หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ชื่ อย่ อปริญญาภาษาไทย นศ.บ. ภาษาอังกฤษ B.Com.Arts
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
จานวน 9 หน่ วยกิต
411-101 ภาษากับความคิดและการสื่ อสาร 3(3-0-6)
417-101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
417-102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
1.2 กลุ่มมนุษยศาสตร์ จานวนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
บังคับ 1 หน่ วยกิต
281-xxx กีฬา
1(0-2-1)
เลือกรายวิชากลุ่มที่ 1 จานวน 3 หน่ วยกิต
264-102 ทักษะชีวติ
3(3-0-6
282-201 ชีวติ และสุขภาพ
3(2-2-5)
425-101 มนุษย์กบั มรดกทางอารยธรรม
3(2-2-5)
437-101 ปรัชญาชีวติ
3(3-0-6)
993-101 สุขภาวะกายและจิต
3(2-2-5)
เลือกรายวิชากลุ่มที่ 2 จานวนไม่ น้อยกว่ า 2 หน่ วยกิต
261-201 ทักษะการคิด
2(1-2-3)
438-101 ศาสนวิถี
2(2-0-4)
761-105 วิถีชีวติ มุสลิม
3(3-0-6)
914-101 วัฒนธรรมและศิลปะไทย
3(3-0-6)
914-102 สุนทรี ยภาพในงานศิลปะ
3(3-0-6)
914-103 ดนตรี กบั สุนทรี ยภาพในชีวติ
2(2-0-4)
และนักศึ ก ษาสามารถเลื อกเรี ยนรายวิชาศึ กษาทั่วไป ที่ เปิ ด
สอนในวิทยาเขตอื่น/มหาวิทยาลัยอื่นที่คณะกรรมการวิชาการ
วิทยาเขตปั ตตานี พิจารณาแล้วว่าเที ยบเท่ารายวิชาบูรณาการ
ตามนโยบายของมหาวิท ยาลัย สามารถน ามาเที ยบเท่ าแทน
วิชาบังคับในหลักสูตรนี้ได้
1.3 กลุ่มสังคมศาสตร์
จานวนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
บังคับ 1 หน่ วยกิต
872-000 กิจกรรมประกอบหลักสูตร
1(0-0-3)
เลือกรายวิชากลุ่มที่ 1 จานวน 3 หน่ วยกิต
117-112 ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
196-101 ชี วิ ต การเมื องและความเป็ น 3(3-0-6)
พลเมือง

299-101 วัฒนวิถีแห่งการดารงชีวติ
3(2-2-5)
427-103 มนุษย์กบั สังคม
3(3-0-6)
428-101 วิถีชีวติ ชุมชนชายแดนใต้
3(3-0-6)
เลือกรายวิชากลุ่มที่ 2 จานวนไม่ น้อยกว่ า 2 หน่ วยกิต
117-111 โลกทัศน์อาเซียน
2(2-0-4)
426-104 มนุษย์และสิ่ งแวดล้อม
2(2-0-4)
426-105 ภูมิสงั คมวัฒนธรรมอาเซียน
2(2-0-4)
427-104 อนาคตศึกษา
3(3-0-6)
870-101 ความรู ้ เ ท่ าทั น สื่ อและการใช้ 3(3-0-6)
สารสนเทศ
และนักศึ กษาสามารถเลื อกเรี ยนรายวิชาศึ กษาทั่วไป ที่ เปิ ด
สอนในวิ ท ยาเขตอื่ น /มหาวิ ท ยาลัย อื่ น ที่ ค ณะกรรมการ
วิชาการ วิทยาเขตปั ตตานี พิจารณาแล้วว่าเที ยบเท่ารายวิชา
บู ร ณาการตามนโยบายของมหาวิ ท ยาลัย สามารถน ามา
เทียบเท่าแทนวิชาบังคับในหลักสูตรนี้ได้
1.4 กลุ่มวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
9 หน่ วยกิต
บังคับ 3 หน่ วยกิต
748-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง จานวน 3 หน่ วยกิต
276-101 โพลและการส ารวจส าหรั บ คน 3(2-2-5)
รุ่ นใหม่
746-101 คณิ ตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง จานวน 3 หน่ วยกิต
299-103 วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละ 3(3-0-6)
สังคม
724-101 วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
724-103 วิทยาศาสตร์กบั สังคม
3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 102 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานคณะ จำนวน 6 หน่วยกิต
872-100 วิทยาการสื่ อสาร
3(3-0-6)
872-200 การจัดการความรู ้และทักษะการ 3(3-0-6)
คิดเชิงวิพากษ์

2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานเอก
จำนวน 57 หน่วยกิต
870-102 หลักนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
870-103 วาทนิเทศ
3(3-0-6)
870-104 การใช้เหตุผลและการตรวจสอบ 3(3-0-6)
ข้อเท็จจริ งในการสื่ อสาร
ไม่นบั หน่วยกิต
870-200 ภาษาอังกฤษหรรษา 1
(2 คาบ/สัปดาห์)

870-201 ก า ร เล่ าเรื่ อ ง ข้ า ม สื่ อ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์
870-202 ก าร ถ่ าย ภ าพ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ก าร
สื่ อสาร
870-203 ภู มิ ทั ศ น์ การสื่ อสารและการ
หลอมรวมสื่ อ
870-204 จริ ยธรรมการสื่ อสาร
870-205 กฎหมายการสื่ อสาร
870-206 การออกแบบและคอมพิ วเตอร์
กราฟิ กเพื่อการสื่ อสาร
870-207 สังคมวิทยาสื่ อสารมวลชน
870-208 ความรู ้เบื้ องต้น เกี่ ยวกับการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ
870-209 ภาษาอังกฤษหรรษา 2
870-301 เตรี ยมสหกิจศึกษา 1
870-302 การสื่ อสารพหุวฒั นธรรม
870-303 การสื่ อสารแบรนด์
870-304 ภาษาอัง กฤษส าหรั บ นั ก นิ เทศ
ศาสตร์
870-305 การวิจยั การสื่ อสาร
870-306 การสื่ อสารเพื่ อ สั น ติ ภ าพและ
คลี่คลายความขัดแย้ง
870-401 เตรี ยมสหกิจศึกษา 2

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ไม่นบั หน่วยกิต
(2 คาบ/สัปดาห์)
ไม่นบั หน่วยกิต
(2 คาบ/สัปดาห์)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
ไม่นบั หน่วยกิต
(2 คาบ/สัปดาห์)

870-402 สหกิจศึกษา
6(0-36-0)
870-403 การสื่ อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
ทางสังคม
2.3 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
จำนวน 27 หน่วยกิต
นั ก ศึ ก ษำต้อ งเรี ย นวิ ช ำเอกบั ง คับ ตำมกลุ่ ม วิ ช ำที่ ต นเลื อ ก
ดังต่อไปนี้
2.3.1 กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ ดจิ ทิ ลั
870-211 การเขี ย นข่ า วและการเขี ย นเชิ ง 3(3-0-6)
วารสารศาสตร์

870-213
870-214
870-311
870-312

วารสารศาสตร์ดิจิทลั
3(3-0-6)
การผลิตสื่ อดิจิทลั
3(2-2-5)
การบริ หารจัดการองค์กรสื่ อสาร 3(3-0-6)
การผลิ ต รายการวิ ท ยุโ ทรทั ศ น์ 3(2-2-5)
สมัยใหม่
870-315 การถ่ายภาพเชิงวารสารศาสตร์
3(2-2-5)
870-316 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั
3(3-0-6)
870-411 สัมมนาการสื่ อสาร
3(3-0-6)
870-412 ฝึ กปฏิ บั ติ ก ารวารสารศาสตร์ 3(1-4-4)
ดิจิทลั
2.3.2 กลุ่มวิชาการสื่ อสารการตลาด
870-212 หลักการประชาสัมพันธ์และการ 3(3-0-6)
โฆษณา
870-215 ก า ร เขี ย น เพื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร 3(3-0-6)
การตลาด
870-216 หลักการสื่ อสารการตลาด
3(3-0-6)
870-313 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค 3(3-0-6)
870-314 การประกอบการทางสังคม
3(2-2-5)
870-317 การผ ลิ ต สื่ อ เพื่ อ การสื่ อ ส าร 3(2-2-5)
การตลาด
870-318 การวางแผนและการบริ หารการ 3(3-0-6)
สื่ อสารการตลาด
870-413 สัมมนาการสื่ อสารการตลาด
3(3-0-6)
870-414 ฝึ กปฏิบตั ิการสื่ อสารการตลาด
3(1-4-4)
2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก จำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 12 หน่วยกิต
ให้นักศึ กษำเลื อกเรี ยนจำกวิชำต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ ตำมควำม
สนใจ
870-220 ทักษะการนาเสนอ
3(3-0-6)
870-221 หลักการตลาด
3(3-0-6)
870-222 วารสารศาสตร์ ภ าคพลเมื อ งและ 3(3-0-6)
การเคลื่อนไหวทางสังคม
870-223 การตลาดดิจิทลั
3(3-0-6)
870-224 การสื่ อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
3(3-0-6)
870-225 การสื่ อสารการแสดง
3(1-4-4)
870-226 สุนทรี ยะในภาพถ่าย
3(2-2-5)
870-321 การสื่ อสารกับการเมือง
3(3-0-6)
870-322 ทุนทางสังคมเพื่อธุรกิจและ
3(3-0-6)
วิสาหกิจชุมชน

870-323 หลักการจัดการและการ
3(3-0-6)
ประกอบการด้านการสื่ อสาร
870-324 การบริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์
3(3-0-6)
870-325 การผลิตภาพยนตร์ส้ นั และสารคดี 3(3-0-6)
870-326 การสื่ อสารการตลาดระหว่าง
3(3-0-6)
ประเทศ
870-327 สื่ อจินตคดีและบันเทิงคดีศึกษา
3(3-0-6)
870-328 การสื่ อสารสุขภาพ
3(3-0-6)
870-329 การบริ หารจัดการสื่ อกระจายเสี ยง 3(3-0-6)
และภาพสมัยใหม่
870-420 สื่ อกับความรุ นแรง
3(3-0-6)
870-421 การสื่ อข่าวประเด็นเฉพาะ
3(2-2-5)
870-422 นวัตกรรมการสื่ อสารการตลาด
3(2-2-5)
870-423 การรายงานข่าวสื บสวนสอบสวน 3(2-2-5)
871-325 การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
873-225 การออกแบบบรรจุภณั ฑ์
3(2-2-5)
873-322 การออกแบบโฆษณา
3(2-2-5)
นอกจากนี้ นักศึ กษายังสามารถเลื อกเรี ยนรายวิช าเอกบังคับ
ต่างกลุ่มวิชาและนับหน่วยกิตเป็ นวิชาเอกเลือกหรื อเลือกเสรี ได้
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 6 หน่วยกิต
นักศึ กษาสามารถเลื อกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ที่ สนใจที่ เปิ ดสอนใน
มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ หรื อ มหาวิ ท ยาลัย อื่ น ๆ ทั้ งใน
ประเทศและต่ า งประเทศ โดยความเห็ น ชอบของอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร

4.หลักสู ตรวิชาโทนิเทศศาสตร์
หลักสูตรวิชาโทนิเทศศาสตร์ เปิ ดสอนให้นกั ศึกษาสาขาวิชา
อื่นที่สนใจเลือกเรี ยน ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรี ยน
จานวน 15-24 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
วิชาโทบังคับ 12 หน่ วยกิต
870-211 การเขียนข่าวและการเขียนเชิ งวารสาร 3(3-0-6)
ศาสตร์
870-204 จริ ยธรรมการสื่ อสาร
3(3-0-6)
870-206 การออกแบบและคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก 3(2-2-5)
เพื่อการสื่ อสาร
870-211 การเขียนข่าวและการเขียนเชิ งวารสาร 3(3-0-6)
ศาสตร์
วิชาโทเลือก
ให้ นัก ศึ ก ษาเลื อ กลงทะเบี ย นเรี ย นจากรายวิช าที่ เปิ ดสอนใน
หลักสู ตรนี้ ให้มีจานวนหน่ วยกิ ตครบตามโครงสร้างหลักสู ตร
วิชาโทของคณะที่นกั ศึกษาสังกัด

แผนการศึกษาตลอดหลักสู ตร
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

วิชาศึกษาทัว่ ไป

วิชาศึกษาทัว่ ไป

196-101 ชีวติ การเมืองและความเป็ นพลเมือง #

3(3-0-6) 276-101 โพลและการสารวจสาหรับคนรุ่ นใหม่$

3(2-2-5)

264-102 ทักษะชีวติ *

3(3-0-6) 261-201 ทักษะการคิด**

2(1-2-3)

411-101 ภาษากับความคิดและการสื่ อสาร

3(3-0-6) 417-102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

3(3-0-6)

417-101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

3(3-0-6) 426-105 ภูมิสงั คมวัฒนธรรมอาเซียน##

2(2-0-4)

427-103 มนุษย์กบั สังคม #

3(3-0-6) 428-101 วิถีชีวติ ชุมชนชายแดนใต้ #

3(3-0-6)

748-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ

3(2-2-5) 724-103 วิทยาศาสตร์กบั สังคม $$

3(3-0-6)

425-101 มนุษย์กบั มรดกทางอารยธรรม *

3(3-0-6) 746-101 คณิ ตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน $

3(3-0-6)

761-105 วิถีชีวติ มุสลิม**

3(3-0-6)

870-101 ความรู ้เท่าทันสื่ อและการใช้

3(3-0-6)

สารสนเทศ##

วิชาพื้นฐานคณะ
872-100 วิทยาการสื่ อสาร

3(3-0-6) 872-000 กิจกรรมประกอบหลักสูตร

วิชาพื้นฐานเอก

1(0-0-3)

วิชาพื้นฐานเอก

870-103 วาทนิเทศ

3(3-0-6) 870-102 หลักนิเทศศาสตร์

3(3-0-6)

870-104 การใช้เหตุผลและการตรวจสอบ

3(3-0-6)

ข้อเท็จจริ งในการสื่ อสาร
รวม

21

รวม

20

--------------------------------------------------------------------------

* หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มที่ 1 เลือกเรี ยน 3 หน่วยกิต จากรายวิชา 264-102, 282-201, 425-101,
437-101, 993-101
** หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์ กลุ่มที่ 2 เลือกเรี ยน 2 หน่วยกิต จากรายวิชา 261-201, 438-101, 761-105, 914-101, 914-102,
914-103
# หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มที่ 1 เลือกเรี ยน 3 หน่วยกิต จากรายวิชา 117-112, 196-101, 299-101, 427-103, 428-102
## หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มที่ 2 เลือกเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชา 117-111, 426-104, 426-105,
427-104, 870-101
S หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ เลือกเรี ยน 3 หน่วยกิต จากรายวิชา 276-101, 746-101
SS หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป กลุ่ ม วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ตศาสตร์ เลื อ กเรี ยน 3 หน่ ว ยกิ ต จากรายวิ ช า 299-103, 724-101, 724-103

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

วิชาศึกษาทัว่ ไป

-

281-***

กีฬา

1(0-2-1)

วิชาพื้นฐานคณะ

-

872-200 การจัดการความรู ้และทักษะการคิด
เชิงวิพากษ์
วิชาพื้นฐานเอก
870-200 ภาษาอังกฤษหรรษา 1

3(3-0-6)
วิชาพื้นฐานเอก
ไม่นบั
หน่วยกิต

870-205 กฎหมายการสื่ อสาร
870-206 การออกแบบและคอมพิวเตอร์

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

870-201 การเล่าเรื่ องข้ามสื่ ออย่างสร้างสรรค์

3(3-0-6)

กราฟิ กเพื่อการสื่ อสาร

870-202 การถ่ายภาพดิจิทลั เพื่อการสื่ อสาร

3(2-2-5)

870-207 สังคมวิทยาสื่ อสารมวลชน

3(3-0-6)

870-203 ภูมิทศั น์การสื่ อสารและการหลอมรวมสื่ อ

3(3-0-6)

870-208 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ

3(3-0-6)

870-204 จริ ยธรรมการสื่ อสาร

3(3-0-6)

เป็ นผูป้ ระกอบการ
870-209 ภาษาอังกฤษหรรษา 2

ไม่นบั
หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ

วิชาเอกบังคับ

กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ ดจิ ทิ ลั

กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ ดจิ ทิ ลั

870-211 การเขียนข่าวและการเขียน

3(3-0-6)

เชิงวารสารศาสตร์
กลุ่มวิชาการสื่ อสารการตลาด

870-213 วารสารศาสตร์ดิจิทลั

3(3-0-6)

870-214 การผลิตสื่ อดิจิทลั

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาการสื่ อสารการตลาด

870-212 หลักการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

3(3-0-6)

870-215 การเขียนเพื่อการสื่ อสาร

3(3-0-6)

การตลาด
870-216 หลักการสื่ อสารการตลาด
รวม

19

รวม

3(3-0-6)
18

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

วิชาพื้นฐานเอก
870-301 เตรี ยมสหกิจศึกษา 1

วิชาพื้นฐานเอก
870-305 การวิจยั การสื่ อสาร

ไม่นบั
หน่วยกิต

870-302 การสื่ อสารพหุวฒั นธรรม

3(3-0-6)

870-303 การสื่ อสารแบรนด์

3(3-0-6)

870-304 ภาษาอังกฤษสาหรับนักนิเทศศาสตร์

3(3-0-6)

870-306 การสื่ อสารเพื่อสันติภาพและ

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

คลี่คลายความขัดแย้ง

วิชาเอกบังคับ

วิชาเอกบังคับ

กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ ดจิ ทิ ลั

กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ ดจิ ทิ ลั

870-311 การบริ หารจัดการองค์กรสื่ อสาร

3(3-0-6)

870-315 การถ่ายภาพเชิงวารสารศาสตร์

3(2-2-5)

870-312 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์สมัยใหม่

3(2-2-5)

870-316 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั

3(3-0-6)

วิชาเอกบังคับการสื่ อสารการตลาด
870-313 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
870-314

วิชาเอกบังคับการสื่ อสารการตลาด
3(3-0-6) 870-317 การผลิตสื่ อเพื่อการสื่ อสาร
การตลาด
3(2-2-5) 870-318 การวางแผนและการบริ หารการ
สื่ อสารการตลาด

การประกอบการทางสังคม

วิชาเอกเลือก

3

วิชาเลือกเสรี

3
รวม

21

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

วิชาเอกเลือก

6

รวม

18

ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

วิชาพื้นฐานเอก

วิชาพื้นฐานเอก

870-401 เตรี ยมสหกิจศึกษา 2

ไม่นบั
หน่วยกิต

870-403 การสื่ อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

3(3-0-6)

870-402 สหกิจศึกษา

6(0-36-0)

วิชาเอกบังคับ
กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ ดจิ ทิ ลั
870-411 สัมมนาการสื่ อสาร

3(3-0-6)

870-412 ฝึ กปฏิบตั ิการวารสารศาสตร์ดิจิทลั

3(1-4-4)

กลุ่มวิชาการสื่ อสารการตลาด
870-413 สัมมนาการสื่ อสารการตลาด
870-414 ฝึ กปฏิบตั ิการการสื่ อสารการตลาด

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

วิชาเอกเลือก

3

วิชาเลือกเสรี

3
รวม

15

รวม

6

