คําอธิบายรายวิชา
หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2559
1. กลุ่มคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
100-110 พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Fundamentals of Mathematics
ศึ ก ษาหลัก พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ ซึ่ ง ประกอบด้ว ย นิ ย าม ประพจน์ การให้
สัญลักษณ์แสดงกฎเกณฑ์ การอ้างเหตุผลวิวฒั นาการความคิดทางคณิ ตศาสตร์ และ
การประยุกต์ที่สามารถใช้ได้ในการดําเนินชีวิต
100-111 สถิติเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
ศึกษาความหมายของสถิติและการใช้สถิติ การรวบรวมและการเสนอข้อมูล การวัด
แนวโน้ม เข้า สู่ ส่ ว นกลางและการกระจาย ทฤษฎี ค วามน่ า จะเป็ นเบื้ อ งต้น การ
จัดลําดับและการจัดหมู่ การแจกแจงไม่ต่อเนื่ องแบบต่างๆ การแจกแจงของค่าที่ได้
จากตัวอย่างประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ การอนุ มานเชิงสถิติ การประมาณ
ค่ า พารามิ เ ตอร์ ต่ า งๆ การทดสอบสมมติ ฐ านเกี่ ย วกับ ค่า เฉลี่ ย ค่ า ตัว แปร และ
สัดส่ วน การใช้ไคสแควร์ สหสัมพันธ์ และการถดถอยอย่างง่าย
100-113 วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
3(3-0-6)
General Sciences
ศึกษาหลักการและวิวฒั นาการของวิทยาศาสตร์และการประยุกต์วิทยาศาสตร์ สมัยใหม่
ให้เข้ากับการดําเนิ นชีวิต เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี ฟิ สิ กส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์
และที่เกี่ยวข้องเพื่อการดํารงชีวิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนของมนุษย์
101-116 แคลคูลสั
3(2-2-5)
Calculus
วิชาบังคับก่ อน : 100-110 พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
ศึกษาเรื่ องลิมิต ความต่อเนื่ อง อนุ พนั ธ์ และอินทริ กรัลของฟั งก์ชนั่ ค่าจริ งตัวแปร
เดียว อินทิกรัล ไม่ตรงแบบ ลําดับและอนุกรม ของจํานวนจริ งและอนุกรมกําลัง

100-117

ความน่ าจะเป็ นและสถิติ

3(3-0-6)

Probability and Statistics
ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับความน่าจะเป็ น การแจกแจงความน่าจะเป็ น
การแจกแจงที่สาํ คัญจากการสุ่ มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ การแจกแจงไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความถี
สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์
100-118 คณิตศาสตร์ แบบไม่ ต่อเนื่อง
3(3-0-6)
Discrete Mathematics
ศึกษาขั้นตอนวิธีการหาร ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิค อุปนัยเชิงคณิ ตศาสตร์ ความสัมพันธ์
เวียนบังเกิ ดและระเบียบวิธีผลเฉลย ขั้นตอนวิธีแบ่งและเอาชนะ บทนิ ยาม อุปนัย
ความสัมพันธ์ทวิภาคและไดกราฟ การปิ ดของความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์อิควิวา
เลนซ์ และการแบ่งกั้น เซตอันดับย่อยและการแยกจําพวกเชิงโทโพโลยี การเดินทาง
รอบแบบออยเลอร์ วัฏจักรฮามิลตันฟังก์ชนั ถอดแบบขั้นตอนวิถีที่ส้ นั ที่สุด ทรี แผ่ทวั่
เล็กสุ ดเฉพาะกลุ่มรากทรี การดําเนินการทวิภาค เซมิกรุ๊ ป และฟังก์ชนั ถ่ายแบบ
3(2-2-5)
100-119 พืน้ ฐานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Fundamentals of Computer and Information Technology
ศึ ก ษาความรู ้ พ้ื น ฐานทางด้า นคอมพิ ว เตอร์ ฮาร์ ด แวร์ ซอร์ ฟ แวร์ การพัฒ นา
โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางธุ รกิจ การสื่ อสารข้อมูลและ
เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต การประยุ ก ต์ใ ช้ง านเวิ ร์ ด องค์ป ระกอบและระบบของ
คอมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์ นํ า ข้ อ มู ล เข้ า และแสดงผล หน่ วยความจํ า สํ า รอง
ระบบปฏิ บั ติ การ โปรแกรมประยุ ก ต์ การประมวลผลข้ อ มู ล ผั ง งาน
ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

100-120

3(3-0-6)
มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้อม
Man and Environment
ศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่ างมนุ ษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึ กษา
ธรรมชาติ และนิ เวศวิ ทยาของสิ่ งมี ชี วิ ต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่ า
สิ่ งมี ชีวิต ปฏิ สัมพันธ์และดุ ลยภาพระหว่างเหล่าสิ่ งมี ชีวิตทั้งหลาย ตลอดจน
ปฏิสมั พันธ์ของสิ่ งมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุษย์ต่อปัจจัยทางกายภาพ โดยอาจ มี
ตัวอย่างของกิ จกรรมมนุ ษย์ที่อาจกระทบต่อดุ ลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจน
ความเข้าใจต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยและการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการ
อนุรักษ์

100-126

นาโนเทคโนโลยีพนื้ ฐาน
Fundamentals of Nanotechnology
ศึ ก ษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี นาโนในธรรมชาติ หลัก การ
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานสําหรับ นาโนเทคโนโลยี การสังเคราะห์และการขึ้นรู ป
นาโน เครื่ องมือและการวิเคราะห์ทางด้าน นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน นา
โนเทคโนโลยี ชี วภาพและนาโนเทคโนโลยี ท างการแพทย์ นาโน
อิเล็กทรอนิ กส์และเครื่ องจักรนาโน การประยุกต์ใช้ นาโนเทคโนโลยี ความ
เป็ นพิษของนาโนที่มีผลกระทบต่อชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์จากนาโน
เทคโนโลยีที่มีในปั จจุบนั และแนวโน้มของนาโนเทคโนโลยีในอนาคต

100-128

ชีวติ กับพลังงาน
Life and Energy
ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งพลัง งานและการดํา รงชี วิ ต ความหมายของ
พลังงานและชนิดของพลังงานที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน
และรู ปแบบพลังงานและการเปลี่ยนรู ปพลังงาน การแนะนําพลังงานทดแทน
หลัก การประยุ ก ต์ใ ช้พ ลัง งานและศัก ยภาพของแหล่ ง พลัง งานทดแทน
ประเภทต่างๆ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนํ้า พลังงาน
ใต้พิภพ พลังงานจากคลื่นมหาสมุทร พลังงานชีวภาพ รวมถึงการส่ งเสริ มการ
ใช้พลังงานทดแทน

3(2-2-5)

3(2-2-5)

100-129

ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
Life and Modern Technology
ศึ ก ษาวิ ท ยาการและเทคโนโลยีสมัย ใหม่ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่ อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจี โนม เทคโนโลยีพลังงาน และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่อื่นๆ รวมถึงแนวโน้มเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต
และผลกระของเทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิต วัฒนธรรมของมนุษย์

3(2-2-5)

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
100-133

อารยธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Civilization
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและลักษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เริ่ มแรก การตั้งถิ่น
ฐานและการสถาปนาอํานาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ การ
รั บอิ ทธิ พลของอารยธรรมอิ นเดี ย รวมทั้งอารยธรรมของชาติ โบราณที่ มี ส่ วน
สร้ างสรรค์พ้ืนฐานอารยธรรมไทย อารยธรรมทวารวดี อารยธรรมขอม อารย
ธรรมศรี วิชยั การเริ่ มก่อตัวของอารยธรรมไทยที่เด่นชัด ตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็ น
ต้นมา จนถึงการเข้ามาของชนชาติตะวันตกและอิทธิ พลของอารยธรรมตะวันตก
ในสมัยรั ตนโกสิ นทร์ การเปลี่ ยนแปลงของโครงสร้ างไทยและลักษณะทาง
วัฒนธรรมของชนรุ่ นใหม่

3(3-0-6)
100-134 อารยธรรมตะวันตก
Western Civilization
ศึ กษาวิว ฒ
ั นาการของอารยธรรมตะวันตก โดยเน้นอารยธรรมยุคใหม่ ตั้งแต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 15 จนถึงปัจจุบนั การวิเคราะห์ปัญหาซึ่ งเกิดจากการปรับตัวเข้าสู่
อารยธรรมยุคใหม่ การผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรม
ตะวัน ออก ผลกระทบต่ อ การเปลี่ ย นแปลงแนวคิ ด ทางด้า นการเมื อ ง การ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม
100-135 มนุษย์ กบั ศิลปะ
Man and Art

3(3-0-6)

ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์กับ การแสดงออกทางศิ ล ปะในรู ป ของ
สถาปั ตยกรรม จิ ตรกรรมและประติ มากรรม ลักษณะความแตกต่างระหว่าง
ศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากล สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่
มี อิทธิ พลต่ อวิว ฒ
ั นาการทางศิ ลปกรรมในยุคต่ างๆ รวมทั้งแนวความคิ ดทาง
อุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ
100-136 มนุษย์ กบั ดนตรี
3(3-0-6)
Man and Music
ศึกษาเครื่ องดนตรี ประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและสากล ความเข้าใจองค์ประกอบ
ของดนตรี อันเป็ นพื้นฐานต่อการฟั ง ผลงานเพลงเอกของโลก เปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของดนตรี แต่ละสมัย รวมทั้งอัจฉริ ยะของอดีตคีตกวีบางคน
100-138 ดนตรีไทย
3(2-2-5)
Thai Music
ศึกษาหลักการเกี่ ยวกับศิลปกรรมดนตรี ของไทย ทั้งด้านประวัติความเป็ นมา การ
จําแนกประเภท รายละเอียดของดนตรี ไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบตั ิการขั้น
พื้นฐานทางดนตรี ไทยได้
100-139 ดนตรีสากล
3(2-2-5)
Western Music
ศึกษาทฤษฎี ดนตรี สากลทัว่ ไปเกี่ ยวกับจังหวะลีลา อัตราจังหวะต่างๆ การจับ
กลุ่มตัวโน้ตตามจังหวะระดับเสี ยง กุญแจประจําหลัก เครื่ องหมายแปลงเสี ยง
บัน ไดเสี ย งต่ า งๆ การฝึ กอ่ า น ตัว โน้ต ง่ า ยๆ และให้ส ามารถปฏิ บ ัติ ก ารขั้น
พื้นฐานทางดนตรี สากลได้

100-140 จิตวิทยาทัว่ ไป
General Psychology
ศึกษาความรู ้ ทวั่ ไปเกี่ ยวกับจิ ตวิทยา ปั จจัยด้านชี ววิทยาที่ มีผลต่ อพฤติ กรรม
พัฒนาของมนุษย์ ความจําของมนุษย์ การเรี ยนรู ้ การรับรู ้ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ
อารมณ์ของมนุษย์ ความคิด สติปัญญา จริ ยธรรม การปรับตัว สุ ขภาพจิต และ
พฤติกรรมทางสังคมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม เน้นการบูรณาการการสอนและ
กิจกรรมประกอบการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพจริ งของพฤติกรรม
มนุ ษย์ในสังคมปั จจุบนั ทั้งสังคมเผชิญหน้าและสังคมออนไลน์ และใช้สื่อการ
สอนที่ทนั สมัย

3(3-0-6)

100-141 ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Laws
ศึกษาวิวฒ
ั นาการของกฎหมาย ทฤษฎี และแนวความคิ ดต่างๆ ทางกฎหมาย
สกุลกฎหมายที่สาํ คัญ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์แขนงต่างๆ
การใช้กฎหมาย กระบวนการในการออกกฎหมาย การร่ างกฎหมาย การตีความ
กฎหมาย การอุดช่องว่างของกฎหมายสิ ทธิ์และการใช้สิทธิ์ตลอดจนหลักสําคัญ
ในกฎหมายลักษณะต่างๆ
100-142

3(3-0-6)
หลักรัฐศาสตร์
Principles of Political Science
ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ รัฐ กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล
รั ฐสภา พรรคการเมื อง กลุ่มผลประโยชน์ และอุดมการณ์ ทางการเมื องที่ สําคัญ
ตลอดจนการเมืองระหว่างประเทศ

100-143 การเมืองและการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ศึ กษาวิ ว ฒ
ั นาการการปกครองของไทย รั ฐธรรมนู ญและโครงสร้ างทางการ
ปกครอง สถาบันนิ ติบญั ญัติ บริ หารและตุลาการ การปกครองส่ วนกลาง ส่ วน
ภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น ตลอดจนขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและการ
เปลี่ ยนแปลงทางการเมื อง หลักการเปลี่ ยนแปลงการปกครองจนถึ งปั จจุ บนั
รวมทั้งสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

100-144 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตร์ จุลภาคและมหภาคในเรื่ องปั ญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิ จ ปั จจัยกําหนดอุปสงค์ อุปทานของสิ นค้า พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค
ลักษณะสําคัญของการตลาดสิ นค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์
การวิ เ คราะห์ ร ายได้ ใ นบัญ ชี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระชาชาติ การกํา หนดรายได้
ประชาชาติ นโยบายการเงิ นและการคลังโดยสังเขป ความสําคัญของการค้า
และการเงินระหว่างประเทศในดุลการชําระเงินและรายได้ประชาชาติ
100-147 ลีลาศ
1(0-2-1)
Skills in Social Dance
ศึกษาความเข้าใจและปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการลีลาศ ประวัติความเป็ นมา ทิศทาง
ในการลี ลาศ การจับคู่ที่ถูกต้อง ความรู ้เบื้องต้นในการลีลาศ มรรยาทในการ
ลีลาศ ทักษะเกี่ ยวกับการลีลาศแบบบอลรู มและลาติ นอเมริ กนั รวมทั้งการ
รักษาบุคลิกภาพที่ถูกต้องในการลีลาศ
100-148 มนุษย์ กบั สั งคม
3(3-0-6)
Man and Society
ศึกษาโครงสร้ างและองค์ประกอบของสังคม วิเคราะห์ สังคมในรู ปแบบต่างๆ
ความสั ม พัน ธ์ แ ละอิ ทธิ พลของมนุ ษย์กับสั งคม หน้าที่ และความรั บผิ ดชอบ
ตลอดจนปั ญหาและวิธีการแก้ปัญหาสังคม ทั้งสังคมแบบเผชิญหน้าและสังคม
ออนไลน์
100-149 การเมืองและเศรษฐกิจในสั งคม
3(3-0-6)
Politics and Economy in Society
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการเมืองและระบบเศรษฐกิจที่สาํ คัญ ความสัมพันธ์
แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงในอนาคต และสาเหตุต่างๆ ของการเกิดปั ญหา รวม
ไปถึ ง ผลกระทบทางการเมื อ งและเศรษฐกิ จ ในสั ง คม ตลอดจนการบริ ห าร
จัดการเพื่อนําไปสู่ การมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยัง่ ยืน

100-158 ปรัชญาทัว่ ไป
3(3-0-6)
General Philosophy
ศึกษาความหมาย ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และ
คุณ วิท ยา ทั้ง ปรัช ญาตะวัน ตก ปรัช ญาตะวัน ออกและปรัช ญาไทย การ
ตีความปรัชญาเกี่ยวกับโลกและชี วิตของมนุ ษย์ และการประยุกต์ปรัชญามา
ใช้ในการดําเนิ นชี วิตอย่างเห็นคุณค่า
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา
2(1-2-3)
Study Skills in Higher Education
ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย เป้ าหมายในการศึกษา
ระดับอุ ดมศึ กษา การเตรี ยมตัวก่ อนเข้าชั้นเรี ยน วิธีการสร้ างทักษะการเรี ยนที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ เทคนิ คการสร้างความรักในการเรี ยน เทคนิ คการฟั ง เทคนิ คการอ่าน
เทคนิคการเขียนและการจดบันทึกความรู ้ เทคนิคการพูดเพื่อนําเสนองาน เทคนิ คการ
บริ หารเวลา เทคนิ คการเรี ยนรู ้ แบบกลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการสื บค้น
ข้อมูลสารสนเทศ การเตรี ยมตัวสอบและวิธีการทําข้อสอบ
100-164 การใช้ ห้องสมุด
Using the Library
ศึ ก ษาการใช้ห้อ งสมุ ด ตลอดจนการดํา เนิ น งานและวิ ธี ใ ช้อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ใน
ห้องสมุด ระบบการจัด หมู่หนังสื อ บัตรรายการ(โอแพ็ค)หนังสื ออ้างอิง วิธี
รวบรวมบรรณานุกรมและเชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสื บค้นจากฐานข้อมูลและ
ทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ

1(0-2-1)

100-165 การคิดวิเคราะห์
Critical Thinking
ศึก ษาความหมายการคิด ปั จ จัย พื้น ฐานของการคิด ลัก ษณะของการคิด
ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับการคิด ความสําคัญของการคิด กระบวนการ
คิด อุป สรรคของการคิด การป้ องกัน และแก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งในการคิด
ประเภทการคิด ต่างๆ เน้น พัฒ นากระบวนการคิด วิเ คราะห์ จากกรณี ศึก ษา
การเผชิญสถานการณ์ การคิดวิเคราะห์เหตุผลเชิ งจริ ยธรรม เทคนิ คการคิด
วิเคราะห์เพื่อตัดสิ นใจอย่างสมเหตุสมผลและการนําเสนอองค์ความรู ้ที่เป็ น
สัมฤทธิ ผลจาก การฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์

3(3-0-6)

100-166 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
ศึ กษาประวัติความเป็ นมาของอาเซี ยน กลไกอาเซี ยน กฎบัตรอาเซี ยน วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรม
เขตการค้าเสรี และสภาพเศรษฐกิ จพื้ นฐานในประชาคมอาเซี ยนแถบภู มิ ภาค
ตะวันออก - เฉี ยงใต้ องค์ประกอบของประเทศร่ วมเจรจาที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมในอาเซียน
100-167 บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
2(1-2-3)
Ideal Graduate
ศึ กษาคุ ณลักษณะของบัณฑิ ตไทยและคุ ณลักษณะบัณฑิ ตอันพึ งประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย กระบวนการพัฒนาตนเพื่อเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี การทํากิ จกรรมเพื่อ
ส่ วนรวม การรู ้จกั สิ ทธิ และหน้าที่ของตน การเรี ยนรู ้ประชาธิ ปไตย การประกันคุณภาพ
การศึ กษา คุ ณธรรมและจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตนห่ างไกลจากยาเสพติด การทํานุ
บํารุ งรักษาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและชาติ เพื่อนําองค์ความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิ ยมอันพึงประสงค์ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดขึ้นเป็ นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์
100-168 หาดใหญ่ ศึกษา
2(1-2-3)
Hatyai Studies
ศึ ก ษาประวัติ ศ าสตร์
สภาพอดี ต และปั จ จุ บ ัน ของธุ ร กิ จ เมื อ งหาดใหญ่
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ความเชื่ อ ที่มีอิทธิ พลต่อการดํารงชี วิตของคนใน
ท้องถิ่น รวมทั้งวิเคราะห์ วิจารณ์ สภาพปั จจุบนั และปั ญหาของอําเภอใหญ่ท้ งั
ในด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต
100-169 การคิดเชิงสร้ างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Thinking
ศึ กษาแนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ ยวกับความคิ ดเชิ งสร้ างสรรค์ องค์ประกอบและ
รู ป แบบของความคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ กระบวนการคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ การ
แสวงหาข้อมูลและความรู ้ เทคนิ คการคิดเชิ งสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนา
ทักษะการคิดเชิ งสร้ างสรรค์ การประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวัน แนวทางการ
สร้างสรรค์ผลงานในชีวิตประจําวัน

100-170 ความปลอดภัยในชีวติ
2(2-0-4)
Safety for Life
ศึกษาความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัย ความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ชีวิตจากสิ่ งแวดล้อม อาหาร การจราจร ภัยธรรมชาติ อัคคีภยั การใช้ชีวิตทัว่ ไป
ความปลอดภัยจากการมีเพศสัมพันธ์ ความปลอดภัยจากยาเสพติด เทคนิ ค
วิธีการจัดการกับความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพและความปลอดภัยในชีวิต
100-171 กีฬาและนันทนาการ
1(0-2-1)
Sports and Recreation
ศึกษาความสําคัญและความจําเป็ นของการเล่นกี ฬาและการเข้าร่ วมกิ จกรรม
นันทนาการต่อ การพัฒนาคุณภาพชี วิต ขอบข่ายของกิ จกรรมกี ฬาและ
นันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่ างกาย จิตใจ อารมณ์
และสังคม การประเมินสุ ขภาพของตนเอง การเลือกรู ปแบบของกิจกรรม กีฬา
และนันทนาการ ฝึ กทักษะเบื้ องต้นในการเล่นกี ฬา การจัดกิ จกรรมทาง
นันทนาการ
100-200 พหุวฒ
ั นธรรม
Multiculturalism
ศึ ก ษาความหมาย ความรู ้ ท ั่ว ไปเกี่ ย วกับ วัฒ นธรรม ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ทั้งตะวันตกและตะวันออก วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น
ใต้ การเปลี่ ยนแปลงทางสังคมและกระแสความเจริ ญก้าวหน้าของโลก ที่ มี
ผลกระทบต่อวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของมนุษย์

3(3-0-6)

100-231 ชีวติ กับวรรณกรรม
Life and Literature
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมที่มีอิทธิ พลต่อชีวิต ประเภทเรื่ องสั้น
นิ ย าย บทกวี บทละครและงานเขี ย นอื่ น เพื่ อ เข้า ใจเกี่ ย วกับ ความสั ม พัน ธ์
ระหว่ า งวรรณกรรมกับ ชี วิ ต ในคุ ณ ค่ า ด้า นความดี ความงามและความจริ ง
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดเจตคติที่ดี มีโลกทัศน์ต่อชีวิตและสังคม ทั้งยังส่ งเสริ มการอ่าน
วรรณกรรมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน

3(3-0-6)

100-240 เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
ศึ ก ษาหลัก การและแนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง แนวทางการนํา ไป
ประยุกต์ใช้ในรู ปแบบและลักษณะต่างๆ บูรณาการกับวิถีชีวิต ทั้งการบริ หาร
จัดการในครอบครัว การจัดการของชุ มชน การประกอบการขนาดย่อม ขนาด
ธุรกิจแต่ละประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก

3(2-2-5)

100-241 ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
Local Wisdom
ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติ
ตะวันออกและ ภูมิปัญญาชนชาติตะวันตก ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นใต้ เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและ
สิ่ งแวดล้อม องค์ความรู ้ภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณคดี เพื่อประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้เกิดคุณค่าต่อการดําเนินชีวิต

3(3-0-6)

100-242 สั นติศึกษา
Peace Studies
ศึกษาความหมาย แนวคิดสําคัญเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปั ญหาความ
ขัดแย้งและความรุ นแรงในครอบครัว สังคม ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ
โดยอาศัยองค์ความรู ้ดา้ นรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
เข้าใจและเกิดพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งได้โดยสันติวิธี

3(3-0-6)

100-245

การปรับตัวทางสั งคม
Social Adjustment
วิชาบังคับ : นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ขึน้ ไป
ศึ ก ษาหลัก การ แนวคิ ด ในการดํา เนิ น ชี วิ ต ในสัง คมและระบบการทํา งาน
จริ ยธรรมในวิ ช าชี พ หลัก การครองตน ครองคน ครองงาน การพัฒ นา
บุคลิกภาพ การใช้ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร การสร้างมนุษย
สัมพันธ์ การทํางานร่ วมกันในองค์กร และระบบบริ หารงานอย่างมีคุณภาพใน
สถานประกอบการเพื่อการเตรี ยมสู่ กระบวนการสหกิจศึกษาหรื อการทํางานใน
อนาคต

2(1-2-3)

3. กลุ่มวิชาภาษา
100-150 ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร
Thai Language for Communication
ศึกษาหลักการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่ อสาร
ในด้านการฟั ง การพูดการอ่านและการเขียน โดยบูรณาการทักษะการคิด
ในการใช้ภาษา

3(2-2-5)

100-151 ภาษาอังกฤษ 1
English I
ศึกษาโครงสร้างภาษาอังกฤษพื้นฐานและคําศัพท์ในชีวิตประจําวันเบื้องต้น
เพื่อนําไปสู่ การฝึ กฝนทักษะต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ เช่น เน้นทักษะการฟั ง
เพื่อฝึ กฝนการออกเสี ยงในภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง นักศึกษาสามารถโต้ตอบ
ภาษาอัง กฤษในประโยคสั้น ๆ สามารถอ่ า นเพื่ อ หารายละเอี ย ดและจับ
ใจความ และสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้เป็ นประโยค

3(2-2-5)

100-152 ภาษาอังกฤษ 2
English II
วิชาบังคับก่อน : 100-151 ภาษาอังกฤษ 1
ศึกษาโครงสร้างในระดับกลางและคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่จาํ เป็ นในชี วิตที่
กว้างขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถในพูดและเขียนลักษณะการบรรยาย อีกทั้ง
เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการอ่านในสถานการณ์ที่หลากหลายยิง่ ขึ้นเพื่อ
การสื่ อสาร

3(2-2-5)

100-154 ภาษาจีน 1
Chinese I
ศึกษาระบบเสี ยง เน้นการถ่ายเสี ยงภาษาจีนกลางด้วยอักษรจีน(pinyin)ให้
ถูกต้องชัดเจนตาม หลักสัทอักษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้ าง
ประโยค ฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้านคือ การฟั ง การพูด การอ่าน และการเขีย น
ศึกษาคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันประมาณ 600 คํา

3(2-2-5)

100-155 การพัฒนาการอ่ านภาษาไทย
Reading Development in Thai
ศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยที่มีประสิ ทธิภาพ ได้แก่ การ
อ่านจับใจความ การอ่าน วิเคราะห์ การตีความ การสังเคราะห์และการเขียน
ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ

3(2-2-5)

100-157 การฝึ กพูดภาษาไทย
Thai Speech
ศึกษาการใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมในการพูด การเขียน โดยเน้นฝึ ก
ทัก ษะการพูด แบบต่ า งๆในที่ ชุ ม ชนที่ ถู ก ต้อ ง การใช้ถ ้อ ยคํา สํา นวนที่
ไพเราะ ตลอดจนการกล้าแสดงออกด้านการพูดต่อที่ชุมชนในหัวข้อทัว่ ไป
ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิต

3(2-2-5)

100-252 ภาษาอังกฤษเพือ่ วิชาการเฉพาะด้ าน
English for Academic Purpose
ศึกษาคําศัพท์ทางวิชาการเฉพาะวิชาชีพ โดยการอ่านบทความ และการฟั ง
เพื่อพัฒนาทักษะด้าน การเขียนและการพูดในเชิ งวิชาการ เช่ น การเขียน
โครงการ การสรุ ปบทความทางวิชาการเฉพาะด้าน และแสดงความคิดเห็น
ทั้งในรู ปแบบการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

100-253 ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese II
วิชาบังคับก่อน : 100-154 ภาษาจีน 1
ศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งจากภาษาจี น 1 โดยฝึ กทัก ษะทั้ง 4 ด้า นในระดับ ที่ สู ง ขึ้ น
ใช้ภาษาให้ถูกต้องสอดคล้องกับเหตุการณ์และสิ่ งแวดล้อม การค้นคําศัพท์
จากพจนานุกรม ศึกษาความแตกต่างของอักษรจีนแบบตัวเต็ม (Traditional
Character) และตัวย่อ(Simplified Character) ศึกษาคําศัพท์ใหม่ประมาณ
600 คํา
100-300 ภาษามลายู 1
Malay I
ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลายู และเสริ มสร้างทักษะพื้นฐานด้าน
การฟั ง พูด อ่าน เขียน ภาษามลายูจากคําศัพท์ และประโยคเพื่อการสื่ อสาร
ในชีวิตประจําวัน

3(2-2-5)

100-301 ภาษามลายู 2
Malay II
วิชาบังคับก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1
ศึ กษาและฝึ กทักษะด้านการฟั ง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดับต้นที่
ต่อเนื่ องจากภาษามลายู 1 เพื่อสามารถใช้ภาษามลายูในการสื่ อสารและตาม
สถานการณ์ที่กาํ หนด

3(2-2-5)

100-302 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
Japanese I
ศึกษาและฝึ กฝน การออกเสี ยงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ และอักษร
คาตะคานะ คําศัพท์พ้ืนฐาน รู ปประโยคพื้นฐาน เพื่อนํามาใช้เขียนประโยค
ในการสื่ อสาร ฝึ กทัก ษะการฟั ง เพื่อ ความเข้า ใจ โดยการถามตอบเป็ น
ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน และฝึ กการกล่าวแนะนําตัว ด้วย
การพูดสนทนา ผ่านการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการสื่ อสาร

3(2-2-5)

100-303 ภาษาญีป่ ุ่ น 2
Japanese II
วิชาบังคับก่ อน : 100-302 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
ศึกษาและฝึ กทักษะพื้นฐานต่อเนื่ อง ผ่านทักษะการฟั ง การออกเสี ยงและ
การพูด การเขียนประโยค การอ่าน ข้อความพื้นฐานและคําศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ศึกษาและฝึ กฝนการออกเสี ยงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะ
นะ และอักษรคาตะคานะ และตัวอักษรคันจิเพิ่มเติม

3(2-2-5)

100-304 ภาษาเกาหลี 1
Korean I
ศึกษาคําศัพท์พ้นื ฐาน รู ปประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน เน้นฝึ กบทสนทนา
ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน โดยสนทนาตอบโต้ดว้ ยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึ ก
อ่านข้อความ ฝึ กการเขียนเป็ นรู ปประโยค

3(2-2-5)

100-305 ภาษาเกาหลี 2
Korean II
วิชาบังคับก่อน : 100-304 ภาษาเกาหลี 1
ศึกษารู ปแบบการสนทนา โดยใช้ประโยคสนทนาสําหรับการสื่ อสารด้วย
การฟั งและพูดภาษาเกาหลีและเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ที่ใช้ในการทํางาน คําศัพท์ใน
บทเรี ยน โดยฝึ กการใช้ภาษาบูรณาการทักษะพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น

3(2-2-5)

100-306 ภาษาเขมร 1
Khmer I
ศึกษาและฝึ กทักษะเบื้องต้นด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษา
เขมร ศึกษาไวยากรณ์ เบื้องต้นและรู ปประโยคพื้นฐาน ฝึ กออกเสี ยงตาม
หลักสัทศาสตร์ ฝึ กอ่านประโยคง่ายๆ ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน

3(2-2-5)

100-307 ภาษาเขมร 2
Khmer II
วิชาบังคับก่ อน : 100-306 ภาษาเขมร 1
ศึกษาและฝึ กทักษะด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร
ในระดับที่ยากขึ้น การฟังเพื่อจับใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้าและ
บทอ่านสั้นๆ และฝึ กการสนทนาที่เกี่ ยวข้องกับการค้า ธุ รกิ จการเดิ นทาง
การศึกษา

3(2-2-5)

100-308 ภาษาพม่ า 1
Myanmar I
ศึกษาและฝึ กทักษะเบื้องต้นด้านการฟั ง พูด อ่าน และการเขียนภาษาพม่า
ศึ ก ษารู ปประโยคและไวยากรณ์ พ้ื น ฐานเน้ น ฝึ กบทสนทนาที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจําวัน การอ่านฝึ กอ่านข้อความสั้นๆ สามารถสรุ ปและตอบคําถาม
ได้ การเขียนประโยคง่าย ๆ ได้

3(2-2-5)

100-309 ภาษาพม่ า 2
Myanmar II
วิชาบังคับก่อน : 100-308 ภาษาพม่ า 1
ศึกษาและฝึ กทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าใน
ระดับที่ยากขึ้น การฟังเพื่อจับใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้าและบท
อ่านสั้นๆ และฝึ กการสนทนาในทางธุรกิจ

3(2-2-5)

100-310 ภาษาตากาล็อก 1
Tagalog I
ศึกษาคําศัพท์พ้นื ฐาน รู ปประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน เน้นฝึ กบทสนทนา
ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน โดยสนทนาตอบโต้ดว้ ยภาษาตากาล็อก

3(2-2-5)

100-311 ภาษาตากาล็อก 2
Tagalog II
วิชาบังคับก่ อน : 100-310 ภาษาตากาล็อก 1
ศึกษาคําศัพท์ รู ปประโยคและไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น เน้นการฝึ กบท
สนทนาในเรื่ องเฉพาะทางมากขึ้น เช่น การติดต่อธุรกิจ

3(2-2-5)

100-353 การสนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
ศึกษาการสนทนาในระดับที่สูงขึ้น โดยเน้นทักษะด้านการฟั งและการพูด
และศึกษาสํานวนการพูดในสถานการณ์ต่างๆ และกลยุทธ์ในการพูดเพื่อ
แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ

3(2-2-5)

100-354 ภาษาอังกฤษสํ าหรับธุรกิจ
English for Business
ศึ กษาคําศัพท์และสํานวนทางธุ รกิ จเบื้องต้น เช่ น โครงสร้ างองค์กร การ
เขียนกระบวนการทางธุรกิจ การอ่านข้อมูลเชิงสถิติ มารยาทการอยูร่ ่ วมกัน
ในสํานักงาน การติดต่อทางโทรศัพท์ การจัดเรี ยงกําหนดการและการนัด
หมาย บันทึกข้อความ จดหมายเวียน คําเตือน ป้ ายประกาศ

3(2-2-5)

100-355 การพัฒนาทักษะการอ่ านภาษาอังกฤษ
Advanced Reading Development in English
ศึกษาการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ทกั ษะการอ่านข้าม การอ่านแบบกวาด
การเดาคําศัพท์จากเนื้ อเรื่ อง การอ่านเพื่อจับใจความ เพื่อเสริ มทักษะการ
อ่านในภาษาอังกฤษให้มีความเข้าใจรวดเร็ วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นักศึกษายัง
สามารถเพิ่มพูนความรู ้ดา้ นคําศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการอ่านจากเนื้อเรื่ องที่
หลากหลาย

3(2-2-5)

1.2 หมวดวิชาเฉพาะ
1.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
801 -105 สื่ อสารมวลชนเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Mass Communication
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพ้นื ฐานทางการสื่ อสาร ความหมายของการสื่ อสาร ระดับ
การสื่ อสาร เน้นวิวฒั นาการ คุณลักษณะเฉพาะ บทบาทหน้าที่ และความรู ้พ้นื ฐาน
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตสื่ อมวลชน นับตั้งแต่ หนังสื อพิมพ์สิ่งพิมพ์
วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์ รวมถึงการศึกษาหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และจริ ยธรรมจรรยาบรรณของนักสื่ อสารมวลชน
801 -106

หลักการประชาสั มพันธ์
3(3-0-6)
Principles of Public Relations
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการประชาสัมพันธ์ องค์ประกอบ เทคนิคและ
วิธีการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนัก
ประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ของฝ่ ายประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานประเภทต่างๆ
รวมทั้งภารกิจของบริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนศึกษาบทบาท
ของการประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

801 -107

หลักการโฆษณา
3(3-0-6)
Principles of Advertising
ศึกษาทฤษฎีและวิธีการโฆษณา บทบาทและหน้าที่ของการโฆษณาในระบบ
การตลาด การดําเนินธุรกิจการโฆษณา หลักพื้นฐานของกระบวนการการโฆษณา
ที่มีผลกระทบต่อผูร้ ับสาร กระบวนการโฆษณาเชิงปฏิบตั ิการ หลักการวางแผน
รณรงค์โฆษณา ตลอดจนผลกระทบของการโฆษณาต่อสังคม

801 -108

ทักษะภาษาทางนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Language for Communication Arts
ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการสื่ อสาร การสื่ อสารประเภทต่างๆ
ศิลปะการสื่ อความหมาย การใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาร ตลอดจนวิธีการสื่ อสารและ
ภาษาที่ใช้ในงานนิเทศศาสตร์ เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในงานนิเทศศาสตร์ได้อย่าง
เหมาะสม เกิดประสิ ทธิผลและมีศิลปะทางการสื่ อสาร

801 -110

วาทนิเทศ
Speech Communication
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบ ประเภทและเทคนิคการพูด
การเตรี ยมการพูดและการฝึ กพูดประเภทต่างๆ เช่น การพูดในที่ชุมชน การพูด
โน้มน้าวใจ การอภิปราย เป็ นต้น เสริ มสร้างทักษะการพูดเพื่อนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
รวมทั้งคุณธรรมและจรรยามารยาทของผูพ้ ดู และผูฟ้ ัง ตลอดจนฝึ ก วิเคราะห์
วิจารณ์และประเมินผลการพูดและการฟัง

3(2-2-5)

801 -205

3(2-2-5)
การสื่ อข่ าวและการเขียนข่ าว
News Reporting and News Writing
ศึกษาหลักการสื่ อข่าวและการเขียนข่าวตามโครงสร้างข่าวที่ถูกต้อง การพิจารณา
คุณค่าของข่าว การใช้ภาษาในการเขียนข่าวและเทคนิคการสื่ อข่าวอย่างถูกต้อง
ตลอดจนความรับผิดชอบที่การวิจยั เทคนิคการรวบรวมข้อมูลและเข้าถึง
แหล่งข่าว โดยเน้นการสื่ อข่าว เขียนข่าวอย่างสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

801 -206

ภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร์

3(2-2-5)

English for Communication Arts
ศึกษาและฝึ กทักษะการพูด การฟังเพื่อความเข้าใจและแสดงความคิดเห็น โดย
สามารถจับใจความสําคัญและรายละเอียดของการสนทนา การพูดเพื่อเสนอ
รายงาน ฝึ กการอ่านสิ่ งตีพิมพ์ภาษาอังกฤษทางด้านการสื่ อสาร เช่น ข่าว บทความ
สารคดี รายงาน ข้อความโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
801 -209

การเขียนบท
3(2-2-5)
Script Writing
วิชาบังคับก่อน : 801 - 105 สื่ อสารมวลชนเบือ้ งต้ น
ศึกษาประเภท กระบวนการ และเทคนิคการเขียนเพื่อถ่ายทอดเรื่ องราว ตาม
จินตนาการให้เหมาะสมกับการฟัง และการชมและการฟัง ทั้งเรื่ องจริ ง เรื่ องสมมติ
ให้สอดคล้องกับประเภทของรายการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ โดยใช้
คําสัง่ ทางเทคนิคได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถวางแผนการผลิตได้ต่อไป

801 -210

การถ่ ายภาพ
3(2-2-5)
Photography
ศึกษาการใช้กล้อง หลักการถ่ายภาพเบื้องต้น เลนส์ ทฤษฎีแสง องค์ประกอบของ
ภาพ ตลอดจนการใช้อุปกรณ์พิเศษในการถ่ายภาพ เช่น ขาตั้งกล้อง แฟลซ และฝึ ก
ปฏิบตั ิการถ่ายภาพในสถานที่ต่างๆ เป็ นต้น

801 -213

ทฤษฎีการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Theories of Communication
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการสื่ อสารที่สาํ คัญด้านนิเทศศาสตร์ การก่อตัวและพัฒนาการของ
ทฤษฎีภายใต้บริ บทสังคมในแต่ละช่วงเวลา จุดเด่น จุดด้อยของแต่ละทฤษฎี การนําทฤษฎี
การสื่ อสารมาอธิบายพฤติกรรมการสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆ

801 -222

กราฟิ ก
3(2-2-5)
Graphics
ศึกษาหลักการ วิธีการ และฝึ กทักษะในการสร้างภาพกราฟิ กด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น
การประดิษฐ์อกั ษร การใช้สี การใช้วสั ดุและเครื่ องมือที่เหมาะสมด้วยโปรแกรม
ประยุกต์ที่ใช้ในการสร้างภาพกราฟิ ก เพื่อนําไปในการผลิตสื่ อซึ่งเป็ นประโยชน์
สําหรับวิชาชีพนิเทศศาสตร์

801 -224

การตลาดสํ าหรับนิเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
Marketing for Communication Arts
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางการตลาด ส่ วนประสมและกลยุทธ์ทางการตลาด
ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดกับการสื่ อสารความสําคัญของการสื่ อสารใน
ฐานะเป็ นส่ วนหนึ่งของการส่งเสริ มการตลาด และการนําการสื่ อสารรู ปแบบต่างๆ
ไปประยุกต์ใช้กบั การตลาดในบริ บทต่างๆ

801 -301

กฎหมายและจริยธรรมสื่ อสารมวลชน
3(3-0-6)
Laws and Ethics of Mass Communication
ศึกษาแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับจริ ยธรรมสื่ อสารมวลชน เสรี ภาพในการรับรู ้ข่าวสารและ
การแสดงออกทางความคิดเห็นของสื่ อมวลชนเกี่ยวกับการพูด การเขียนตามพระราชบัญญัติ
การพิมพ์ การบริ หารและระเบียบปฏิบตั ิ กฎหมายอาญาว่าด้วยการละเมิดสิ ทธิ์ส่วนบุคคล
และอํานาจศาล ความผิดฐานหมิ่นประมาท พระราชบัญญัติอาหารและยา ระเบียบปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ โฆษณา และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สิ ทธิ หน้าที่ความรับผิดชอบและเสรี ภาพของสื่ อมวลชนกับสังคม รวมทั้งศึกษากรณี
ตัวอย่าง ปั ญหาจริ งและภาคปฏิบตั ิ

801 -314

การวิจัยการสื่ อสาร
Research for Communication
ศึกษาแนวคิด หลักการ บทบาท ประเภทของการวิจยั ระเบียบวิธีวจิ ยั และสถิติ
เบื้องต้นที่จาํ เป็ นสําหรับการวิจยั นิเทศศาสตร์ ภาษาที่ใช้ในการวิจยั ทาง
สังคมศาสตร์ วิธีการเขียนเค้าโครงงานวิจยั แบบสอบถาม การสุ่ มตัวอย่าง การจัด
ตารางข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการเขียนรายงานการวิจยั เพื่อนําไปใช้
ประโยชน์สาํ หรับวิชาชีพนิเทศศาสตร์

801 -409

สั มมนาทางนิเทศศาสตร์
3 (2-2-5)
Seminar in Communication Arts
ศึกษาและวิเคราะห์ถึงแนวความคิด ประเด็นปัญหาจริ ยธรรมในการดําเนินงาน
ด้านนิเทศศาสตร์ รวมถึงประเด็นด้านสื่ อสารมวลชนที่น่าสนใจในปัจจุบนั โดย
การศึกษาจากผูม้ ีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ร่ วมกับการวิเคราะห์
ประเด็นและประยุกต์นาํ เสนอแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์
ทันยุคสมัย คํานึงถึงจริ ยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และประเทศชาติ

801-410

โครงงานทางนิเทศศาสตร์
Project in Communication Arts
ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ตลอดจนขั้นตอน วิธีการวางแผนโครงงานและการทํา
โครงงานทางนิเทศศาสตร์ ตั้งแต่กระบวนการผลิต จนถึงการประเมินผลการผลิต
ในกลุ่มเป้ าหมายของโครงงาน

3(3-0-6)

3 (2-2-5)

1.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
801-109
การรู้เท่ าทันสื่ อ
Media Literacy
ศึกษาความสําคัญของการรู ้เท่าทันสื่ อในบริ บทสังคมข้อมูลข่าวสาร ผลกระทบ
จากสื่ อ ทักษะและองค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อเพื่อการรู ้เท่าทัน โดยเฉพาะสื่ อ
ใหม่ หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่ อทุกประเภทให้เกิดประโยชน์
สูงสุ ด หลักการหลีกเลี่ยงสื่ อที่ก่อโทษต่อตนและสังคมในรู ปแบบต่างๆ

3(3-0-6)

801 -215

พฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึก
3 (3-0-6)
Consumer Insight
ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค การรับรู ้
ข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การเรี ยนรู ้ และการสร้างทัศนคติ เพื่อ
นํามาวิเคราะห์ผบู ้ ริ โภคเป้ าหมาย และกําหนดกลยุทธ์การโฆษณาให้ประสบ
ความสําเร็ จ

801 -216

การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communications
ศึกษาแนวคิดและหลักการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ การกําหนดกลยุทธ์
และการนําเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาด เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
การส่ งเสริ มการขาย และการขายตรง เป็ นต้น มาใช้อย่างผสมผสานเป็ นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ตลอดจนศึกษากรณี ตวั อย่างการใช้การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณา
การขององค์การ

801 -217

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง
3 (2-2-5)
Radio Production
วิชาบังคับก่ อน : 801 - 209 หลักการเขียนบทและ
801309 การเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
ศึกษาการจัดผังรายการ และกระบวนการผลิตรายการ คือ ขั้นตอนก่อนการผลิต
รายการ ขั้นตอนขณะผลิตรายการ ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ และฝึ กทักษะการ
ผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยงประเภทต่าง ๆ พร้อมการประเมินรายการ

3 (3-0-6)

801 -218

การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
3 (2-2-5)
Television Production
วิชาบังคับก่อน : 801 - 209 หลักการเขียนบทและ
801-309 การเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
ศึกษาการจัดผังรายการ และกระบวนการผลิตรายการ คือ ขั้นตอนก่อนการผลิต
รายการ ขั้นตอนขณะผลิตรายการ ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ และฝึ กทักษะการ
ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ พร้อมการประเมินรายการ

801 -220

งานสร้ างสรรค์ ในสื่ อใหม่
3 (2-2-5)
Creativity of New Media
วิชาบังคับก่อน : 801 - 211 กราฟิ กเบือ้ งต้ น และ 801 - 212 แอนิเมชั่น
ศึกษาหลักการ กลยุทธ์ และเทคนิควิธีการสร้างสรรค์สื่อใหม่ เช่น สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทอินเทอร์เน็ต มัลติมีเดีย ซีดีรอม ป้ ายอิเล็กทรอนิกส์
กลางแจ้ง วีดิโอโปรเจคเตอร์ รวมถึงสื่ อบนสถานีรถไฟฟ้ า สื่ อในโรงภาพยนตร์
ฯลฯ ด้วยโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เพื่อการสร้างสรรค์สื่อใหม่ ซึ่งสามารถประยุกต์
ลักษณะของสื่ อใหม่เพื่อใช้ประโยชน์สาํ หรับวิชาชีพนิเทศศาสตร์

801 -221

ศิลปะการแสดง
3(2-2-5)
Performing Arts
ศึกษาประวัติและการพัฒนาการแสดง ความแตกต่างของการแสดงในยุคต่างๆ
ประวัติศิลปะการแสดงของไทย ศึกษาความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับศิลปะการแสดงด้าน
วิทยุโทรทัศน์ การแสดงด้านภาพยนตร์ การแสดงบนเวที ตลอดจนศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับสังคม

801 -223

แอนิเมชั่น
3(2-2-5)
Animation
ศึกษาแนวคิด และฝึ กทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยเทคโนโลยีและ
โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ เพื่อนําไปในการ
ผลิตสื่ อซึ่งประโยชน์สาํ หรับวิชาชีพนิเทศศาสตร์

801 -315

การสื่ อสารชุ มชน
Community Communication
ศึกษาลักษณะ รู ปแบบ แนวคิดสําคัญของการสื่ อสารชุมชนแต่ละประเภท ทั้งสื่ อ
บุคคล สื่ อพื้นบ้าน สื่ อประเพณี สื่ อพิธีกรรม สื่ อกระจายเสี ยงชุมชน โทรทัศน์
ท้องถิ่น สํารวจสถานภาพสื่ อชุมชน ประสิ ทธิภาพสื่ อชุมชนในการสร้างความ
เข้าใจและตระหนักรู ้คุณค่าชุมชน แนวทางการใช้และพัฒนาสื่ อชุมชน

3 (3-0-6)

801 -318

การเขียนเพือ่ งานประชาสั มพันธ์
Writing for Public Relations
ศึกษาหลักการและฝึ กทักษะการเขียนประเภทต่างๆ ที่จดั เป็ นงานเขียนขั้นต้นใน
การประชาสัมพันธ์ เช่น การเขียนคําขวัญ การเขียนข่าวแจกเพื่อเผยแพร่ ทางสื่ อ
ต่างๆ การเขียนเพื่อเผยแพร่ ทางสื่ อโปสเตอร์ เป็ นต้น ตลอดจนเอกสาร
ประกอบการจัดประชุมแถลงข่าว

3 (2-2-5)

801 -319

กลยุทธ์ การสร้ างสรรค์ โฆษณา
Advertising Creative Strategy
วิชาบังคับก่ อน : 801 - 215 พฤติกรรมผู้บริโภค
ศึกษาทฤษฎีและฝึ กปฏิบตั ิในการสร้างสรรค์งานโฆษณาขั้นพื้นฐาน อาทิ การ
กําหนดกลุ่มผูร้ ับสารเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ แนวความคิด กลยุทธ์และกลวิธีดา้ น
การสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะในการคิด และมีการสมมติกรณี ศึกษา
เพื่อให้นกั ศึกษาได้จดั ทําแผนงานสร้างสรรค์ข้ นั พื้นฐานผ่านสื่ อประเภทต่างๆ

3 (2-2-5)

801 -320

การบริหารงานองค์ กรด้ านนิเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
Communication Organization Management
ศึกษาถึงลักษณะขององค์กร และกระบวนการจัดการ การบริ หารจัดการภายใน
ภายนอกขององค์กรด้านนิเทศศาสตร์ ระบบโครงสร้างขององค์การ เทคนิคในการ
บริ หารงาน การพัฒนาองค์การ ตลอดจน พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ ซึ่ง
ส่ งผลต่อการดําเนินงานขององค์การด้านนิเทศศาสตร์

801 -321

กลยุทธ์ การสร้ างแบรนด์
3 (2-2-5)
Strategic Branding
วิชาบังคับก่อน : 801 - 214 หลักการตลาดสํ าหรับนิเทศศาสตร์
ศึกษาความหมาย แนวคิด ขอบเขต องค์ประกอบของแบรนด์ ความสําคัญของการ
สร้างแบรนด์ การบริ หารแบรนด์ การกําหนดกลยุทธ์แบรนด์ในมิติของเจ้าของแบ
รนด์ การสร้างคุณค่าของแบรนด์ การออกแบบโปรแกรมการตลาดที่จะช่วยสร้าง
คุณค่าให้กบั แบรนด์รวมถึงการสื่ อสารแบรนด์เชิงกลยุทธ์ ซึ่งครอบคลุมถึงการ
ตรวจสอบวิเคราะห์สภาพของแบรนด์ ตลาดคู่แข่งขัน ผูบ้ ริ โภค การกําหนดกล
ยุทธ์เนื้อหาสารของแบรนด์ และการสื่ อสารเนื้อหาสารของแบรนด์ ผ่านเครื่ องมือ
การสื่ อสารแบรนด์ อาทิ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง
กิจกรรมการตลาด การส่ งเสริ มการขายการสื่ อสารภายในองค์การ การบริ การ
ลูกค้า เป็ นต้น ด้วยแนวคิดการบูรณาการ นอกจากนี้ ศึกษาถึงการแก้ไขปัญหา
ให้กบั แบรนด์ในสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้แบรนด์มีความแข็งแกร่ งในระยะยาว

801 -322

การวางแผนการรณรงค์ การโฆษณา
Advertising Campaign Planning
วิชาบังคับก่อน : 801 - 107 หลักการโฆษณา
ศึกษากระบวนการจัดทําแผนรณรงค์โฆษณารู ปแบบต่างๆ การวิเคราะห์
สถานการณ์ทางการตลาด การวิจยั ภาคสนามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การ
กําหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การโฆษณา การนําเสนอและประเมินผลแผน
รณรงค์โฆษณา โดยมีการสมมุติกรณี ศึกษา เพื่อให้นกั ศึกษาได้จดั ทําแผนรณรงค์
โฆษณาให้กบั สิ นค้าหรื อบริ การ

801 -324

ศิลปะการนําเสนองาน
3 (2-2-5)
Presentation Techniques
ศึกษาและเรี ยนรู ้หลักการในการนําเสนอผลงาน ออกแบบเนื้อหา เลือกใช้สื่อ และ ฝึ ก
ปฏิบตั ิการนําเสนอที่ถูกต้องเหมาะสม การเตรี ยมตัว โดยเน้นการเลือกใช้โสตทัศนูปกรณ์
อย่างมีประสิ ทธิภาพ ตลอดจนการใช้สื่อต่าง ๆสําหรับใช้ในการนําเสนอ การใช้โปรแกรม
ต่างๆ เพื่อให้สามารถทํางานได้ในระดับเบื้องต้นและเพิ่มประสิ ทธิภาพในการถ่ายทอด
ความคิดหรื อข้อมูล ตลอดจนสามารถออกแบบ ลักษณะในการนําเสนองานกิจกรรมพิเศษ
ส่ งเสริ มการขาย ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมาย

3 (2-2-5)

801 -326

การวิเคราะห์ และวิจารณ์ สื่อ
3 (2-2-5)
Media Criticism
ศึกษาทฤษฎีการวิจารณ์ หลักพื้นฐานด้านสุ นทรี ยศาสตร์และการวิจารณ์สื่อ
ประเภทต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้นกั ศึกษานําทฤษฎีไปใช้ในการวิเคราะห์ และวิจารณ์
รายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบของสื่ อ ฝึ กเขียนงานวิเคราะห์และวิจารณ์ มอง
สื่ ออย่างรู ้เท่าทัน

801-327

การวางแผนการประชาสั มพันธ์ เชิงกลยุทธ์
3 (2-2-5)
Strategic Public Relations Planning
วิชาบังคับก่อน : 801 – 106 หลักการประชาสั มพันธ์
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับ ความสําคัญ ประโยชน์ของการวางแผนกลยุทธ์ และการวาง
แผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ เรี ยนรู ้กระบวนการขั้นตอนของการวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ในทุกขั้นตอน เริ่ มตั้งแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
สถานการณ์ การกําหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ าหมาย กลยุทธ์และกลวิธีการสื่ อสาร การ
ดําเนินงานและการประเมินผล ตลอดจนประโยชน์และขั้นตอนการวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ เช่น การวางแผนรณรงค์ การวางแผนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ การ
วางแผนการประชาสัมพันธ์ตลาด การวางแผนเพือ่ การบริ หารจัดการกับประเด็น การวางแผน
ภาวะวิกฤต โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ร่วมกับการฝึ กฝนทักษะการเขียนแผนการ
ประชาสัมพันธ์จากกรณี ศึกษาและการนําแผนไปประยุกต์ปฏิบตั ิจริ ง

801-328

การสื่ อสารแบรนด์ กบั สั งคม
Brand Communications and Society
ศึกษาผลกระทบของการสื่ อสารแบรนด์ในยุคปัจจุบนั ทั้งผลกระทบที่ส่งผลจาก
ปั จเจกและผลกระทบกับสังคม เรี ยนรู ้การเป็ นนักสื่ อสารแบรนด์ที่มีจริ ยธรรม
บทบาทของแบรนด์ในเชิงสังคม การกํากับดูแลตนเอง ข้อควรระวังที่เกิดจากการ
สร้างแบรนด์ขอ้ บังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารแบรนด์ รวมถึงการ
พัฒนาแบรนด์องค์กรที่เป็ นบรรษัทภิบาล และธุรกิจเพื่อสังคม โดยมุ่งเน้นการ
เรี ยนการสอนและฝึ กฝนให้ผเู ้ รี ยนใช้กระบวนการคิดเชิงวิพากษ์

3(2-2-5)

801-411

การบริหารประเด็นและการสื่ อสารในภาวะวิกฤติ
3 (3-0-6)
Issue and Crisis Communication Management
ศึกษาถึงการบริ หารประเด็นที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์กร และการ
จัดการภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ขององค์กร ตั้งแต่การ
วิเคราะห์ประชาชนผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง การวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของ
ประเด็นปั ญหา การบริ หารประเด็นเพื่อสร้างโอกาสสําหรับการประชาสัมพันธ์เชิง
รุ ก การจัดการกับภาวะวิกฤตเมื่อต้องประชาสัมพันธ์เชิงรับเพื่อกอบกูส้ ถานการณ์
ชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ขององค์กรให้กลับคืนมาโดยเน้นการประยุกต์ทฤษฎีเข้ากับ
กรณี ศึกษา เพือ่ ให้เกิดการเรี ยนรู ้และการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์

1.2.3 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
801 -429 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
วิชาบังคับก่อน : 100-245 การปรับตัวทางสั งคม
และต้ องเป็ นนักศึกษาชั้นปี 3 ขึน้ ไป
การปฏิบตั ิงานจริ งในด้านนิเทศศาสตร์ โดยการปฏิบตั ิงาน และการทํารายงาน
จะต้องอยูภ่ ายใต้การดูแลของผูบ้ ริ หารของแต่ละองค์กรและอาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ น
เวลา 1 ภาคการศึกษา หรื อไม่นอ้ ยกว่า 600 ชัว่ โมง
801 -499

9 (0-40-9)

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพนิเทศศาสตร์
Field Experience in Communication Arts
2(0-40-0)
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์กบั หน่วยงานภายนอก อย่างน้อย 1
ภาคการศึกษา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้นาํ ความรู ้ไปประยุกต์ปฏิบตั ิเพื่อเสริ มสร้าง
ประสบการณ์ในวิชาชีพ ตลอดจนให้รู้ถึงสภาพของการปฏิบตั ิงานที่แท้จริ ง และ
การหาทางแก้ปัญหาอันอาจจะเกิดได้ โดยนักศึกษาจะต้องทํารายงานประกอบการ
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งจะต้องอยูภ่ ายใต้การควบคุมและประเมินผลของ
สาขาวิชาร่ วมกับสถานประกอบการ

