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สาขาวชิานเิทศศาสตร ์
 

10103 ทกัษะชวีติ   (6 หนว่ยกติ) 
 Life Skills  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้การวจิัย และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 
3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ทกัษะในการด าเนนิชวีติในสงัคมสมัยใหม ่ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรูใ้หม ่ความสามารถในดา้น 
การจัดการ การใชเ้ทคโนโลย ีการใชเ้หตผุล การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การประนปีระนอม การขจัด
ความเครยีด คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

 
10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 
 English for Communication   
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 
 ค าอธบิายชุดวชิา  
 โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการฟัง  การพูด  การอา่น  และการเขยีนภาษาองักฤษ 
เพือ่การสือ่สาร 

 
10121 อารยธรรมมนุษย ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Human Civilization  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งราวของอารยธรรมตะวนัออก และอารยธรรมตะวนัตกในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 

2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความนกึคดิ และการแสดงออกทางสงัคมของมนุษยใ์นอดตีอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรม 
    ในปัจจบุนั 
3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของมรดกอารยธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ความรูเ้กีย่วกบัอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวนัตก การปฏสิมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาต ิและ 
กบัสงัคมรอบตวั วถิกีารด าเนนิชวีติ ภมูปัิญญา ความนกึคดิ ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
10131 สงัคมมนุษย ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Human Society  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ ชมุชนและสงัคม 

2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์
3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์ 
องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัด
ระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี
 
10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ  (6 หนว่ยกติ) 
 Science, Technology and Environment for Life  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ กฎเกณฑ ์ และพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่อีทิธพิล 

    ตอ่ความคดิ  และความเป็นอยูข่องมนุษย ์
2. เพือ่ใหม้คีวามรูท้างธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษย ์
3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่ ี
    ตอ่สิง่แวดลอ้ม 
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4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนชวีติประจ าวนั 
5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   แนวคดิ ทฤษฎ ีความคดิเชงิวเิคราะห ์กฎเกณฑแ์ละพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีธรรมชาตวิทิยาที่
เกีย่วขอ้งกบัมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและโภชนาการ การประยกุต์
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนการด ารงชวีติ 
 
10151 ไทยศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 
 Thai Studies  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัสงัคมไทยทัง้ในดา้นการเมอืง การปกครอง เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม 

2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูด้า้นไทยคดศีกึษาไปประยกุตใ์นการด าเนนิชวีติ 
3. เพือ่ปลกูฝังความส านกึและความภมูใิจในวฒันธรรมไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ความเป็นมาของวฒันธรรมไทย การตัง้ถิน่ฐาน การรับวฒันธรรมจากภายนอก และการประยกุตผ์สมผสาน การจัด
ระเบยีบสงัคม การเมอืง เศรษฐกจิ การศกึษา วฒันธรรม ศาสนาและพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรม 

 
10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 
 Thai for Communication  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

2. เพือ่พัฒนาทกัษะภาษาเพือ่การสือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ  
3. เพือ่เสรมิสรา้งคา่นยิมทีพ่งึประสงคใ์นการใชภ้าษาไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ภาษากบัการสือ่สาร บทบาทหนา้ทีข่องภาษาในสงัคม  ความสมัพันธร์ะหวา่งความคดิกบัภาษา หลกัการใชภ้าษา
ในการสือ่สารทัง้ในดา้นทกัษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีน การพัฒนาทกัษะภาษาเพือ่การสือ่สารในสถานการณ์
ตา่งๆ  
 
15205 หลกัการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Principles of Advertising and Public Relations  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการ ความส าคญัของการโฆษณาและการประชาสมัพันธ ์

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักระบวนการสือ่สารการตลาดแบบผสมผสาน 
3.  เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจในองคป์ระกอบ และกระบวนการในการท างานโฆษณาและประชาสมัพันธ ์
4.  เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจความส าคญัของการใชง้านวจัิยเพือ่การท างานโฆษณาและประชาสมัพันธ ์
5.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งจรยิธรรมวชิาชพีดา้นการโฆษณาและการประชาสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา  
  ความหมาย  ความส าคญัของการโฆษณากบัการประชาสมัพันธใ์นกระบวนการสือ่สารการตลาดแบบผสมผสาน  

ประวตัแิละพัฒนาการของการโฆษณาและการประชาสมัพันธ ์บทบาทอทิธพิลและความรับผดิชอบของการโฆษณาและ 
การประชาสมัพันธต์อ่สงัคม  องคป์ระกอบของการโฆษณา องคป์ระกอบของการประชาสมัพันธ ์ความส าคญัของงานวจัิย 
ตอ่งานโฆษณาและงานประชาสมัพันธแ์ละจรยิธรรมวชิาชพีดา้นการโฆษณาและประชาสมัพันธ ์
 
15206 ภาษาเพือ่การสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 
 Language for Communication  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการใชภ้าษา ถอ้ยค า และส านวนใหเ้หมาะสมกบัการสือ่สารในชวีติประจ าวนั 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการใชภ้าษาในงานนเิทศศาสตร ์
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการใชภ้าษาในการสือ่สารเพือ่โนม้นา้วใจ 
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการใชภ้าษาในสือ่คอมพวิเตอร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา  
  การใชภ้าษาเพือ่การตดิตอ่สือ่สารในชวีติประจ าวนั  จติวทิยากบัการใชภ้าษาเพือ่การสือ่สาร  การใชภ้าษาในงาน

นเิทศศาสตรด์า้นวทิยกุระจายเสยีง โทรทศัน ์ภาพยนตร ์หนังสอืพมิพ ์โฆษณา ประชาสมัพันธ ์ศลิปะการพูด การฟัง การอา่น 
และการเขยีนภาษาไทยเพือ่การโนม้นา้วใจ การใชภ้าษาในสือ่คอมพวิเตอร ์
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15231 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัสือ่สารมวลชน  (6 หนว่ยกติ) 
 Introduction to Mass Media  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัสือ่มวลชน 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัเทคโนโลยกีารสือ่สารสมัยใหม ่
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการผลติ การเผยแพร่ และประเมนิสือ่มวลชน  
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการก ากบัดแูลสือ่มวลชน 
5.  เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการรูเ้ทา่ทนัสือ่มวลชน 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
  ลกัษณะ พัฒนาการ  บทบาทหนา้ที ่อทิธพิลของสือ่มวลชน เทคโนโลยกีารสือ่สารสมัยใหม ่ กระบวนการผลติ 

การเผยแพร่ กฎหมาย จรยิธรรมสือ่มวลชน การวจัิยและประเมนิผลสือ่มวลชน การรูเ้ทา่ทนัสือ่มวลชน 

 
15232 ทฤษฎแีละพฤตกิรรมการสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 
 Communication Theories and Behavior  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิและความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการสือ่สาร 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในทฤษฎกีารสือ่สารทีส่ าคญั 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการน าทฤษฎกีารสือ่สารมาอธบิายพฤตกิรรมการสือ่สารประเภทตา่งๆ ในดา้น 
     จติวทิยา สงัคมวทิยา  และวฒันธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   แนวคดิเกีย่วกบัการสือ่สาร  ความหมาย องคป์ระกอบ กระบวนการสือ่สาร บทบาทหนา้ทีข่องการสือ่สาร  ประวตั ิ 
พัฒนาการของการสือ่สาร  ทฤษฎกีารสือ่สารทีส่ าคญั  การน าทฤษฎกีารสือ่สารมาอธบิายพฤตกิรรมการสือ่สารประเภทตา่งๆ 
โดยศกึษาในดา้นจติวทิยา สงัคมวทิยา  และวฒันธรรม 

 
15233 ความรูท้างสงัคมศาสตรแ์ละเทคโนโลยสี าหรบันกันเิทศศาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Social Science and Technology for Communication Arts  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้ง ระบบสงัคม  และวฒันธรรม 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจประเด็นและปัญหาสงัคม 
3.  เพือ่ใหเ้ห็นความสมัพันธข์องประเด็นและปัญหาสงัคมกบังานดา้นนเิทศศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ความรูพ้ืน้ฐานทางโครงสรา้งระบบสงัคม  ประเด็นและปัญหาดา้นเศรษฐกจิ  การเมอืง การปกครอง  กฎหมาย 
สงัคม วฒันธรรม สาธารณสขุ การศกึษา วทิยาศาสตร ์ สิง่แวดลอ้ม เทคโนโลย ีสนัทนาการ เพือ่เป็นแนวทางในการ 
ประกอบวชิาชพีนเิทศศาสตร ์
 

15234 การสรา้งสารในงานนเิทศศาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Massage Design for Communication Arts  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิในการสรา้งสรรคแ์ละออกแบบสาร 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการทางสนุทรยีศาสตรใ์นการสือ่ความหมาย 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจวธิกีารและเทคโนโลยใีนการสรา้งสาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   แนวคดิการสรา้งสรรคแ์ละการออกแบบสารทางดา้นเนือ้หาและรูปแบบ หลกัการทางสนุทรยีศาสตรใ์นการสือ่
ความหมายดว้ย  ภาพ  แสง  ส ี เสน้ รูปทรง ตวัอกัษร สญัลกัษณ์ เสยีง ดนตร ี และภาษาทา่ทาง วธิกีาร และเทคโนโลยใีน
การสรา้งสารในงานนเิทศศาสตร ์
 

15307 กฎหมายและจรยิธรรมดา้นนเิทศศาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Laws and Ethics for Mass Communication  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจประวตั ิ พัฒนาการของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีนเิทศศาสตร ์

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกฎหมาย ระเบยีบปฏบิตั ิจรยิธรรมและจรรยาบรรณของนักนเิทศศาสตร ์
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจสทิธเิสรภีาพของผูส้ง่สารและผูรั้บสาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
  ประวตั ิ พัฒนาการของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีนเิทศศาสตร ์กฎหมาย ระเบยีบปฏบิตั ิจรรยาวชิาชพี 

ของนักนเิทศศาสตร ์และผูป้ฏบิตังิานผา่นสือ่อนิเทอรเ์น็ต การสือ่สารทางอเิล็กทรอนกิส ์และสือ่ใหม ่สทิธ ิเสรภีาพและ 
ความรับผดิชอบของผูส้ง่สารและผูรั้บสาร 
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15335 การวจิยัทางนเิทศศาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Research for Communication Arts  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ หลกัของการวจิัย  และสารสนเทศเพือ่การวจิัย 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ ประเภทของการวจิัย  ระเบยีบวธิวีจิัย  และหลกัสถติทิีใ่ชใ้นงานวจัิยทางนเิทศศาสตร ์
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการวจิัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบ กระบวนการผลกระทบและอทิธพิลของ 
     การสือ่สาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   แนวคดิ หลกัการ ประเภทของการวจิัย ระเบยีบวธิวีจิัย และหลกัสถติทิีใ่ชใ้นงานวจัิยทางนเิทศศาสตร ์การวจิัย 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบ กระบวนการ ผลกระทบ และอทิธพิลของการสือ่สารประเภทตา่งๆ 

 

15336 การบรหิารกจิการสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 
 Communication Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการบรหิารงานสือ่สาร 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจระบบการบรหิารงานสือ่สารในระดบัมหภาคและจลุภาคของรัฐและเอกชน 
     ตลอดจนเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการบรหิารงานสือ่สาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการบรหิารงานสือ่สาร ความหมาย  ขอบขา่ย พัฒนาการ  แนวคดิ ความส าคญั  ประเภท  
โครงสรา้ง องคป์ระกอบ บทบาทหนา้ทีข่องการบรหิารงานสือ่สารในระดบัมหภาคและจลุภาคของรัฐและเอกชน ตลอดจน
เทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการบรหิารงานสือ่สาร 
 
15337 การสือ่สารกบัการพฒันา  (6 หนว่ยกติ) 
 Communication and Development  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ  ขอบขา่ย ความหมาย ความส าคญัและพัฒนาการของการสือ่สารกบั 

     การพัฒนา 
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการวางแผนและการก าหนดยทุธวธิกีารสือ่สารเพือ่การพัฒนา 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการน าหลกัและวธิกีารสือ่สารไปประยกุตใ์ชใ้นงานการพัฒนาและการแกปั้ญหา 
     ทีเ่กดิจากการพัฒนา 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   แนวคดิ ขอบขา่ย ความหมาย ความส าคญั และพัฒนาการของการสือ่สารกบัการพัฒนา การสือ่สารนวกรรม   
การวางแผนและการก าหนดยทุธวธิขีองการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ชมุชน สงัคม ประเทศ ในดา้นการศกึษา 
สงัคม วฒันธรรม  เศรษฐกจิ การเมอืงและสิง่แวดลอ้ม การน าหลกัและวธิสี ือ่สารไปประยกุตใ์ชใ้นการพัฒนา และ 
การแกปั้ญหาทีเ่กดิจากการพัฒนา 
 
16338 การขา่วเบือ้งตน้  (6 หนว่ยกติ) 
 Introduction to Journalism  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ แนวคดิเกีย่วกบัขา่ว โครงสรา้ง ประเภท องคป์ระกอบของขา่วส าหรับสือ่สิง่พมิพ ์

2.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจหลกัการ กระบวนการและวธิกีารสือ่ขา่ว การเขยีนและเรยีบเรยีงขา่วประเภทตา่งๆ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจการสือ่สารดว้ยภาพในสือ่สิง่พมิพ ์
4.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจจรรยาบรรณของนักขา่ว 
5.  เพือ่ใหม้ทีกัษะดา้นการขา่ว 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ความหมาย ความส าคญั วตัถปุระสงคแ์ละประเภทของขา่ว โครงสรา้งองคป์ระกอบของขา่ว หลกัการ กระบวนการ 
และวธิกีารสือ่ขา่ว ลลีาการเขยีนและการเรยีบเรยีงขา่ว  เทคนคิ การรวบรวมขอ้มลู  การรายงานขา่วตามลกัษณะของ
เหตกุารณ์  จรรยาบรรณของนักขา่ว  การสือ่สารดว้ยภาพในสือ่สิง่พมิพ ์การฝึกทกัษะดา้นการขา่ว 
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16339 การขา่วข ัน้สงูและการบรรณาธกิร  (6 หนว่ยกติ) 
 Advanced Journalism and Editing  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจหลกัการ กระบวนการสือ่ขา่วขัน้สงู 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจหลกัการ วธิกีารการสือ่ขา่ว และการรายงานขา่วขัน้สงูแบบตา่ง ๆ  
3.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจหลกัการ กระบวนการบรรณาธกิรขา่วขัน้สงู 
4.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจจรรยาบรรณและความรับผดิชอบในการรายงานขา่วขัน้สงูและการบรรณาธกิร 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
  ความหมาย ความส าคญั วตัถปุระสงค ์หลกัการ กระบวนการ วธิกีารของการสือ่ขา่วแบบเจาะลกึ  การสือ่ขา่วเชงิ

สบืสวนและตคีวาม  การสือ่ขา่วเชงิวจัิยประยกุต ์การรายงานขา่วในรูปแบบสารคด ี การรายงานขา่วออนไลน ์การรายงานขา่ว
เฉพาะดา้น การบรรณาธกิรขา่ว การออกแบบและจัดหนา้ จรรยาบรรณและความรับผดิชอบในการรายงานขา่ว 
 
16343 การเขยีนบทวทิยกุระจายเสยีง  (6 หนว่ยกติ) 
 Radio Script Writing  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการและเทคนคิการเขยีนบทวทิยกุระจายเสยีงรูปแบบตา่งๆ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการวางแผนและการเตรยีมการเพือ่การเขยีนบทวทิยกุระจายเสยีง 
3.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละประเมนิผูฟั้งเพือ่การเขยีนบทวทิยกุระจายเสยีง 
4.  เพือ่ใหม้ทีกัษะในการเขยีนบทวทิยกุระจายเสยีงรูปแบบตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   หลกัการและเทคนคิการเขยีน  หลกัการและเทคนคิการวเิคราะหผ์ูฟั้งเพือ่การเขยีนบทวทิยกุระจายเสยีง  
การวางแผน การเตรยีมการการสบืคน้และวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่การเขยีนบทวทิยกุระจายเสยีงรูปแบบตา่งๆ 
 
16344 การพดูและการแสดงส าหรบัวทิยกุระจายเสยีง  (6 หนว่ยกติ) 
 Radio Performance  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัและเทคนคิการพูด  และการแสดงส าหรับวทิยกุระจายเสยีง 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจจติวทิยาการพูดและการฟังในงานวทิยกุระจายเสยีง 
3.  เพือ่ใหม้ทีกัษะในการพูด และการแสดงส าหรับวทิยกุระจายเสยีง 
4.  เพือ่ใหส้ามารถประเมนิวเิคราะหผ์ลงานการพูด และการแสดงส าหรับวทิยกุระจายเสยีง 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   หลกัและเทคนคิการพูดและการแสดงส าหรับงานวทิยกุระจายเสยีง จติวทิยาเกีย่วกบั การพูดและการฟังในงาน
วทิยกุระจายเสยีง หลกัการวางแผน เทคนคิในการพูด การประกาศ การบรรยาย การด าเนนิรายการ  การรายงานนอกสถานที ่ 
การแสดงในงานวทิยกุระจายเสยีง การฝึกทกัษะในการพูดและการแสดงส าหรับวทิยกุระจายเสยีง 
 
16347 การสรา้งสรรคร์ายการโทรทศัน ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Creative for Television Program  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิและกลยทุธก์ารสรา้งสรรคร์ายการโทรทศัน์ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการสรา้งสารในรายการโทรทศัน์ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการสรา้งสรรคร์ายการโทรทัศนเ์พือ่เผยแพร่ผา่นชอ่งทางตา่งๆ 
4.  เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสรา้งสรรคร์ายการโทรทศัน ์

 ค าอธบิายชุดวชิา  
  ความหมาย ความส าคญั องคป์ระกอบ  แนวคดิในการสรา้งสรรคร์ายการโทรทศัน ์ กระบวนการคดิสรา้งสรรค์

รายการโทรทศัน ์ การสรา้งสาร  การสือ่ความหมายและการน าเสนอรายการโทรทศัน ์ กลยทุธก์ารสรา้งสรรคร์ายการ
โทรทศัน ์การสรา้งสรรคร์ายการโทรทศันเ์พือ่เผยแพร่ผา่นสือ่และชอ่งทางตา่งๆ 
 
16350 ศลิปะถา่ยภาพและภาพยนตร ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Photography and Film Art  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจความหมาย องคป์ระกอบ และศลิปะการสือ่ความหมายของภาพถา่ยและภาพยนตร ์

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจประวตัขิองศลิปะภาพถา่ยและภาพยนตร ์
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจบทบาท อทิธพิลและผลกระทบของภาพถา่ยและภาพยนตร ์
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการสรา้งสรรคง์านศลิปะภาพถา่ยและภาพยนตร ์
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 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ความหมาย องคป์ระกอบ ศลิปะการสือ่ความหมายดว้ยภาษา ภาพ แสง ส ีเสยีง ฉาก เครือ่งแตง่กาย การแสดง 
การเคลือ่นไหว การตดัตอ่ ประวตัคิวามเป็นมา บทบาท อทิธพิลและผลกระทบของภาพถา่ยและภาพยนตร ์หลกัพืน้ฐานใน
การสรา้งสรรคง์านศลิปะภาพถา่ยและภาพยนตร ์
 
16351 ทฤษฎแีละการวจิารณภ์าพยนตรเ์บือ้งตน้  (6 หนว่ยกติ) 
 Introduction to Film Theory and Criticism  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและทฤษฎพีืน้ฐานของภาพยนตร์ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจรูปแบบและการเลา่เรือ่งภาพยนตร์ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัพืน้ฐานในการวจิารณ์ภาพยนตร์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ทฤษฎพีืน้ฐานของภาพยนตร ์แนวคดิและพัฒนาการของทฤษฎภีาพยนตรท์ีส่ าคญั รูปแบบและการเลา่เรือ่งของ
ภาพยนตร ์หลกัพืน้ฐานดา้นสนุทรยีศาสตรแ์ละการวจิารณ์ภาพยนตร ์ขอบเขตและความหมายของการวจิารณ์ภาพยนตร ์
ทฤษฎกีารวจิารณ์ภาพยนตรข์องส านักตา่งๆ  กรณีศกึษาการวจิารณ์ภาพยนตร ์
 
16353 การสือ่สารการตลาด  (6 หนว่ยกติ) 
 Marketing Communication  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิการสือ่สารการตลาด สว่นผสมการสือ่สารการตลาดและเครือ่งมอืทีใ่ชใ้น 

     การสือ่สารการตลาด 
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการวางแผนกลยทุธก์ารสือ่สารการตลาด 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการวจัิยการสือ่สารการตลาด 
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจจติวทิยา และการสรา้งภาพลกัษณ์ในการสือ่สารการตลาด 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ความหมาย แนวคดิการสือ่สารการตลาดเชงิธรุกจิ และการตลาดเพือ่สงัคม การวางแผนกลยทุธแ์ละเครือ่งมอื 
การสือ่สารการตลาดในดา้นการโฆษณา การประชาสมัพันธ ์การสง่เสรมิการขาย การตลาดแบบเจาะจง การตลาดเชงิ
กจิกรรม การวจัิยการสือ่สารการตลาด  จติวทิยาและรูปแบบการสือ่สารเพือ่จงูใจกลุม่ผูบ้รโิภคเป้าหมาย การสือ่สาร  
ตราสญัลกัษณ ์ และการสรา้งภาพลกัษณ์ในการสือ่สารการตลาด 
 
16354 สือ่โฆษณา  (6 หนว่ยกติ) 
 Advertising Media  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจลกัษณะเกีย่วกบัสือ่ประเภทตา่งๆ ทีใ่ชใ้นงานโฆษณา 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัและวธิกีารวางแผนการใชส้ือ่โฆษณาและการจัดซือ้สือ่โฆษณาประเภทตา่งๆ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัและวธิกีารประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของสือ่โฆษณาประเภทตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ลกัษณะและประเภทของสือ่รวมถงึสือ่ใหมท่ีใ่ชใ้นงานโฆษณา การวจัิยผูบ้รโิภค การวเิคราะหต์ลาดสนิคา้  
การวางแผนและการตดัสนิใจเลอืกสือ่โฆษณาประเภทตา่งๆ รวมถงึสือ่ใหม ่ การวางจดุประสงคก์ารใชส้ือ่โฆษณา ยทุธวธิี
และหลกัเกณฑก์ารจัดซือ้สือ่โฆษณา การจัดสรรงบประมาณ การขายรายการและเวลา การขายเนือ้ทีโ่ฆษณา การประเมนิ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของสือ่โฆษณา 
 
16356 กลยทุธก์ารประชาสมัพนัธ ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Public Relations Strategies  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ หลกัการการประชาสมัพันธเ์พือ่สงัคม การพัฒนาและธรุกจิ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการประยกุตแ์นวคดิและหลกัการทางการประชาสมัพันธ ์เพือ่ก าหนดกลยทุธ ์และ 
    วธิกีารประชาสมัพันธอ์งคก์ารประเภทตา่งๆ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการประยกุตแ์นวคดิและหลกัการการก าหนดกลยทุธแ์ละวธิกีารประชาสมัพันธ ์ใน 
     สถานการณ์ตา่งๆ  

 ค าอธบิายชุดวชิา  
  แนวคดิ หลกัการ กลยทุธ ์และวธิกีารประชาสมัพันธเ์พือ่สงัคม การพัฒนา และธรุกจิ การประยกุตแ์นวคดิและ

หลกัการทางการประชาสมัพันธ ์เพือ่ก าหนดกลยทุธ ์และวธิกีารประชาสมัพันธอ์งคก์ารราชการ รัฐวสิาหกจิ 
สาธารณประโยชน ์องคก์ารระหวา่งประเทศในสถานการณ์ทีเ่ป็นปัญหา และภาวะวกิฤตลกัษณะตา่งๆ 
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16412 ประสบการณว์ชิาชพีนเิทศศาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Professional Experience in Communication Arts  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหน้ าหลกัการและทฤษฎทีางการสือ่สารมาทดลองปฏบิตัจิรงิ 

2.  เพือ่ใหม้ปีระสบการณ์ดา้นบรหิารทางนเิทศศาสตร ์
3.  เพือ่สง่เสรมิประสบการณ์ทัง้ดา้นความรู ้คณุธรรม จรรยาวชิาชพีของนักนเิทศศาสตรก์อ่นจะส าเร็จการศกึษา 
     จากมหาวทิยาลยั 
4.  เพือ่สง่เสรมิการท างานเป็นหมูค่ณะ และเปิดโอกาสใหนั้กศกึษาแลกเปลีย่นความคดิเห็นและประสบการณ์ใน 
     วชิาชพีซึง่กนัและกนั 
5.  เพือ่สง่เสรมิความสมัพันธอ์นัดรีะหวา่งนักศกึษากบันักศกึษา และคณาจารยก์บันักศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   การประยกุตห์ลกัการและแนวคดิทางนเิทศศาสตรส์ูภ่าคปฏบิตั ิ การปฏบิตังิาน  การวางแผน  การบรหิารงาน และ
การประสานงานสือ่สารมวลชน การใชก้รณีศกึษาและสถานการณ์จ าลองในการวเิคราะหปั์ญหาและการตดัสนิใจในวชิาชพี
นเิทศศาสตร ์การพัฒนาวชิาชพีนเิทศศาสตร ์จรรยาวชิาชพีนเิทศศาสตร ์กจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม 
จรยิธรรม และภาวะการเป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 
16418 การบรหิารงานวทิยกุระจายเสยีง  (6 หนว่ยกติ) 
 Radio Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัและเทคนคิการบรหิารงานกระจายเสยีงภาคบรกิารสาธารณะ  บรกิารชมุชน  

     และการประกอบธรุกจิ 
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการบรหิารสถานวีทิยบุนอนิเทอรเ์น็ต 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารเทคโนโลยกีารกระจายเสยีง 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
  ระบบการกระจายเสยีง  การจัดการองคก์รกระจายเสยีงทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  การบรหิารสถานี

วทิยกุระจายเสยีงระดบัชาต ิและชมุชนทัง้ภาครัฐและเอกชน เทคนคิการจัดการดา้นบคุลากร รายการ วสัดอุปุกรณ์ และ
เทคโนโลยกีารกระจายเสยีง 
 

16419 การจดัรายการโทรทศัน ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Television Programming  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิของการจัดรายการโทรทศัน์ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการและวธิกีารจัดรายการโทรทศันป์ระเภทและรูปแบบตา่งๆ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการวเิคราะหก์ลุม่เป้าหมายและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดรายการโทรทศัน์ 
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัและกลยทุธก์ารจัดผังและตารางออกอากาศรายการโทรทศัน์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   แนวคดิของการจัดรายการโทรทศัน ์หลกัและวธิกีารจัดรายการโทรทศันป์ระเภทและรูปแบบตา่งๆ  หลกัการ
วเิคราะหก์ลุม่เป้าหมายและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดรายการโทรทศัน์ หลกัและกลยทุธก์ารจัดผังและตารางออกอากาศ 
 

16421 การบรหิารงานโทรทศัน ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Television Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการบรหิารงานโทรทศัน ์

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการบรหิารงานองคก์รโทรทศัน์ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัและวธิกีารแสวงหาขอ้มลูเพือ่น ามาใชใ้นการบรหิารงานโทรทศัน ์

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   หลกัการบรหิารงานโทรทศัน ์การบรหิารงานองคก์รโทรทศันป์ระเภทตา่งๆ กระบวนการวางแผนและการบรหิาร 
การจัดการงานโทรทศัน ์หลกัและวธิกีารแสวงหาขอ้มลูเพือ่น ามาใชใ้นการบรหิารงานโทรทศัน ์

 
16423 การผลติภาพยนตรข์ ัน้สงู  (6 หนว่ยกติ) 
 Advanced Film Production  
 วตัถปุระสงค  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการผลติภาพยนตรท์ัง้ระบบฟิลม์และดจิทิลั 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเทคโนโลยแีละอปุกรณ์ในการผลติภาพยนตรร์ะบบฟิลม์และดจิทิลั 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการออกแบบ เทคนคิและการด าเนนิการผลติภาพยนตร ์ 
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจระบบการจัดจ าหน่ายและการเผยแพร่ภาพยนตร ์ 
5.  เพือ่ใหม้ทีกัษะขัน้สงูในการผลติภาพยนตร ์
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 ค าอธบิายชุดวชิา  

  กระบวนการผลติภาพยนตรท์ัง้ระบบฟิลม์และดจิทิลั  เทคโนโลยแีละอปุกรณ์ในการผลติภาพยนตร ์ การออกแบบ 
เทคนคิและการด าเนนิการผลติภาพยนตร ์ทัง้กอ่นการผลติ ระหวา่งการผลติ และหลงัการผลติ  การท าเทคนคิพเิศษ การท า
ไตเติล้ และแอนเิมชัน่  ระบบการจัดจ าหน่าย การเผยแพร่ภาพยนตร ์และการฝึกทกัษะการผลติภาพยนตรข์ัน้สงู 
 
16424 การบรหิารงานภาพยนตร ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Film Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ แนวคดิ หลกัการ และวธิกีารบรหิารงานภาพยนตร์ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารงานการผลติ การจัดจ าหน่าย และการเผยแพร่ภาพยนตร์ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัระบบการบรหิารงานภาพยนตรต์ามหลกัสากล 
4.  เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และจรยิธรรมการประกอบวชิาชพีภาพยนตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา  
  แนวคดิ หลกัการ และวธิกีารบรหิารงานภาพยนตร ์ทัง้สว่นบรษัิทสรา้งภาพยนตร ์ การสรา้งสรรคแ์ละการจัดหาบท

ภาพยนตร ์ การควบคมุกองถา่ยภาพยนตร ์ การตรวจพจิารณาภาพยนตร ์ การจัดซือ้ และการจัดหาภาพยนตร ์ การโฆษณา
และประชาสมัพันธภ์าพยนตร ์ การจัดจ าหน่ายและเผยแพร่ภาพยนตร ์ระบบการบรหิารงานภาพยนตรต์ามหลกัสากล 
กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และจรยิธรรมวชิาชพีภาพยนตร ์
 
16426 การสรา้งสรรคง์านโฆษณา  (6 หนว่ยกติ) 
 Creative Advertising  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจวธิกีารสรา้งสรรคพ์ลงัความคดิ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการถา่ยทอดความหมายดว้ยภาพ เสยีงและขอ้ความผา่นสือ่โฆษณาตา่งๆ 
3.  เพือ่ใหม้ทีกัษะการสรา้งสรรคง์านโฆษณา 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   วธิกีารสรา้งสรรคพ์ลงัความคดิ  สถานการณ์ทางการตลาด  การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค  และเทคโนโลย ี
ทางสือ่โฆษณา  ศลิปะและศาสตรก์ารถา่ยทอดความคดิโดยการสือ่ความหมายดว้ยภาพ  เสยีง  และขอ้ความโฆษณาผา่น
สือ่โฆษณาตา่งๆ  เทคนคิการน าเสนอชิน้งานโฆษณา  การสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคม  และคณุธรรมของนักสรา้งสรรค์
งานโฆษณา  การฝึกทกัษะการสรา้งสรรคง์านโฆษณา 
 
16427 การบรหิารงานโฆษณา  (6 หนว่ยกติ) 
 Advertising Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจโครงสรา้งของบรษัิทตวัแทนโฆษณา 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการออกแบบและกลยทุธก์ารบรหิารเพือ่ความเป็นเลศิของบรษัิทตวัแทน 
     โฆษณา 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารงานโฆษณา 
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจสภาพปัญหาการบรหิารงานโฆษณาและแนวทางแกไ้ขการบรหิารงานโฆษณา 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   โครงสรา้งของบรษัิทตวัแทนโฆษณา กลยทุธก์ารบรหิารเพือ่ความเป็นเลศิของบรษัิทตวัแทนโฆษณา  ภาวะผูน้ า
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นงานโฆษณา  ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารงานโฆษณา  การก าหนดนโยบายและ
วางแผนกลยทุธก์ารโฆษณา  ปัญหาการบรหิารงานโฆษณาและแนวทางการแกปั้ญหา และกรณีศกึษา 
 
16430 การบรหิารงานประชาสมัพนัธ ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Public Relations Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกั กระบวนการบรหิารและการวางแผนงานประชาสมัพันธใ์นองคก์ารประเภทตา่งๆ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัและวธิกีารแสวงหาขอ้มลูเพือ่น ามาใชใ้นการบรหิารและการวางแผนงาน 
     ประชาสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   แนวคดิ หลกัการ กระบวนการบรหิารงานประชาสมัพันธ ์การจัดโครงสรา้งองคก์าร  การจัดการทรัพยากรของ
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ  เอกชน  องคก์ารไมแ่สวงหาก าไร และองคก์ารสาธารณะอืน่ๆ การแสวงหาขอ้มลูเพือ่น ามาใช ้

ในการบรหิารและการวางแผนงานประชาสมัพันธ ์ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการวางแผนงานประชาสมัพันธ ์
 
 
 



9 
16440 การเขยีนส าหรบัสือ่ส ิง่พมิพ ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Writing for Printed Media  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ โครงสรา้งและองคป์ระกอบของการเขยีนในสือ่สิง่พมิพป์ระเภทตา่งๆ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกั กระบวนการ วธิกีารเขยีนและเรยีบเรยีงในสือ่สิง่พมิพป์ระเภทตา่งๆ 
3.  เพือ่ใหม้ทีกัษะในการเขยีนบทความสือ่สิง่พมิพป์ระเภทตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ความหมาย ความส าคญั ประเภท วตัถปุระสงค ์ องคป์ระกอบและโครงสรา้งของบทความ สารคด ี บทวจิารณ์ บท
วเิคราะหแ์ละบทบรรณาธกิาร หลกั กระบวนการ เทคนคิ  การฝึกทกัษะ  การเขยีนบทความ สารคด ี บทวจิารณ์  บทวเิคราะห ์ 
และบทบรรณาธกิารส าหรับสือ่สิง่พมิพป์ระเภทตา่งๆ 
 
16441 การผลติสือ่ส ิง่พมิพ ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Printed Media Production  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการเกีย่วกบัการผลติสือ่ส ิง่พมิพป์ระเภทตา่งๆ ตลอดจนอปุกรณ์การพมิพ ์

     เพือ่ด าเนนิการจัดพมิพไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเทคโนโลยกีารผลติหนังสอืพมิพแ์ละสือ่สิง่พมิพใ์นยคุดจิทิลั 
3.  เพือ่ใหม้ทีกัษะในการผลติสิง่พมิพป์ระเภทตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
  กระบวนการเกีย่วกบัการผลติสือ่ส ิง่พมิพ ์ระบบ เทคนคิ และอปุกรณ์การพมิพ ์หลกัการใชภ้าพ การสัง่ตวัพมิพ ์ 

การพสิจูนอ์กัษร การจัดหนา้  เทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการผลติสือ่ส ิง่พมิพ ์สิง่พมิพอ์อนไลนแ์ละสิง่พมิพใ์นลกัษณะสือ่ผสม  
การฝึกทกัษะการผลติสือ่ส ิง่พมิพ ์
 
16442 การบรหิารงานสือ่ส ิง่พมิพ ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Printed Media Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการบรหิาร การจัดองคก์รสือ่ส ิง่พมิพ ์

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการบรหิารการผลติ  การบรหิารการตลาด การจัดจ าหน่าย และการบรหิารการขาย 
     เนือ้ทีโ่ฆษณาในสือ่สิง่พมิพ ์
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการบรหิารจัดการสือ่สิง่พมิพใ์นยคุดจิทิลั 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
  หลกัการดา้นธรุกจิสือ่ส ิง่พมิพ ์ แนวคดิการบรหิารองคก์รสือ่ส ิง่พมิพ ์ การบรหิารจัดการกองบรรณาธกิาร การผลติ 

การจัดจ าหน่าย การตลาด การขายเนือ้ทีโ่ฆษณา  การบรหิารทรัพยากรองคก์รสิง่พมิพ ์การบรหิารเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง  
การบรหิารสิง่พมิพอ์อนไลนแ์ละสิง่พมิพใ์นลกัษณะสือ่ผสม กฎหมายและจรยิธรรมในการบรหิารสือ่ส ิง่พมิพ ์
 
16445 การจดัและการผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงเบือ้งตน้  (6 หนว่ยกติ) 
 Radio Programming and Production for Simple Format Program  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ กระบวนการจัดรายการ และการประเมนิรายการวทิยกุระจายเสยีง 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกลยทุธก์ารจัดรายการวทิยกุระจายเสยีงทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และทกัษะในกระบวนการจัดรายการ และเทคนคิการจัดรายการวทิยกุระจายเสยีง 
     แตล่ะประเภท 
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักฎหมาย จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการจัดรายการวทิยกุระจายเสยีง 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ความหมาย กระบวนการ การจัดรายการ หลกัและเทคนคิการจัดรายการ การประเมนิรายการ การวจิัยผูฟั้ง การจัด
รายการวทิยชุมุชน การจัดรายการวทิยปุระเภทตา่งๆ การจัดรายการวทิยเุฉพาะกลุม่ผูฟั้ง การจัดรายการวทิยบุนอนิเทอรเ์น็ต 
การจัดรายการวทิยใุนตา่งประเทศ กฎหมาย จรยิธรรม และจรรยาบรรณเกีย่วกบัการจัดรายการวทิยกุระจายเสยีง 
 
16446 การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงข ัน้สงู  (6 หนว่ยกติ) 
 Radio Production for Complex Format Program  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการวางแผนและผลติรายการแตล่ะรูปแบบ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเทคโนโลยกีารผลติรายการในยคุดจิทิลั 
3.  เพือ่ใหม้ทีกัษะในการเป็นผูป้ระกาศและด าเนนิรายการ 
4.  เพือ่ใหม้ทีกัษะในการวางแผนและการผลติรายการแตล่ะรูปแบบ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา  

  แนวคดิในการผลติรายการ กระบวนการวางแผนและผลติรายการ เทคนคิในการผลติรายการแตล่ะประเภท  
เทคโนโลยกีารผลติรายการในยคุดจิทิลั การพัฒนาทกัษะการเป็นผูป้ระกาศ  การเป็นผูด้ าเนนิรายการ และการผลติรายการ
แตล่ะรูปแบบ 
 
16448 การผลติรายการโทรทศันเ์บือ้งตน้  (6 หนว่ยกติ) 
 Basic Television Program Production  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจความหมาย  ความส าคญั องคป์ระกอบ ประเภทและรูปแบบรายการโทรทศัน ์

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัและกระบวนการผลติรายการโทรทศันข์ัน้พืน้ฐาน 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการสือ่ความหมายดว้ยภาพและเสยีง และการเขยีนบทโทรทศัน ์
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจวสัดแุละอปุกรณ์ในการผลติรายการโทรทศัน์ 
5.  เพือ่ใหม้ทีกัษะพืน้ฐานในการผลติรายการโทรทศัน์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ความหมาย ความส าคญั องคป์ระกอบ ประเภทและรูปแบบรายการโทรทศัน ์หลกัและกระบวนการผลติรายการ
โทรทศันข์ัน้พืน้ฐาน การสือ่ความหมายดว้ยภาพและเสยีง  การเขยีนบท วสัดแุละอปุกรณ์ในการผลติรายการโทรทศัน ์ 
การท างานของกลอ้ง การจัดแสง การบนัทกึเสยีง การผลติงานศลิปกรรม การล าดบัภาพและการตดัตอ่ การถา่ยท าในสตดูโิอ 
การถา่ยท าภาคสนาม การก ากบัรายการและการก ากบัเวท ี การฝึกทกัษะขัน้พืน้ฐานในการผลติรายการโทรทศัน์ 
 
16449 การผลติรายการโทรทศันข์ ัน้สงู  (6 หนว่ยกติ) 
 Advanced Television Program Production  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเทคนคิขัน้สงูในการผลติรายการโทรทศันแ์ละเขยีนบทโทรทศันร์ูปแบบตา่งๆ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเทคโนโลยขีัน้สงูในการผลติรายการโทรทศัน ์
3.  เพือ่ใหม้ทีกัษะขัน้สงูในการผลติรายการโทรทศัน์ 
4.  เพือ่ใหส้ามารถน าเทคนคิขัน้สงูไปประยกุตใ์ชใ้นการผลติรายการโทรทศัน ์

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   กระบวนการพัฒนารายการโทรทศัน ์ เทคโนโลยทีางดา้นภาพและเสยีง  เทคนคิขัน้สงูในการผลติรายการ
โทรทศันร์ูปแบบตา่งๆ เทคโนโลยขีัน้สงูทีใ่ชใ้นการผลติรายการโทรทศัน ์ เทคนคิขัน้สงูในการเขยีนบทโทรทศัน์ เทคนคิ 
ขัน้สงูในการก ากบัรายการ ก ากบัการแสดง การจัดแสง การบนัทกึเสยีง การถา่ยภาพ การล าดบัภาพ ศลิปกรรมและเทคนคิ
พเิศษ การแสดงทางโทรทศัน ์การฝึกทกัษะขัน้สงูในการผลติรายการโทรทศัน ์
 
16452 การผลติภาพยนตรเ์บือ้งตน้  (6 หนว่ยกติ) 
 Basic Film Production  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานในการผลติภาพยนตร ์

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจวสัดอุปุกรณ์การผลติภาพยนตร์ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการผลติภาพยนตร ์
4.  เพือ่ใหม้ทีกัษะพืน้ฐานในการผลติภาพยนตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   แนวคดิพืน้ฐานในการผลติภาพยนตร ์ฟิลม์ กลอ้ง เทคนคิการใชก้ลอ้ง เลนส ์ การถา่ยภาพยนตร ์แสงและ 
การจัดแสง  เสยีงและการบนัทกึเสยีง การตดัตอ่ บทภาพยนตร ์การวางแผนและเตรยีมการผลติภาพยนตร ์ การผลติ
ภาพยนตร ์ ระบบการท างานของหอ้งปฏบิตักิารภาพยนตร ์การฝึกทกัษะผลติภาพยนตรข์ัน้พืน้ฐาน 
 

16455 การรณรงคแ์ละผลติงานโฆษณา  (6 หนว่ยกติ) 
 Advertising Campaigns and Production  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและขัน้ตอนการรณรงคท์างการโฆษณา 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัและกระบวนการผลติงานโฆษณา 
3.  เพือ่ใหม้ทีกัษะการจัดท าโครงการรณรงคแ์ละผลติงานโฆษณา 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   แนวคดิ บทบาท หนา้ที ่องคป์ระกอบส าคญัของการรณรงคท์างการโฆษณา  การวจิัยการตลาด  การวางแผน 
กลยทุธ ์ สว่นผสมการสือ่สารการตลาดและสือ่โฆษณา  เทคนคิการน าเสนอ  การบรหิารและการประเมนิโครงการรณรงค์
ทางการโฆษณาสถาบนัและสนิคา้หรอืบรกิาร หลกัการ กระบวนการ เทคนคิการออกแบบนเิทศศลิป์  และบรรจภุัณฑใ์นงาน
โฆษณา  การถา่ยภาพนิง่และภาพยนตร ์ ศลิปะการพมิพแ์ละเทคโนโลยกีารสือ่สารโฆษณา  การผลติชิน้งานโฆษณาทาง 
สือ่โฆษณาตา่งๆ  การสรา้งความรับผดิชอบและคณุธรรมของนักโฆษณา  การฝึกทกัษะการจัดท าและการน าเสนอโครงการ
รณรงคท์างการโฆษณา รวมทัง้การผลติงานโฆษณา 
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16457 การเขยีนเพือ่การประชาสมัพนัธ ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Public Relations Writing  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการและการวางแผนการเขยีนเพือ่การประชาสมัพันธ ์

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการและรูปแบบการเขยีนเพือ่การประชาสมัพันธท์างสือ่ประเภทตา่งๆ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการและวธิกีารเขยีนเพือ่การประชาสมัพันธใ์นโอกาสตา่งๆ  
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการ วธิกีารเขยีนแผนงานและโครงการรณรงคท์างการประชาสมัพันธ ์  
    เพือ่สนองวตัถปุระสงคท์ัง้ทางดา้นสงัคม การพัฒนา  และธรุกจิ 
5.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจและทกัษะการออกแบบสรา้งสารและบรูณาการการใชส้ือ่ใหม ่

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   กระบวนการ และการวางแผนการเขยีนเพือ่การประชาสมัพันธ ์หลกัการ และวธิกีารเขยีนขา่ว  บทความ  สารคด ี 
และสปอตเพือ่การประชาสมัพันธท์างสือ่มวลชน  สือ่เฉพาะกจิ และเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ การเขยีนเพือ่การประชาสมัพันธ์
ในโอกาสพเิศษ  การเขยีนค าปราศรัย  สนุทรพจน ์ แถลงการณ์  จดหมาย รายงาน หลกัการ  วธิกีารในการเขยีนแผนงาน  
และโครงการรณรงคท์างการประชาสมัพันธท์างดา้นสงัคม การพัฒนาธรุกจิ  กรณีศกึษาโครงการรณรงคล์กัษณะตา่งๆ 
กรณีศกึษาการใชส้ือ่ใหมแ่ละฝึกทกัษะการออกแบบสรา้งสารและบรูณาการการใชส้ือ่ใหม ่
 
16458 การสรา้งสรรคแ์ละผลติงานประชาสมัพนัธ ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Media Production for Public Relations  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการในการสรา้งสรรคส์ือ่เพือ่การประชาสมัพันธ ์

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการ กระบวนการและเทคนคิการผลติสือ่เพือ่การประชาสมัพันธ ์
3.  เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสรา้งสรรคแ์ละผลติสือ่เพือ่การประชาสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   หลกัการ กระบวนการสรา้งสรรคแ์ละออกแบบงานประชาสมัพันธ ์เทคนคิและวธิกีารผลติสือ่เพือ่การประชาสมัพันธ ์
แนวคดิ  หลกัการ กระบวนการสรา้งสรรคแ์ละผลติสือ่ประเภทสิง่พมิพ ์วทิยกุระจายเสยีง โทรทศัน ์และสือ่อืน่ๆ ตามกา้วหนา้
ของเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลง เพือ่การประชาสมัพันธ ์การฝึกทกัษะการสรา้งสรรค ์และผลติสือ่เพือ่การประชาสมัพันธ ์
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