริ ยธรรมในการอ้างเหตุผล พัฒนาการของการแสวงหาข้อเท็จจริ งเชิ งประจักษ์และวัตถุ วิสัย วิธีก ารทาง
วารสารศาสตร์ ในการรวบรวม ตรวจสอบ พิสูจน์และวิเคราะห์ขอ้ มูล ความรู ้เท่าทันข้อมูลและข่าวสาร
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 ภำษำอังกฤษหรรษำ
ไม่ นับหน่ วยกิต
English for Fun
(2 คำบ/สั ปดำห์ )
คาศัพท์พ้ืนฐาน คาศัพท์ สานวน คาสแลง และฝึ กการสนทนาในชี วิตประจาวัน เช่ น การซื้ อของ
อาหาร กี ฬา และบันเทิ ง ฝึ กอ่านข้อความสั้น เช่ น ป้ าย ประกาศ ฉลากสิ นค้า โฆษณา ฝึ กฟั งจากสื่ อต่าง ๆ
ฝึ กเขียนแนะนาตัวและแสดงความคิดเห็ นอย่างง่าย ฝึ กการสนทนาในสถานการณ์ ต่าง ๆ เช่ น การนาเสนอ
ข้อ มู ล การแสดงความคิ ด เห็ น และการสั ม ภาษณ์ ฝึ กอ่ า นและเขี ย นข้อ ความและเรื่ อ งเพื่ อ การสื่ อ สาร
โดยประเมินผลการเรี ยนเป็ น S หรื อ 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 หลักนิเทศศำสตร์ และภูมิทศั น์ สื่อ
3((3)-0-6)
Principles of Communication Arts and Media Communication Landscape
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่ อสารและประเภทของการสื่ อสาร วัตถุประสงค์ของการสื่ อสาร องค์ประกอบ
การสื่ อสารและกระบวนการสื่ อสาร สานักคิดด้านสื่ อสารศึกษา แนวโน้มการสื่ อสารใหม่ โครงสร้ างทาง
เทคโนโลยีการสื่ อสาร เทคโนโลยีขอ้ มูลและสื่ อใหม่ เศรษฐศาสตร์ การเมืองภายใต้ระบบนิเวศวิทยาสื่ อ
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 กำรสื่ อสำรพหุวฒ
ั นธรรม
3((3)-0-6)
Multicultural Communication
แนวคิ ด พหุ นิ ย มและสั ง คมพหุ วฒั นธรรม ภู มิ ห ลังทางสั งคม วัฒ นธรรม และ อัต ลัก ษณ์ อ ัน
หลากหลายในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย การสื่ อสารและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การสร้ าง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจ อันดี ระหว่างบุคคลและสังคมต่างวัฒนธรรม การเมืองเชิ งอัตลักษณ์ ในสื่ อ
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง ผลกระทบ และการปรับตัวทางวัฒนธรรมที่เกิดจากสื่ อมวลชน ฝึ กปฏิบตั ิการ
สื่ อสารพหุวฒั นธรรม
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 จริยธรรมกำรสื่ อสำร
2((2)-0-4)
Communication Ethics
ปรัชญาและกระบวนทัศน์ในการศึกษาจริ ยธรรมการสื่ อสาร การประยุกต์จริ ยธรรมการสื่ อสารใน
ระดับต่าง ๆ ทั้งการสื่ อสารระหว่างบุ คคล การสื่ อสารมวลชน และการสื่ อสารการตลาด องค์กรและกลไก
เกี่ยวกับควบคุมทางจริ ยธรรมในวิชาชีพการสื่ อสารในประเทศไทย การศึกษากรณี ตวั อย่างเกี่ยวกับจริ ยธรรม
วิชาชี พการสื่ อสาร ฝึ กปฏิ บตั ิ การตัดสิ นใจทางจริ ยธรรมในกรณี ศึกษาต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้นในสถานการณ์ จริ ง
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 ภำษำอังกฤษสำหรับนักนิเทศศำสตร์ 1
2((2)-0-4)
English for Communication Arts I
การใช้ภาษาอังกฤษและคาศัพท์ที่ใช้ในงานด้านการสื่ อสารมวลชน การสื่ อสารผ่านสื่ อใหม่ และ
การสื่ อสารการตลาด ฝึ กปฏิบตั ิการอ่านและการเขียนงานประเภทต่าง ๆ ที่นาเสนอผ่านสื่ อ เช่น ข่าว บทความ
สารคดี ข้อความโฆษณา งานประชาสัมพันธ์ การเขียนแสดงความคิดเห็นผ่านสถานะบนสื่ อสังคมออนไลน์
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 กำรสื่ อสำรแบรนด์
3((3)-0-6)
Brand Communication
หลักการ แนวคิด ความสาคัญของภาพลักษณ์ ปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดภาพลักษณ์ระดับบุคคลและ
องค์กร วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก ตาแหน่ง คุณค่า และภาพลักษณ์ของแบรนด์ ความสัมพันธ์ของภาพลักษณ์กบั
การสร้างแบรนด์ องค์ประกอบของการสื่ อสารแบรนด์ การวิเคราะห์สภาพตลาด คู่แข่งขัน กลุ่มเป้ าหมาย การ
สร้างตัวตนและภาพลักษณ์ของ แบรนด์ เช่น อินฟลูเอนเซอร์ กลยุทธ์การบริ หารภาพลักษณ์และวางแผนการ
สื่ อสารแบรนด์ การวิเคราะห์ ก รณี ศึ ก ษาเกี่ ยวกับ การสร้ างแบรนด์ ฝึ กปฏิ บ ตั ิ ก ารบริ ห ารภาพลัก ษณ์ และ
สื่ อสารแบรนด์โดยบูรณาการการเรี ยนรู ้กบั องค์กรจริ ง
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 กฎหมำยและกำรกำกับดูแลสื่ อและวิชำชีพกำรสื่ อสำร
3((3)-0-6)
Laws and Regulations of Media and Communication Profession
แนวคิ ดและรู ปแบบการกากับดู แลสื่ อและวิชาชี พการสื่ อสารในระดับต่าง ๆ การกากับดู แลสื่ อ
และวิชาชี พการสื่ อสารในสังคมที่มีรูปแบบการปกครองและการเมืองที่แตกต่าง การใช้กฎหมาย คาสั่ง และ
ข้อบังคับ ในรู ป แบบต่ าง ๆ ของรั ฐเพื่ อการก ากับ ดู แลสื่ อ และวิช าชี พ การสื่ อสาร ข้อตกลงและกฎหมาย
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ และเสรี ภาพส่ วนบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องกับ การปฏิ บตั ิ งานของสื่ อและวิชาชี พการ
สื่ อสารในยุคดิ จิท ัล องค์ก รและกลไกในประเทศไทยและระหว่างประเทศที่ เกี่ ยวข้องกับ การก ากับ ดู แล
วิชาชีพการสื่ อสาร

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 เตรียมสหกิจศึกษำ 1
ไม่ นับหน่ วยกิต
Preparation for Cooperative Education I
(2 คำบ/สั ปดำห์ )
แนวคิด ความสาคัญและรู ปแบบสหกิ จศึกษา หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน สหกิจศึกษา
การเตรี ยมความพร้ อมก่ อนปฏิ บ ตั ิ งาน ได้แก่ การเลื อกสถานประกอบการ การเขีย นจดหมายสมัครงาน
การสัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ความรู ้พ้นื ฐานและทักษะการทางานในองค์การ
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 ภำษำอังกฤษสำหรับนักนิเทศศำสตร์ 2
2((2)-0-4)
English for Communication Arts II
รู ปแบบการนาเสนอความคิด ข้อมูล และโครงการโดยใช้ภาษาอังกฤษ ฝึ กปฏิ บตั ิการเตรี ยมบท
และการนาเสนอโดยวาจาเป็ นภาษาอังกฤษในงานต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการสื่ อสารมวลชนและการสื่ อสาร
การตลาด เช่ น การรายงานข่าว การนาเสนอโครงการ การต้อนรับและประสานงานกับลู กค้า การเป็ นพิธีกร
และผูด้ าเนิ น รายการ ฝึ กปฏิ บ ัติก ารฟั งและการจับ ใจความส าคัญ งานที่ น าเสนอผ่านสื่ อ และการสื่ อสาร
ในรู ปแบบต่าง 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 ภำษำถิ่นเพื่อกำรสร้ ำงสรรค์ สื่อ
3((3)-0-6)
Local Languages for Media Creation
ท้องถิ่ นนิ ยมและโลกาภิวตั น์ อัตลักษณ์ และลู กผสมในทางวัฒนธรรม ภาษาถิ่ นใต้ ภาษามลายูถิ่น
ปั ตตานี และภาษาถิ่ นอื่น ๆ พลวัตของสื่ อภาษาถิ่ น ภาษาถิ่ นกับงานสร้ างสรรค์ร่วมสมัย ภาษาถิ่ นเพื่อการ
พัฒนาชุมขน การฝึ กปฏิบตั ิเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชนและสื่ อสร้างสรรค์

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 กำรวิจัยกำรสื่ อสำร
3((2)-2-5)
Communication Research
แนวคิด หลักการ และประเภทการวิจยั การสื่ อสาร กระบวนการวิจยั การออกแบบโครงร่ างวิจยั
ระเบียบวิธีวจิ ยั การปฏิบตั ิการวิจยั การเขียนและนาเสนอสู่ สาธารณะ จริ ยธรรมการวิจยั
Concept, principles and approaches of communication research; research process; research
design; methodology; operation of research; research report writing and presentation; research ethics
870-304 กำรตลำดเชิงเนื้อหำ
3((3)-0-6)
Content Marketing
แนวคิ ด วิ ธี ก ารสร้ า งสรรค์ เนื้ อ หาเชิ ง คุ ณ ค่ า เพื่ อ ใช้ ใ นวารสารศาสตร์ แ ละสื่ อ สารการตลาด
กระบวนการสร้างเนื้อหาเพื่อให้เกิดการกระจายเผยแพร่ ไปยังช่องทางสื่ อสังคมออนไลน์ การวางแผนกลยุทธ์
การตลาดด้วยเนื้อหาให้ตรงกลุ่มเป้ าหมายและบรรลุวตั ถุประสงค์ทางการตลาด
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 เตรียมสหกิจศึกษำ 2
ไม่ นับหน่ วยกิต
Preparation for Cooperative Education II
(2 คำบ/สั ปดำห์ )
การเตรี ย มความพร้ อ มทั้ง ในด้า นความรู ้ แ ละทัก ษะทางวิ ช าชี พ ในสายงานด้า นนิ เทศศาสตร์
จรรยาบรรณทางวิ ช าชี พ แนวทางการจัด ท าและน าเสนอโครงงาน การรายงานผลการปฏิ บัติ ง าน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
Preparation of knowledge and professional skills in communication; professional ethics; project
proposal and performance report; job performance evaluation
870-401 กำรบริหำรจัดกำรองค์ กำรและกำรประกอบกำรด้ ำนกำรสื่ อสำร
3((3)-0-6)
Management of Communication Organization and Entrepreneur
แนวคิ ด ทฤษฎี และหลักการบริ ห ารจัดการองค์การ แนวคิ ดเกี่ ยวกับ การประกอบการ รู ป แบบ
องค์ ก ารและการประกอบการด้านการสื่ อ สาร ปั จ จัย แวดล้อ มภายในและภายนอกที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ประกอบการ การจัดหาทุน การวางแผนและเขียนแผนธุ รกิ จ การจัดการงบประมาณของการประกอบการ
ด้านการสื่ อสาร การจัดองค์การ การนาและการบริ หาร การควบคุ มและประเมินผล กฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับ
การประกอบการ การศึ ก ษาบริ บ ททางสั งคมและความเป็ นไปได้ท างธุ รกิ จ กรณี ศึก ษาการประกอบการ
ด้านการสื่ อสารในพื้นที่ชายแดนใต้และสังคมพหุวฒั นธรรม

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 ฝึ กปฏิบัติกำรนิเทศศำสตร์
3((0)-9-0)
Practice of Communication Arts
ฝึ กปฏิบตั ิการนิเทศศาสตร์ โครงการด้านการสร้างสรรค์สื่อดิจิทลั และการสื่ อสารการตลาด ศึกษา
และลงมือปฏิบตั ิอย่างละเอียด ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา และนาเสนอโครงงานและผลงานสู่
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 สหกิจศึกษำ
6((0)-36-0)
Cooperative Education
การปฏิบตั ิงานจริ งทางด้านนิเทศศาสตร์ ณ สถานประกอบการ ภายใต้การดูแลและแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา และที่ปรึ กษาจากสถานประกอบการ การรายงาน/การนาเสนอผลสาเร็ จ
โครงงานสหกิจศึกษา
Practice work experience in communication arts, under supervision of cooperative education
advisor, job supervisor, mentor or employer; job report, project report and presentation
วิชำชีพบังคับ
870-001 ชุ ดวิชำทักษะกำรออกแบบและสร้ ำงสรรค์ สื่อดิจิทลั
6((2)-6-10)
Digital Media Design and Creation Module
หลักการ วิธีการ และปฏิ บตั ิการออกแบบ การเขียนภาพร่ าง การวาดรู ปร่ างและรู ปทรง การวาด
โครงสร้าง ลายเส้น แสง เงา องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสี ความสมดุล ปฏิบตั ิการเขียนสตอรี่ บอร์ ด หลักการ
ถ่ายภาพดิจิทลั การทางานของกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์เคลื่อนที่ การวัดแสง การจัดองค์ประกอบภาพถ่าย
การสื่ อสารภาพถ่ายตามวัตถุประสงค์ การตกแต่งภาพถ่ายด้วยโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และจัดการไฟล์
ภาพถ่ายดิ จิทลั ฝึ กปฏิบตั ิการถ่ายภาพ การใช้และพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน่ บนอุปกรณ์ เคลื่อนที่ การสร้าง
ภาพกราฟิ ก การออกแบบและการสร้างส่ วนโต้ตอบผูใ้ ช้
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 ชุ ดวิชำกำรเล่ ำเรื่ องเชิ งสร้ ำงสรรค์ หลำกแพลตฟอร์ ม
6((2)-6-10)
Creative Storytelling on Multi-platforms Module
เรื่ องเล่า งานประพันธ์ บทละคร ปรัมปราคติ ความหมาย ความสาคัญและแนวคิดของการเล่าเรื่ อง
เรื่ องแต่ง เรื่ องจริ ง การเล่ าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ การเลื อกประเด็น การวางโครงเรื่ อง ข้อมู ล การเก็ บข้อมู ล
กลวิธีนาเสนอ การแปรข้อมูลเป็ นเรื่ องเล่า การบรรณาธิ กรต้นฉบับ การพัฒนาเรื่ องและการนาเสนอข้ามสื่ อ
การวิเคราะห์ช่องทางและผูร้ ับสาร การสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้ในงานสื่ อสารการตลาดและงานสื่ อ
ดิจิทลั ฝึ กปฏิบตั ิเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์หลากแพลตฟอร์ ม
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 ชุ ดวิชำกำรผลิตสื่ อดิจิทลั
6((2)-6-10)
Digital Media Production Module
พื้นฐานการออกแบบและผลิตเนื้ อหาประเภทภาพและเสี ยงในสื่ อดิจิทลั การจัดองค์ประกอบศิลป์
การใช้แอพพลิ เคชั่นและโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ เพื่ อการออกแบบ ผลิ ตภาพและเสี ยงในสื่ อดิ จิท ลั ได้แก่
กราฟิ ก (Graphics) อินโฟกราฟิ ก (Infographic) กราฟิ กเคลื่อนไหว (Motion Graphic) การออกแบบเสี ยงและ
แสง การตีความและดัดแปลงบทมาเป็ นภาพ การเขียนสตอรี่ บอร์ ด การนาองค์ประกอบต่าง ๆ ไปใช้ในงาน
ผลิตสื่ อดิจิทลั บทบาทหน้าที่ของผูผ้ ลิตสื่ อดิจิทลั การเขียนบทรายการ กระบวนการ เทคนิ ค วิธีการผลิตสื่ อ
ดิจิท ลั ทุกประเภท การลาดับ ภาพและการตัดต่อรายการแบบสั้ น การควบคุ ม การผสมเสี ยง กระบวนการ
ในการออกอากาศผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ฝึ กปฏิ บตั ิการผลิ ตสื่ อดิจิทลั ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่ น สปอตรณรงค์
(Spot) ประกาศเพื่ อบริ ก ารสาธารณะ (Public Service Announcement) พอดแคสต์ (Podcast) มิ วสิ ค วิดี โอ
(Music Video) วีล็อค (Vlog Clip) สารคดีองค์กร (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 ชุ ดวิชำกำรสื่ อสำรกำรตลำด
6((3)-6-9)
Marketing Communication Module
หลักการตลาด แนวคิดการสื่ อสารการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค พฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคเชิงลึก การวางแผนและงบประมาณการสื่ อสารการตลาด เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาด ได้แก่ การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรง การส่ งเสริ มการขาย สื่ อออนไลน์ ปั จจัยที่
มีผลต่อการสื่ อสารการตลาด สภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันของการสื่ อสารการตลาด การวางแผน
กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาด การวัดและการประเมินผลการสื่ อสารการตลาด จริ ยธรรมการสื่ อสารการตลาด
ฝึ กปฏิบตั ิการสื่ อสารการตลาด
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 ชุ ดวิชำกำรผลิตรำยกำรและสื่ อสตรีมมิ่ง
6((2)-6-10)
Broadcasting and Streaming Media Production Module
หลักการ ประเภท กระบวนการผลิตรายการเพื่อการออกอากาศ การวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมาย เทคนิ ค
การวางแผน การผลิต การเผยแพร่ รายการบนแพลตฟอร์ มดิจิทลั ตามสมัยนิ ยม การออกแบบภาพเคลื่อนไหว
และผลิตข้อความ ตัวอักษร เสี ยง ภาพนิ่ ง กราฟิ ก คลิป การถ่ายภาพด้วยโดรน การใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์
ต่าง ๆ ในการผลิตรายการในสตูดิโอและนอกสถานที่อย่างมืออาชี พ การคัดเลือกประเด็น การวางโครงเรื่ อง
และการเขี ยนบทรายการ การค้นคว้าและเตรี ยมข้อมู ลล่ วงหน้า เทคนิ คการพู ดสดหน้าจอ การฝึ กพัฒนา
รายการจากข้อมูลแหล่งเดียวกันเป็ นหลากหลายรู ปแบบ การฝึ กผลิตรายการแบบในสตูดิโอและนอกสถานที่
เทคนิ คการลาดับภาพและการตัดต่อ การเผยแพร่ รายการและการไลฟ์ คอนเทนต์ในแพลตฟอร์ มต่าง ๆ เช่ น
ยูทิ ว บ์ เฟซบุ๊ ก และอิ น สตาแกรม ฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารเป็ นยูทิ ว บ์เบอร์ แ ละบล็ อ กเกอร์ การประเมิ น ผลหลัง
ออกอากาศรายการและการสร้างการมีส่วนร่ วมในสื่ อสตรี มมิ่ง
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 ชุ ดวิชำกำรสร้ ำงสรรค์ สื่อเพื่อกำรสื่ อสำรกำรตลำด
6((2)-6-10)
Media Creation for Marketing Communication Module
หลักการและเทคนิ คการถ่ายภาพเพื่อการสื่ อสารการตลาด วิธีการถ่ายภาพตามวัตถุประสงค์ และ
หัวข้อที่ได้รับจากลูกค้า การจัดแสง การจัดองค์ประกอบภาพถ่าย การตกแต่งและจัดการไฟล์ภาพถ่ายดิจิทลั
แนวคิดพื้นฐาน หลักการ และองค์ประกอบเกี่ ยวกับโปรแกรมการออกแบบกราฟิ กเพื่อการสื่ อสารการตลาด
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิ ก การใช้ตวั อักษร สี องค์ประกอบศิลป์ และสารสนเทศ
กราฟิ ก การออกแบบสื่ อในงานด้านการสื่ อสารการตลาด เช่ น โลโก้ บรรจุ ภณ
ั ฑ์ นิ ตยสาร สื่ อกลางแจ้ง
แบนเนอร์ และเว็บ ไซต์ กลยุท ธ์และกระบวนการในการผลิ ตสื่ อภาพเคลื่ อนไหวในงานสื่ อสารการตลาด
เทคนิคกระบวนการออกแบบเนื้อหา การเขียนบท บทภาพ และการผลิตสื่ อในรู ปแบบต่าง 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 ชุ ดวิชำอัตลักษณ์ ชำยแดนใต้ กำรสื่ อสำรสั นติภำพ และกำรเปลีย่ นแปลงทำงสั งคม 6((2)-6-10)
Deep South Identity, Peace Communication and Social Change Module
ภูมิหลัง โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พลวัตของความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แนวคิดเรื่ องความรุ นแรง ความขัดแย้ง
หลักการวิเคราะห์ความขัดแย้ง แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับสันติภาพและสันติวิธี บทบาทภาคประชาสังคมใน
การสนับสนุนและผลักดันสันติภาพ การเพิ่มอานาจ กระบวนการเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและสร้างสันติภาพ
สันติสนทนา บทบาทและความสาคัญของการสื่ อสารในการสร้างสันติภาพและคลี่คลายความขัดแย้งหลาก
ระดับ หลักการ วิธีปฏิ บตั ิ และจริ ยธรรมสาหรับสื่ อมวลชนในสถานการณ์ ความขัดแย้ง กรณี ศึกษาเฉพาะ
และฝึ กปฏิบตั ิการการสื่ อสารสันติภาพ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
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 ชุ ดวิชำกำรสื่ อสำรเพื่อเพิม่ มูลค่ ำทำงธุรกิจ
6((3)-6-9)
Communication to Increase Business Value Module
ความส าคัญ ของการสื่ อสารเพื่ อเพิ่ ม มู ล ค่ าทางธุ รกิ จ บริ บ ทและสถานการณ์ ธุ รกิ จในยุค ดิ จิท ัล
แนวคิ ดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้อง เช่ น จิตวิทยาการสื่ อสาร การสื่ อสารเพื่ อการโน้ม น้าวใจ การเจรจาต่อรอง
แบบจาลองธุ รกิ จ และห่ วงโซ่ อุปทาน รู ปแบบการสื่ อสารทางธุ รกิ จเพื่อเพิ่มมูลค่าในระดับต่าง ๆ เช่ น การ
นาเสนองาน การประมูลงาน การจัดกิจกรรมทางการตลาด การจัดการธุ รกิจสื่ อสารบนแพลตฟอร์ มสมัยใหม่
ฝึ กปฏิบตั ิธุรกิจการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการสื่ อสารเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุ รกิจในรู ปแบบต่าง 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
วิชำชีพเลือก
870-009 ชุ ดวิชำกำรสื่ อสำรกำรแสดงและละครเวที
6((2)-6-10)
Performance Communication and Stageplay Module
หลักการสื่ อสารการแสดง สมาธิ ความรู ้สึ ก จินตนาการ ความเชื่ อ การพัฒนาและการออกเสี ยง
การเคลื่ อนไหว การฝึ กฝนการเคลื่ อนไหวร่ างกายในการแสดง การกาหนดทิ ศทางสาหรับการแสดง การ
วิเคราะห์ ตวั ละคร การตีบท การสวมบทบาท หลักการสาคัญของการเล่ าเรื่ อง โครงสร้ างของเรื่ องเล่ าและ
องค์ประกอบของโครงเรื่ อง รู ปแบบต่าง ๆ ของบทการแสดงและบทละคร ฝึ กฝนการเขียนบทการแสดง การ
เขี ยนบทละครเพื่อนาไปสู่ การจัดแสดง การแสดงละครชุ มชน รู ปแบบและลักษณะของละครชุ มชน การ
ละครแบบมี ส่วนร่ วมกับชุ มชน ละครของชุ มชน การลงพื้นที่ การคัดเลื อกนักแสดงและฝึ กฝนการแสดง
พื้ น ที่ ก ารแสดง การฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารแสดง การแสดงผ่านสื่ อละครเวที หลัก การก ากับ การแสดง แนวคิ ด
กระบวนการ เทคนิ ค การวิเคราะห์ตีความ การสื่ อสารผ่านการกากับการแสดง กาหนดทิศทาง บทบาทหน้าที่
และความรั บ ผิดชอบของผูก้ ากับ การแสดง การก ากับ องค์ป ระกอบศิ ลป์ หลัก การออกแบบฉากและเวที
สาหรับการแสดง การเลือกใช้วสั ดุการสร้างฉาก วัสดุอุปกรณ์การประกอบเวทีการแสดง การจัดแสง สี และ
เสี ยงในบรรยากาศการแสดงประเภทต่าง ๆ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผูก้ ากับศิลป์ งานศิลป์ ทั้ง
ด้านสถาปั ตยกรรม ฉาก เสื้ อผ้า การแต่งหน้า การบริ หารโครงการสื่ อสารการแสดง โครงสร้างองค์กรด้าน
สื่ อสารการแสดง การพัฒนาโครงการ การจัดทางบประมาณ การประชาสัมพันธ์ การประเมินผล การบริ หาร
ความสัมพันธ์ในการทางานกับฝ่ ายต่าง ๆ บทบาทและหน้าที่ของทีมผูผ้ ลิตสื่ อสารการแสดง

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 ชุ ดวิชำกำรจัดกิจกรรมสร้ ำงสรรค์ และบันเทิง
6((2)-6-10)
Organizing Creative and Entertainment Activities Module
คุ ณลักษณะ เนื้ อหา แนวความคิ ด รู ปแบบประเภทของกิ จกรรมสร้ างสรรค์และบันเทิ งประเภท
ต่าง ๆ ทั้งในแวดวงอุตสาหกรรมธุ รกิจบันเทิงและกิจกรรมทางสังคมที่สร้างสรรค์หลากหลายแขนง ได้แก่
การโฆษณา การประชาสั มพันธ์ การจัดกิจกรรมพิเศษ การสื่ อสารเพื่อการรณรงค์ การจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
การเปลี่ ย นแปลงทางสั งคม ฯลฯ โดยประยุก ต์ใช้ค วามรู ้ ก ารประเมิ น สถานการณ์ การวิเคราะห์ สื่ อและ
กลุ่ มเป้ าหมาย การวางแผนกลยุทธ์ การประเมิ นความคุ ม้ ค่า การคิ ดสร้ างสรรค์และการออกแบบกิ จกรรม
การเตรี ย มการ การบริ ห ารงบประมาณ การผลิ ตสื่ อ การสื่ อสารการตลาด การด าเนิ น การตามแผนงาน
ตลอดจนกระบวนการจัดกิ จกรรมสร้ างสรรค์และบันเทิ ง ฝึ กปฏิ บ ตั ิ ก ารการจัดกิ จกรรมสร้ างสรรค์และ
บันเทิง
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 ส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ กลยุทธ์การตลาด
ออนไลน์ การสร้างและสื่ อสารตราสิ นค้าออนไลน์ เทคโนโลยีดิจิทลั ในงานด้านการตลาดออนไลน์ เครื่ องมือ
และช่องทางการตลาดออนไลน์ การดาเนิ นกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ เช่น เสิ ร์ชเอนจินและการตลาดที่
ทาผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ กฎหมาย จริ ยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
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 สุ นทรี ยะในภำพถ่ ำย
3((2)-2-5)
Aesthetics of Photography
หลักสุ นทรี ยศาสตร์ องค์ประกอบศิลป์ ความรู ้สึกและอารมณ์ การจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย
การวิจารณ์และประเมินคุณค่าในภาพถ่าย การสื่ อความหมายตามวัตถุประสงค์ของการถ่ายภาพ
Aesthetics; art composition, feeling and mood in art; photography composition; photography
evaluation and critique; photographic presentation techniques
870-320 กำรบริ หำรงำนลูกค้ ำสั มพันธ์
3((3)-0-6)
Customer Relationship Management
แนวคิด และความสาคัญของการบริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์ รู ปแบบการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
การวางแผนและกระบวนการบริ หารงานลู ก ค้า สั ม พัน ธ์ เครื่ องมื อ การสื่ อสารการตลาดเพื่ อ สร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ฐานข้อมูลลูกค้า การประเมินผลการดาเนินงานลูกค้าสัมพันธ์
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 กำรสื่ อสำรกำรตลำดระหว่ำงประเทศ
3((3)-0-6)
International Marketing Communication
การวางแผนการสื่ อสารการตลาดระหว่างประเทศ แนวทางการศึกษาความต้องการและวัฒนธรรม
ของผู บ้ ริ โภค ปั จจัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตลาดและการสื่ อ สารการตลาดระหว่างประเทศ เช่ น เศรษฐกิ จ
การเมือง กฎหมายและข้อตกลงเกี่ยวกับการค้าและการสื่ อสารการตลาดระหว่างประเทศ
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 กำรประกอบกำรทำงสั งคม
3((3)-0-6)
Social Entrepreneurship
แนวคิด ทฤษฎี และการพัฒนาการของการประกอบการทางสังคม บทบาทและคุณลักษณะของ
ผูป้ ระกอบการทางสังคม รู ปแบบและทักษะการจัดการ องค์กรประกอบการทางสังคม การวิเคราะห์ความ
เป็ นไปได้และผลกระทบทางสังคม ระบบการเงินระดับจุลภาค กรณี ศึกษาของการประกอบการทางสังคม
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 กำรสื่ อสำรสถำนกำรณ์เฉพำะ
3((3)-0-6)
Communication in Special Situations
กระบวนการและแนวทางการสื่ อสารในสถานการณ์เฉพาะต่าง ๆ ทางสังคม ประเด็นทางสังคมที่
น่าสนใจทั้งในระดับชาติ ท้องถิ่น และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฝึ กปฏิบตั ิการสื่ อสารเกี่ยวกับสถานการณ์และ
ประเด็นเฉพาะ เช่น การสื่ อสารสุ ขภาพ การสื่ อสารความเสี่ ยง การสื่ อสารภัยพิบตั ิ การสื่ อสารกระบวนการ
ยุติธรรม
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 วำรสำรศำสตร์ เชิ งข้ อมูล
3((3)-0-6)
Data Journalism
แนวคิดวารสารศาสตร์ เชิงข้อมูล พัฒนาการของการแสวงหาข้อเท็จจริ งเชิงประจักษ์ การประยุกต์
วิธีการทางวารสารศาสตร์และสารสนเทศในการรวบรวม ตรวจสอบ พิสูจน์ จัดการ และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทั้งเชิ งปริ ม าณและเชิ งคุ ณ ภาพ การประเมิ นจุ ดแข็งและจุ ดอ่อนของแหล่ งที่ ม าของข้อมู ล และระเบี ยบวิธี
การเล่ า เรื่ อ งด้ว ยข้อ มู ล และการแสดงผลข้อ มู ล ด้ว ยภาพเพื่ อ งานสื่ อ สาร จริ ย ธรรมการสื่ อ สารข้อ มู ล
การประเมินผลและผลกระทบการสื่ อสารข้อมูลในแพลตฟอร์ มการสื่ อสารต่าง 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
การศึ ก ษาและฝึ กปฏิ บ ตั ิ ก ารเฉพาะรายบุ คคลในประเด็ นเกี่ ยวกับ วารสารศาสตร์ การออกแบบ
เนื้ อหาสารและการผลิตสื่ อ การสื่ อสารการตลาด การประกอบการด้านการสื่ อสาร ภายใต้การดูแล การให้
คาปรึ กษาและการประเมินผลการเรี ยนของอาจารย์ที่ปรึ กษา โดยนักศึกษาเสนอขออนุมตั ิโครงการที่ตอ้ งการ
ศึกษาต่ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
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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