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สาขาวชิานเิทศศาสตร ์

  

10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนินชวีติในสังคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใช ้

เหตุผล การคดิวเิคราะห์ การแกปั้ญหา การเจรจาต่อรอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครียด 

ความเขา้ใจตนเอง คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และ

สงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตึอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้นการเมือง 

เศรษฐกจิ และสงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชนและสงัคม 

 2.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตัวเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของ

มนุษย ์องคป์ระกอบของสังคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสังคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสังคม ซึง่

สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ กฎเกณฑ ์และพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่อีทิธพิล

ตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพื่อใหเ้ขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยทีีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย์ องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับความเป็นไทยในดา้นประวัตศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 

10152 ไทยกบัสงัคมโลก (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับสถานการณ์ แนวโนม้ ลักษณะความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงทาง    

  เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพื่อใหน้ าความรูไ้ปคดิ วเิคราะห์ปัญหา อันเป็น ผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ ในมิติต่างๆ ทั ้งทาง    

  การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ที่ส่งผลกระทบ          

ตอ่ประเทศไทย รวมถงึสภาพปัญหา และสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ ซึง่สง่ผลให ้

เกดิความตระหนัก และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวเิคราะหถ์งึสาเหตขุองปัญหาและผลกระทบ

ตอ่ภาพรวมของสงัคมไทยและตัวบคุคลในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 

10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Thai for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่พัฒนาทกัษะภาษาในการสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาในการด าเนนิชวีติและแสวงหาความรู ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความส าคัญของภาษา ความคดิ และการสือ่สาร ศลิปะการใชถ้อ้ยค า ประโยค ส านวน โวหาร การพัฒนา

ทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนเพือ่สือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์การใชภ้าษาในการด าเนินชวีติ 

การแสวงหาความรู ้และการถา่ยทอดความรู ้

10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Chinese for Communication  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรู เ้รื่องระบบเสียงภาษาจีนกลาง สัทอักษรภาษาจีนกลางระบบฮั่นอี่ว์ พินอิน           

  (Hànyǔ Pīnyīn) สามารถใชแ้ละอา่นออกเสยีงได ้

 2. เพื่อใหม้ีความรูเ้รื่องตัวอักษรจีนที่เป็นหรือประกอบกันเป็นค าศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและหลัก    

  ภาษาจนีทีใ่ชส้ือ่สารกนัทัว่ไป รวมทัง้ฝึกหัดการเขยีนตวัอกัษรจนี 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาจนีในการสือ่สารทั่วไปในชวีติประจ าวนั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง การถอดเสียงอ่านดว้ยสัทอักษรภาษาจีนกลางระบบฮั่นอี่ว์ พินอิน          

(Hànyǔ Pīnyīn) ค าศัพทพ์ื้นฐานและบทสนทนาที่ใชส้ือ่สารกันทั่วไปในชวีติประจ าวัน โครงสรา้งทางไวยากรณ์ 

และเรยีนรูฝึ้กเขยีนตวัอกัษรจนีประมาณ 550 ตวั 

10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Khmer for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นระบบเสยีง ตวัอกัษร โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐานภาษาเขมร 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาเขมรระดบัพืน้ฐานสือ่สารในชวีติประจ าวนั 

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัค าศพัทภ์าษาเขมรทีใ่ชใ้นภาษาไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภาษาเขมร การฝึกเขียนอักษรภาษาเขมร ทัง้อักษรเชลยีง และอักษรมูล ค าศัพท์พื้นฐาน     

ในชีวติประจ าวัน โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพื้นฐาน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน       

เพือ่การสือ่สารในระดบัพืน้ฐาน ค าศพัทภ์าษาเขมรในภาษาไทย 
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10164 สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (6 หนว่ยกติ) 

 Society and Culture in the ASEAN Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจภมูหิลงัและประวตัศิาสตรข์องภมูภิาคอาเซยีน 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจจดุประสงคก์ารรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิในอาเซยีน 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจสภาพทางสงัคม และวฒันธรรมของชาตสิมาชกิในอาเซยีน 

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทบาทและความสมัพันธ ์ของอาเซยีนกบัชาตติา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภมูหิลงัและประวัตศิาสตรข์องประเทศสมาชกิอาเซยีน การรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิ สภาพทางสงัคม

และวัฒนธรรมของประเทศในสมาชกิอาเซยีน บทบาทของอาเซยีน และความสัมพันธข์องอาเซยีนทีม่ตีอ่ภูมภิาค

ตา่งๆ ของโลก 

15205 หลกัการประชาสมัพนัธแ์ละโฆษณา (6 หนว่ยกติ) 

 Principles of Public Relations and Advertising 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการ ความส าคญัของการประชาสมัพันธแ์ละการโฆษณา 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักระบวนการสือ่สารการตลาดแบบผสมผสาน 

 3. เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจในองคป์ระกอบ และกระบวนการในการท างานประชาสมัพันธแ์ละโฆษณา 

 4. เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจความส าคญัของการใชง้านวจัิยเพือ่การท างานประชาสมัพันธแ์ละโฆษณา 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งจรยิธรรมวชิาชพีดา้นการประชาสมัพันธแ์ละการโฆษณา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญของการประชาสัมพันธ์กับการโฆษณาในกระบวนการสือ่สารการตลาดแบบ

ผสมผสาน ประวัตแิละพัฒนาการของการประชาสมัพันธแ์ละการโฆษณา บทบาทอทิธพิลและความรับผดิชอบของ

การประชาสัมพันธแ์ละการโฆษณาต่อสังคม องคป์ระกอบของการโฆษณา องคป์ระกอบของการประชาสัมพันธ ์

ความส าคัญของงานวจัิยต่องานประชาสัมพันธแ์ละงานโฆษณา และจรยิธรรมวชิาชพีดา้นการประชาสมัพันธแ์ละ

โฆษณา 

15206 ภาษาและทกัษะเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Language and skill for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจหลักการใชภ้าษา ถอ้ยค า และส านวนใหเ้หมาะสมกับการสื่อสาร            

  ในชวีติประจ าวนั 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการใชภ้าษาในงานนเิทศศาสตร ์

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการใชภ้าษาในการสือ่สารผา่นสือ่ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การใชภ้าษาเพือ่การตดิตอ่สือ่สารในชวีติประจ าวัน จติวทิยากบัการใชภ้าษาเพือ่การสือ่สาร ศลิปะ การพูด 

การฟัง การอา่น และการเขยีน การใชภ้าษาในสือ่ออนไลน ์การใชภ้าษาในงานนเิทศศาสตร ์ ดา้นวทิยกุระจายเสยีง 

โทรทศัน ์ภาพยนตร ์สือ่ส ิง่พมิพ ์โฆษณา ประชาสมัพันธ ์ 
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15231 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัสือ่มวลชน (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to Mass Media 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับลักษณะ พัฒนาการ บทบาทหนา้ที ่อทิธพิลของสือ่มวลชนประเภทตา่งๆ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามเกีย่วกบัการผลติ การเผยแพร่สือ่มวลชนประเภทตา่งๆ และการวจัิยประเมนิสือ่มวลชน  

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมาย จรยิธรรมสือ่มวลชนและรูเ้ทา่ทนัสือ่มวชชน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะ พัฒนาการ บทบาทหนา้ทีส่ ือ่มวลชนประเภทต่างๆ อทิธพิลของสือ่มวลชน ทฤษฎกีารสือ่สารมวลชน

เทคโนโลยกีารสือ่สารสมัยใหม่ กระบวนการผลติ การเผยแพร่ กฎหมาย จรยิธรรมสือ่มวลชน การส ารวจและประเมนิผล

สือ่มวลชน การรูเ้ทา่ทนัสือ่มวลชน 

15232 ทฤษฎแีละพฤตกิรรมการสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Communication Theories and Behavior 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิและความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับการสือ่สาร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในทฤษฎกีารสือ่สารทีส่ าคัญ 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการน าทฤษฎีการสือ่สารมาอธบิายพฤตกิรรมการสือ่สารประเภทต่างๆ    

ในดา้นจติวทิยา สงัคมวทิยา และวฒันธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการสือ่สาร ความหมาย องคป์ระกอบ กระบวนการสือ่สาร บทบาทหนา้ทีข่องการสือ่สาร 

ประวัตพัิฒนาการของการสือ่สาร ทฤษฎกีารสือ่สารทีส่ าคัญ การน าทฤษฎกีารสือ่สารมาอธบิายพฤตกิรรมการสือ่สาร

ประเภทตา่งๆ โดยศกึษาในดา้นจติวทิยา สงัคมวทิยา และวฒันธรรม 

15233 ความรูท้างสงัคมและเทคโนโลยสี าหรบันกันเิทศศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Social and Technology knowledge for Communication Arts 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้ง ระบบสงัคม วฒันธรรม และเทคโนโลย ี

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจประเด็นและปัญหาสงัคม 

 3. เพือ่ใหเ้ห็นความสมัพันธข์องประเด็นทางสงัคมกบังานดา้นนเิทศศาสตร ์  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูพ้ื้นฐานทางโครงสรา้งระบบสังคม ประเด็นและปัญหาดา้นเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 

กฎหมายสังคม วัฒนธรรม สาธารณสุข การศึกษา วทิยาศาสตร์ สิง่แวดลอ้ม เทคโนโลยี สันทนาการ เพื่อ         

เป็นแนวทางในการประกอบวชิาชพีนเิทศศาสตร ์

15266 สือ่ศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Media Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัสภาพของสือ่ในระดบัประเทศ ระดบัอาเซยีน และระดบัโลก 

 2. เพือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการท างานของสือ่ในบรบิทของสงัคมทีแ่ตกตา่ง 

 3. เพือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัพลงัอ านาจของสือ่ทีม่อีทิธพิลตอ่สงัคม 

 4. เพือ่พัฒนาทกัษะการรูเ้ทา่ทนัสือ่ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สภาพของสือ่ในบรบิทแวดลอ้มทางสงัคม วัฒนธรรม เศรษฐกจิ การเมอืง เทคโนโลย ีและอตุสาหกรรมสือ่

ในระดับประเทศ ระดับอาเซยีน และระดับโลก ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับกระบวนการท างานของสือ่ พลังอ านาจของสือ่

ในการเปลีย่นแปลงสังคมในดา้นต่างๆ การวเิคราะหน์โยบาย เนื้อหา และวธิกีารน าเสนอของสือ่ การตระหนักรับรู ้

ประโยชนอ์ทิธพิล และผลกระทบของสือ่ตอ่บคุคล พัฒนาทกัษะการรูเ้ทา่ทนัในสิง่ทีส่ ือ่น าเสนอ 

15307 กฎหมายและจรยิธรรมดา้นนเิทศศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Laws and Ethics for Mass Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจประวตั ิ พัฒนาการของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับวชิาชพีนเิทศศาสตร ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกฎหมาย ระเบยีบปฏบิตั ิจรยิธรรมและจรรยาบรรณของนักนเิทศศาสตร ์

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจสทิธเิสรภีาพของผูส้ง่สารและผูรั้บสาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิดา้นปรัชญา ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของกฎหมายในการประกอบวชิาชพีนเิทศศาสตร ์

รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎระเบยีบปฏบิัต ิคณุธรรมจรยิธรรมและจรรยาวชิาชพีของนักนเิทศศาสตรแ์ละผูป้ฏบิัตงิาน

ผา่นสือ่อนิเทอรเ์น็ต การสือ่สารทางอเิล็กทรอนกิส ์และสือ่ใหม ่สทิธ ิเสรภีาพและความรับผดิชอบของผูส้ง่สารและ

ผูรั้บสาร 

15335 การวจิยัทางนเิทศศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Research for Communication Arts 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ หลกัของการวจิัย และสารสนเทศเพือ่การวจิัย 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจ ประเภทของการวจิัย ระเบยีบวธิวีจิัย และหลักสถติทิีใ่ชใ้นงานวจัิยทาง

นเิทศศาสตร ์

 3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการวจิัยทีเ่กีย่วขอ้งกับองคป์ระกอบ กระบวนการผลกระทบและอทิธพิล

ของการสือ่สาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการ ประเภทของการวจัิย ระเบียบวธิีวจัิย และหลักสถติทิี่ใชใ้นงานวจัิยทางนิเทศศาสตร ์   

การวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบ กระบวนการ ผลกระทบ และอทิธพิลของการสือ่สารประเภทตา่งๆ 

15336 การบรหิารกจิการสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Communication Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจหลกัการบรหิารงานทัว่ไป 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจระบบและโครงสรา้งกจิการสือ่สารระดับชาต ิ

 3. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจระบบและโครงสรา้งการบรหิารกจิการสือ่สารทัง้ภาครัฐ เอกชน และชมุชน

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกับหลักการบริหารงานทั่วไป ระบบและโครงสรา้งของการบริหารกจิการสื่อสาร

ระดบัชาต ิหลักและกลยุทธก์ารบรหิารงานสือ่สารในองคก์ร การบรหิารกจิการสือ่สารมวลชนทัง้ภาครัฐ เอกชน และ

ชมุชนเทคโนโลยใีนการบรหิารงานสือ่สาร 
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15337 การสือ่สารกบัการพฒันา (6 หนว่ยกติ) 

 Communication and Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ขอบข่าย ความหมาย ความส าคัญและพัฒนาการของการสือ่สาร

กบัการพัฒนา 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการวางแผนและการก าหนดยุทธวธิกีารสือ่สารเพือ่การพัฒนา 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในการน าหลักและวธิีการสื่อสารไปประยุกต์ใชใ้นงานการพัฒนาและ       

การแกปั้ญหาทีเ่กดิจากการพัฒนา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ขอบขา่ย ความหมาย ความส าคัญ และพัฒนาการของการสือ่สารกับการพัฒนา การสือ่สารนวตก

รรมการวางแผนและการก าหนดยุทธวธิีของการสือ่สารเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคม ประเทศ       

ในดา้นการศกึษา สงัคม วฒันธรรม เศรษฐกจิ การเมอืงและสิง่แวดลอ้ม การน าหลักและวธิสี ือ่สารไปประยุกตใ์ชใ้น

การพัฒนา และการแกปั้ญหาทีเ่กดิจากการพัฒนา 

16338 การขา่วเบือ้งตน้ * (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to Journalism 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ แนวคดิเกีย่วกับขา่ว โครงสรา้ง ประเภท องคป์ระกอบของข่าวส าหรับสือ่

สิง่พมิพ ์

 2. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจหลักการ กระบวนการและวธิีการสือ่ข่าว การเขียนและเรียบเรียงข่าว

ประเภทตา่งๆ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจการสือ่สารดว้ยภาพในสือ่สิง่พมิพ ์

 4. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจจรรยาบรรณของนักขา่ว 

 5. เพือ่ใหม้ทีกัษะดา้นการขา่ว 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญ วัตถุประสงคแ์ละประเภทของข่าว โครงสรา้งองคป์ระกอบของข่าว หลักการ

กระบวนการ และวธิกีารสือ่ขา่ว ลลีาการเขยีนและการเรยีบเรยีงขา่ว เทคนคิ การรวบรวมขอ้มูล การรายงานขา่วตาม

ลกัษณะของเหตกุารณ์ จรรยาบรรณของนักขา่ว การสือ่สารดว้ยภาพในสือ่สิง่พมิพ ์การฝึกทกัษะดา้นการขา่ว 

16338 การสือ่ขา่วและการเขยีนขา่ว (6 หนว่ยกติ) 

 News Gathering and Writing  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัขา่ว ประเภทและองคป์ระกอบขา่ว 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการและกระบวนการสือ่ขา่ว การคดิวเิคราะหแ์ละการจับประเด็นขา่ว 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจโครงสรา้งและรูปแบบการเขยีนขา่ว 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจคณุสมบตัแิละจรรยาบรรณของผูส้ ือ่ขา่ว 

 5. เพือ่ใหม้ทีกัษะดา้นการขา่ว 

___________________ 

หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาในหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีนเิทศศาสตร ์(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคญั วัตถุประสงค ์ประเภทของขา่ว องคป์ระกอบขา่ว หลักการและกระบวนการสือ่ขา่ว 

การคดิและจับประเด็นขา่ว การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มูลข่าว การสัมภาษณ์ การรวบรวมขอ้มูล

ข่าว โครงสรา้งและรูปแบบการเขยีนข่าว การใชภ้าพข่าว การฝึกทักษะดา้นข่าว คุณสมบัตแิละจรรยาบรรณของ

ผูส้ ือ่ขา่ว 

16339 การขา่วข ัน้สงูและการบรรณาธกิร * (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Journalism and Editing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจหลกัการ กระบวนการสือ่ขา่วขัน้สงู 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจหลกัการ วธิกีารการสือ่ขา่ว และการรายงานขา่วขัน้สงูแบบตา่งๆ  

 3. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจหลกัการ กระบวนการบรรณาธกิรขา่วขัน้สงู 

 4. เพื่อใหม้ีความรู  ้ความเขา้ใจจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในการรายงานข่าวขั ้นสูงและ             

การบรรณาธกิร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญ วัตถุประสงค ์หลักการ กระบวนการ วธิกีารของการสือ่ข่าวแบบเจาะลกึ การสือ่

ขา่วเชงิสบืสวนและตคีวาม การสือ่ขา่วเชงิวจัิยประยุกต ์การรายงานขา่วในรูปแบบสารคด ีการรายงานขา่วออนไลน ์

การรายงานข่าวเฉพาะดา้น การบรรณาธกิรข่าว การออกแบบและจัดหนา้ จรรยาบรรณและความรับผดิชอบในการ

รายงานขา่ว 

16339 การรายงานขา่วและการบรรณาธกิร (6 หนว่ยกติ) 

 News Reporting and Editing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิและกระบวนการรายงานขา่ว 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจหลกัการและกระบวนการบรรณาธกิรขา่ว  

 3. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจจรรยาบรรณและความรับผดิชอบในการรายงานขา่วและการบรรณาธกิร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญ วัตถุประสงค์ หลักการและกระบวนการรายงานข่าวเชงิสบืสวนและตีความ       

ขา่วเชงิวจัิยประยุกต ์ข่าวเฉพาะดา้น หลักและกระบวนการบรรณาธกิรข่าว การออกแบบจัดหนา้ จรรยาบรรณและ

ความรับผดิชอบในการรายงานขา่วและการบรรณาธกิรขา่ว 

16343 การเขยีนบทวทิยกุระจายเสยีง (6 หนว่ยกติ) 

 Radio Script Writing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการและเทคนคิการเขยีนบทวทิยกุระจายเสยีงรูปแบบตา่งๆ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการวางแผนและการเตรยีมการเพือ่การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีง 

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละประเมนิผูฟั้งเพือ่การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีง 

 4. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการเขยีนบทวทิยกุระจายเสยีงรูปแบบตา่งๆ 

___________________ 

หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาในหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีนเิทศศาสตร ์(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิด การวิเคราะห์ผู ฟั้ ง หลักการ และเทคนิค การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง การวางแผน              

การเตรียมการการสบืคน้และวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีงรูปแบบต่างๆ คุณธรรมจรยิธรรม      

ในการเขยีนบท 

16344 การพดูและการแสดงส าหรบัวทิยกุระจายเสยีง (6 หนว่ยกติ) 

 Radio Performance 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัและเทคนคิการพูด  และการแสดงส าหรับวทิยุกระจายเสยีง 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจจติวทิยาการพูดและการฟังในงานวทิยกุระจายเสยีง 

 3. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการพูด และการแสดงส าหรับวทิยกุระจายเสยีง 

 4. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิวเิคราะหผ์ลงานการพูด และการแสดงส าหรับวทิยกุระจายเสยีง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักและเทคนิคการพูดและการแสดงส าหรับงานวทิยุกระจายเสยีง จติวทิยาเกีย่วกับ การพูดและการฟัง  

ในงานวทิยุกระจายเสยีง หลักการวางแผน เทคนิคในการพูด การประกาศ การบรรยาย การด าเนินรายการ การรายงาน

นอกสถานที ่การแสดงในงานวทิยกุระจายเสยีง การฝึกทกัษะในการพูดและการแสดงส าหรับวทิยกุระจายเสยีง 

16347 การสรา้งสรรคร์ายการโทรทศัน ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Creative for Television Program 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิและกลยุทธก์ารสรา้งสรรคร์ายการโทรทศัน์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการสรา้งสารในรายการโทรทศัน์ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการสรา้งสรรคร์ายการโทรทศันเ์พือ่เผยแพร่ผา่นชอ่งทางตา่งๆ 

 4. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสรา้งสรรคร์ายการโทรทศัน์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ แนวคิดในการสรา้งสรรค์รายการโทรทัศน์ กระบวนการคิด

สรา้งสรรค์รายการโทรทัศน์ การสรา้งสาร การสื่อความหมายและการน าเสนอรายการโทรทัศน์ กลยุทธ ์           

การสรา้งสรรคร์ายการโทรทศัน ์การสรา้งสรรคร์ายการโทรทศันเ์พือ่เผยแพร่ผา่นสือ่และชอ่งทางตา่งๆ 

16350 ศลิปะภาพถา่ยและภาพยนตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Photography and Film Art 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจความหมาย องคป์ระกอบ และศลิปะการสือ่ความหมายของภาพถ่ายและ

ภาพยนตร ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจประวตัขิองศลิปะภาพถา่ยและภาพยนตร ์

 3. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจหลกัการสรา้งสรรคง์านศลิปะภาพถา่ยและภาพยนตร ์

 4. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจบทบาท อทิธพิล และผลกระทบของภาพถา่ยและภาพยนตร์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย องค์ประกอบ ศลิปะการสือ่ความหมายดว้ยภาษา ภาพ แสง ส ีเสยีง ฉาก เครื่องแต่งกาย      

การแสดง การเคลื่อนไหว การตัดต่อ หลักพื้นฐานในการสรา้งสรรค์งานศลิปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ ประวัต ิ   

ความเป็นมา บทบาท อทิธพิล และผลกระทบของภาพถา่ยและภาพยนตร ์  
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16351 ทฤษฎแีละการวจิารณภ์าพยนตรเ์บือ้งตน้ * (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to Film Theory and Criticism 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและทฤษฎพีืน้ฐานของภาพยนตร์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจรูปแบบและการเลา่เรือ่งภาพยนตร์ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัพืน้ฐานในการวจิารณ์ภาพยนตร์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎีพื้นฐานของภาพยนตร์ แนวคดิและพัฒนาการของทฤษฎภีาพยนตร์ทีส่ าคัญ รูปแบบและการเล่า

เรื่องของภาพยนตร์ หลักพื้นฐานดา้นสุนทรียศาสตร์และการวจิารณ์ภาพยนตร์ ขอบเขตและความหมายของ      

การวจิารณ์ภาพยนตร ์ทฤษฎกีารวจิารณ์ภาพยนตรข์องส านักตา่งๆ กรณีศกึษาการวจิารณ์ภาพยนตร ์

16351 ทฤษฎแีละการวจิารณภ์าพยนตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Film Theory and Criticism 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและทฤษฎพีืน้ฐานของภาพยนตร์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจรูปแบบและการเลา่เรือ่งภาพยนตร์ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัพืน้ฐานในการวจิารณ์ภาพยนตร์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎีพื้นฐานของภาพยนตร์ แนวคดิและพัฒนาการของทฤษฎภีาพยนตร์ทีส่ าคัญ รูปแบบและการเล่า

เรื่องของภาพยนตร์ หลักพื้นฐานดา้นสุนทรียศาสตร์และการวจิารณ์ภาพยนตร์ ขอบเขตและความหมายของ      

การวจิารณ์ภาพยนตร ์ทฤษฎกีารวจิารณ์ภาพยนตรข์องส านักตา่งๆ กรณีศกึษาการวจิารณ์ภาพยนตร ์

16353 การสือ่สารการตลาด * (6 หนว่ยกติ) 

 Marketing Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิการสือ่สารการตลาด สว่นผสมการสือ่สารการตลาดและเครื่องมือ    

ทีใ่ชใ้นการสือ่สารการตลาด 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการวางแผนกลยุทธก์ารสือ่สารการตลาด 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการวจัิยการสือ่สารการตลาด 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจจติวทิยา และการสรา้งภาพลกัษณ์ในการสือ่สารการตลาด 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ความหมาย แนวคดิการสือ่สารการตลาดเชงิธุรกจิ และการตลาดเพื่อสังคม การวางแผนกลยุทธ์และ

เครื่องมอืการสือ่สารการตลาดในดา้นการโฆษณา การประชาสัมพันธ ์การสง่เสรมิการขาย การตลาดแบบเจาะจง 

การตลาดเชงิกจิกรรม การวจัิยการสือ่สารการตลาด จิตวทิยาและรูปแบบการสื่อสารเพื่อจูงใจกลุ่มผูบ้ริโภค

เป้าหมาย การสือ่สาร ตราสญัลกัษณ์ และการสรา้งภาพลกัษณ์ในการสือ่สารการตลาด 

___________________ 

หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาในหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีนเิทศศาสตร ์(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
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16353 หลกัการสือ่สารการตลาด (6 หนว่ยกติ) 

 Principle of Marketing Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิการสือ่สารการตลาด สว่นผสมการสือ่สารการตลาดและเครื่องมือ    

ทีใ่ชใ้นการสือ่สารการตลาด 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการวางแผนกลยุทธก์ารสือ่สารการตลาด 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการวจัิยการสือ่สารการตลาด 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจจติวทิยา และการสรา้งภาพลกัษณ์ในการสือ่สารการตลาด 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ความหมาย แนวคดิ หลักการสือ่สารการตลาดเชงิธุรกจิ และการตลาดเพื่อสังคม การวจัิยการสือ่สาร

การตลาดการวางแผนกลยุทธแ์ละเครือ่งมอืการสือ่สารการตลาดในดา้นการโฆษณา การประชาสมัพันธ ์การสง่เสรมิ

การขาย การตลาดแบบเจาะจง การตลาดเชงิกจิกรรม จติวทิยาและรูปแบบการสือ่สารเพื่อจูงใจ กลุ่มผูบ้รโิภค

เป้าหมาย การสือ่สารตราสญัลกัษณ์ และการสรา้งภาพลกัษณ์ในการสือ่สารการตลาด 

16354 สือ่โฆษณา (6 หนว่ยกติ) 

 Advertising Media 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจลกัษณะเกีย่วกบัสือ่ประเภทตา่งๆ ทีใ่ชใ้นงานโฆษณา 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจหลักและวธิีการวางแผนการใชส้ือ่โฆษณาและการจัดซื้อสือ่โฆษณา

ประเภทตา่งๆ 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจหลักและวธิีการประเมินประสทิธิภาพและประสทิธิผลของสือ่โฆษณา

ประเภทตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะและประเภทของสือ่รวมถงึสือ่ใหม่ทีใ่ชใ้นงานโฆษณา การวจัิยผูบ้รโิภค การวเิคราะหต์ลาดสนิคา้ 

การวางแผนและการตัดสนิใจเลอืกสือ่โฆษณาประเภทตา่งๆ รวมถงึสือ่ใหม่ การวางจุดประสงคก์ารใชส้ือ่โฆษณา 

ยุทธวธิีและหลักเกณฑ์การจัดซื้อสือ่โฆษณา การจัดสรรงบประมาณ การขายรายการและเวลา การขายเนื้อที่

โฆษณา การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของสือ่โฆษณา 

16356 กลยทุธก์ารประชาสมัพนัธ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Public Relations Strategies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ หลกัการการประชาสมัพันธเ์พือ่สงัคม การพัฒนาและธรุกจิ 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการประยุกตแ์นวคดิและหลักการทางการประชาสัมพันธ ์เพื่อก าหนดกลยุทธ ์

และวธิกีารประชาสมัพันธอ์งคก์ารประเภทตา่งๆ 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการประยุกตแ์นวคดิและหลักการการก าหนดกลยุทธแ์ละวธิกีารประชาสัมพันธ ์

ในสถานการณ์ตา่งๆ  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการ กลยุทธ ์และวธิกีารประชาสมัพันธเ์พือ่สงัคม การพัฒนา และธุรกจิ การประยุกตแ์นวคดิ

และหลักการทางการประชาสัมพันธ ์เพื่อก าหนดกลยุทธ ์และวธิกีารประชาสัมพันธ์องคก์ารราชการ รัฐวสิาหกจิ 

สาธารณประโยชน ์องคก์ารระหวา่งประเทศในสถานการณ์ทีเ่ป็นปัญหา และภาวะวกิฤตลกัษณะตา่งๆ 
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16359 ความรูเ้บือ้งตน้การสือ่สารชุมชน (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to Communication for Community 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจนยิามและความส าคัญของการสือ่สารชมุชน 

2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิการสือ่สารและชมุชน 

3. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับการสือ่สารชมุชนและการสือ่สารแบบมสีว่นร่วม 

4. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจการสือ่สารเพือ่การพัฒนาชมุชนตลอดจนปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

  นยิาม ความส าคญัของการสือ่สารชมุชน แนวคดิการสือ่สารและชมุชน ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการสือ่สาร

ชมุชนและการสือ่สารแบบมสีว่นร่วม การสือ่สารเพือ่การพัฒนาชมุชนและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนกรณีตัวอยา่ง 

16360 การศกึษาชุมชนเพือ่การวจิยัและพฒันา (6 หนว่ยกติ) 

 Community Studies for Research and Development  

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจกระบวนการวจัิยการสือ่สารชมุชน 

2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเรือ่งเผยแพร่และการน าผลการวจัิยการสือ่สารชมุชนไปใชป้ระโยชน ์

3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถออกแบบกระบวนการวจัิยการสือ่สารชมุชนได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคญัของการวจัิยชมุชน แนวคดิหลักเรือ่งการวจัิยการสือ่สารชมุชน กระบวนการวจัิย

การสือ่สารชมุชน ประเภทของการวจัิยการสือ่สารชมุชน เครือ่งมอืการวจัิยการสือ่สารชมุชน ประเด็นการวจัิยการ

สือ่สารชมุชนและกรณีตัวอยา่ง การเผยแพร่และการน าผลการวจัิยการสือ่สารชมุชนไปใชป้ระโยชน์ 

16361 การบรหิารจดัการและกลยทุธก์ารสือ่สารชุมชน (6 หนว่ยกติ) 

 Management and Strategies for Communication for Community 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหนั้กศึกษามีความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการที่เกี่ยวขอ้งกับการสื่อสาร        

ในประเด็นตา่งๆ 

2. เพือ่ใหนั้กศกึษาน ากลยุทธก์ารสือ่สารชมุชนไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์กบัชมุชน 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ความส าคญั หลักการ กระบวนการ ขัน้ตอน การบรหิารจัดการในประเด็นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

สือ่สาร ประเภทกลยุทธก์ารสือ่สารชมุชน การประยุกตใ์ชก้ลยุทธใ์หเ้หมาะสมและเกดิประโยชนก์บัชมุชน 

16374 การสรา้งสารเพือ่ผลติรายการโทรทศัน ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Message Design for Television Production 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการคดิสรา้งสรรคแ์ละออกแบบรายการโทรทัศน์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจหลักการดา้นศลิปะของรายการโทรทศัน์ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจวธิกีารและเทคโนโลยกีารสรา้งสารเพือ่ผลติรายการโทรทศัน์ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกบัการสรา้งสาร การออกแบบรายการโทรทศัน์ทัง้ดา้นรูปแบบ เนื้อหา องคป์ระกอบศลิปะใน

การสือ่ความหมายดว้ย ภาพ แสง ส ีเสน้ รูปทรง ตวัอกัษร สญัลกัษณ์ เสยีง ทา่ทาง ดนตร ีวธิกีาร และเทคโนโลยี

ในการออกแบบสรา้งสารเพือ่ผลติรายการโทรทศัน์ 

16412 ประสบการณว์ชิาชพีนเิทศศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Communication Arts 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหน้ าหลกัการและทฤษฎทีางการสือ่สารมาทดลองปฏบิัตจิรงิ 

 2. เพือ่ใหม้ปีระสบการณ์ดา้นบรหิารทางนเิทศศาสตร ์

 3. เพื่อส่งเสรมิประสบการณ์ทัง้ดา้นความรู ้คุณธรรม จรรยาวชิาชพีของนักนิเทศศาสตร์ก่อนจะส าเร็จ

การศกึษาจากมหาวทิยาลยั 

 4. เพื่อส่งเสริมการท างานเป็นหมู่คณะ และเปิดโอกาสใหนั้กศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ประสบการณ์ในวชิาชพีซึง่กนัและกนั 

 5. เพือ่สง่เสรมิความสมัพันธอ์นัดรีะหวา่งนักศกึษากบันักศกึษา และคณาจารยก์บันักศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยกุตห์ลักการและแนวคดิทางนเิทศศาสตรส์ูภ่าคปฏบิตั ิการปฏบิตังิาน การวางแผน การบรหิารงาน 

และการประสานงานสื่อสารมวลชน การใชก้รณีศึกษาและสถานการณ์จ าลองในการวิเคราะห์ปัญหาและ            

การตัดสนิใจในวชิาชพีนิเทศศาสตร์ การพัฒนาวชิาชพีนิเทศศาสตร์ จรรยาวชิาชพีนิเทศศาสตร์ กจิกรรมกลุ่ม

สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม และภาวะการเป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ 

16418 การบรหิารงานวทิยกุระจายเสยีง (6 หนว่ยกติ) 

 Radio Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลักและเทคนคิการบรหิารงานกระจายเสยีงภาคบรกิารสาธารณะ  บรกิาร

ชมุชน และการประกอบธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการบรหิารสถานวีทิยุบนอนิเทอรเ์น็ต 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารเทคโนโลยกีารกระจายเสยีง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบการกระจายเสยีง การจัดการองคก์รกระจายเสยีงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ การบรหิารสถานี

วทิยุกระจายเสยีงระดับชาต ิและชมุชนทัง้ภาครัฐและเอกชน เทคนคิการจัดการดา้นบุคลากร รายการ วัสดอุปุกรณ์ 

และเทคโนโลยกีารกระจายเสยีง 

16419 การจดัรายการโทรทศัน ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Television Programming 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิของการจัดรายการโทรทศัน์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการและวธิกีารจัดรายการโทรทศันป์ระเภทและรูปแบบตา่งๆ 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจหลักการวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมายและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดรายการ

โทรทศัน ์

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัและกลยุทธก์ารจัดผังและตารางออกอากาศรายการโทรทศัน์ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดของการจัดรายการโทรทัศน์ หลักและวธิีการจัดรายการโทรทัศน์ประเภทและรูปแบบต่างๆ 

หลักการวเิคราะหก์ลุ่มเป้าหมายและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดรายการโทรทัศน์ หลักและกลยุทธก์ารจัดผังและ

ตารางออกอากาศ 

16421 การบรหิารงานโทรทศัน ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Television Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการบรหิารงานโทรทัศน์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการบรหิารงานองคก์รโทรทศัน์ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัและวธิกีารแสวงหาขอ้มลูเพือ่น ามาใชใ้นการบรหิารงานโทรทศัน ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการบริหารงานโทรทัศน์ การบรหิารงานองค์กรโทรทัศน์ประเภทต่างๆ กระบวนการวางแผนและ    

การบรหิารการจัดการงานโทรทศัน ์หลกัและวธิกีารแสวงหาขอ้มูลเพือ่น ามาใชใ้นการบรหิารงานโทรทศัน ์

16423 การผลติภาพยนตรข์ ัน้สงู (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Film Production 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจกระบวนการผลติภาพยนตรข์ัน้สงู 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการเขยีนและพัฒนาบทภาพยนตร์ 

 3. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจในการออกแบบงานสรา้งภาพยนตร์ การก ากับภาพยนตร์ เทคนิคและ    

  การด าเนนิการผลติภาพยนตร ์

 4. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเทคโนโลยแีละอปุกรณ์ในการผลติภาพยนตรข์ัน้สงู 

 5. เพือ่ใหม้ทีกัษะขัน้สงูในการผลติภาพยนต ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กระบวนการผลติภาพยนตรข์ัน้สงู การเขยีนและพัฒนาบทภาพยนตร์ การก ากับภาพยนตร์ การออกแบบ

งานสรา้งภาพยนตร์ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการผลติภาพยนตร์ เทคนิคและการด าเนินการผลติภาพยนตร ์      

การบนัทกึเสยีง การตัดตอ่ การท าเทคนคิพเิศษ การท าไตเติล้ และภาพยนตรแ์อนเิมชัน่ และการฝึกทักษะการผลติ

ภาพยนตรข์ัน้สงู 

16424 การบรหิารงานภาพยนตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Film Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ แนวคดิ หลกัการ และวธิกีารบรหิารงานภาพยนตร ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารงานการผลติ การจัดจ าหน่าย และการเผยแพร่ภาพยนตร์ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัระบบการบรหิารงานภาพยนตรต์ามหลักสากล 

 4. เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และจรยิธรรมการประกอบวชิาชพีภาพยนตร ์
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการ และวธิีการบรหิารงานภาพยนตร์ ทัง้ส่วนบริษัทสรา้งภาพยนตร์ การสรา้งสรรค์และ    

การจัดหาบทภาพยนตร์ การควบคุมกองถ่ายภาพยนตร์ การตรวจพิจารณาภาพยนตร์ การจัดซือ้ และการจัดหา

ภาพยนตร ์ การโฆษณาและประชาสมัพันธภ์าพยนตร ์การจัดจ าหน่ายและเผยแพร่ภาพยนตร ์ระบบการบรหิารงาน

ภาพยนตรต์ามหลกัสากล กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และจรยิธรรมวชิาชพีภาพยนตร ์

16426 การสรา้งสรรคง์านโฆษณา (6 หนว่ยกติ) 

 Creative Advertising 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจวธิกีารสรา้งสรรคพ์ลงัความคดิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการถา่ยทอดความหมายดว้ยภาพ เสยีงและขอ้ความผา่นสือ่โฆษณาตา่งๆ 

 3. เพือ่ใหม้ทีกัษะการสรา้งสรรคง์านโฆษณา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 วธิกีารสรา้งสรรคพ์ลงัความคดิ สถานการณ์ทางการตลาด การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค และเทคโนโลยี

ทางสือ่โฆษณา ศลิปะและศาสตรก์ารถ่ายทอดความคดิโดยการสือ่ความหมายดว้ยภาพ เสยีง และขอ้ความโฆษณา

ผ่านสือ่โฆษณาต่างๆ เทคนิคการน าเสนอชิน้งานโฆษณา การสรา้งความรับผดิชอบต่อสังคม และคุณธรรมของ    

นักสรา้งสรรคง์านโฆษณา การฝึกทกัษะการสรา้งสรรคง์านโฆษณา 

16427 การบรหิารงานโฆษณา (6 หนว่ยกติ) 

 Advertising Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจโครงสรา้งของบรษัิทตวัแทนโฆษณา 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจหลักการออกแบบและกลยุทธ์การบริหารเพื่อความเป็นเลศิของบริษัท

ตวัแทนโฆษณา 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารงานโฆษณา 

 4. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจสภาพปัญหาการบริหารงานโฆษณาและแนวทางแกไ้ขการบรหิารงาน

โฆษณา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้งของบรษัิทตัวแทนโฆษณา กลยุทธ์การบรหิารเพื่อความเป็นเลศิของบรษัิทตัวแทนโฆษณา 

ภาวะผูน้ าและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นงานโฆษณา ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารงานโฆษณา การก าหนด

นโยบายและวางแผนกลยุทธก์ารโฆษณา ปัญหาการบรหิารงานโฆษณาและแนวทางการแกปั้ญหา และกรณีศกึษา 

16430 การบรหิารงานประชาสมัพนัธ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Public Relations Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจหลัก กระบวนการบรหิารและการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ในองคก์าร

ประเภทตา่งๆ 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลักและวธิกีารแสวงหาขอ้มูลเพื่อน ามาใชใ้นการบรหิารและการวางแผน

งานประชาสมัพันธ ์
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการ กระบวนการบรหิารงานประชาสัมพันธ ์การจัดโครงสรา้งองคก์าร การจัดการทรัพยากร

ของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ เอกชน องคก์ารไม่แสวงหาก าไร และองคก์ารสาธารณะอืน่ๆ การแสวงหาขอ้มูล

เพือ่น ามาใชใ้นการบรหิารและการวางแผนงานประชาสมัพันธ ์ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการวางแผนงาน

ประชาสมัพันธ ์

16440 การเขยีนส าหรบัสือ่ส ิง่พมิพ ์* (6 หนว่ยกติ) 

 Writing for Printed Media 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ โครงสรา้งและองคป์ระกอบของการเขยีนในสือ่สิง่พมิพป์ระเภทตา่งๆ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกั กระบวนการ วธิกีารเขยีนและเรยีบเรยีงในสือ่สิง่พมิพป์ระเภทตา่งๆ 

 3. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการเขยีนบทความสือ่สิง่พมิพป์ระเภทตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญ ประเภท วัตถุประสงค์ องค์ประกอบและโครงสรา้งของบทความ สารคด ี        

บทวจิารณ์ บทวเิคราะหแ์ละบทบรรณาธกิาร หลัก กระบวนการ เทคนิค การฝึกทักษะ การเขยีนบทความ สารคด ี

บทวจิารณ์ บทวเิคราะห ์และบทบรรณาธกิารส าหรับสือ่สิง่พมิพป์ระเภทตา่งๆ 

16440 การเขยีนเชงิวารสารศาสตร ์ (6 หน่วยกิต)

 Journalistic Writing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิของการเขยีนเชงิวารสารศาสตร ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจหลกัการและกระบวนการเขยีนในงานเขยีนประเภทตา่งๆ 

 3. เพือ่ใหม้ทีกัษะการเขยีนงานเชงิวารสารศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญ ประเภทและวัตถุประสงค์ของการเขียนเชิงวารสารศาสตร์ หลักการและ

กระบวนการเขยีนบทสมัภาษณ์ บทความ บทบรรณาธกิาร บทวเิคราะห ์บทวจิารณ์และสารคด ีการใชภ้าพประกอบ 

การบรรณาธกิร งานเขยีน การฝึกทกัษะการเขยีน 

16441 การผลติสือ่ส ิง่พมิพ ์* (6 หนว่ยกติ) 

 Printed Media Production 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจกระบวนการเกีย่วกับการผลติสือ่ส ิง่พิมพ์ประเภทต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์  

การพมิพ ์เพือ่ด าเนนิการจัดพมิพไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเทคโนโลยกีารผลติหนังสอืพมิพแ์ละสือ่สิง่พมิพใ์นยคุดจิทิลั 

 3. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการผลติสิง่พมิพป์ระเภทตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กระบวนการเกีย่วกับการผลติสือ่ส ิง่พิมพ์ ระบบ เทคนิค และอุปกรณ์การพิมพ์ หลักการใชภ้าพ การสั่ง

ตัวพิมพ์ การพิสูจน์อักษร การจัดหนา้ เทคโนโลยีที่ใชใ้นการผลิตสือ่สิง่พิมพ์ สิง่พิมพ์ออนไลน์และสิง่พิมพ ์       

ในลกัษณะสือ่ผสม การฝึกทกัษะการผลติสือ่ส ิง่พมิพ ์

___________________ 

หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาในหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีนเิทศศาสตร ์(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
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16441 การผลติและเผยแพรง่านวารสารศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Journalism Publishing  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิการหลอมรวมสือ่ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจกระบวนการผลติและเผยแพร่งานวารสารศาสตรผ์่านสือ่ตา่งๆ  

 3. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการผลติและเผยแพร่งานวารสารศาสตรผ์า่นสือ่ตา่งๆ  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิการหลอมรวมสือ่ กระบวนการผลติและเผยแพร่ทางสีอ่สิง่พมิพ ์สือ่กระจายเสยีงและแพร่ภาพ และ

สือ่ออนไลน์ การใชเ้ทคโนโลยใีนการผลติและเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ กฎหมายและจรรยาบรรณในการผลติและ

เผยแพร่งานวารสารศาสตร ์การฝึกทกัษะการผลติและเผยแพร่งานวารสารศาสตรผ์่านสือ่ตา่งๆ 

16442 การบรหิารงานสือ่ส ิง่พมิพ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Printed Media Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการบรหิาร การจัดองคก์รสือ่ส ิง่พมิพ ์

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการบรหิารการผลติ  การบรหิารการตลาด การจัดจ าหน่าย และการบรหิาร

การขายเนือ้ทีโ่ฆษณาในสือ่สิง่พมิพ ์

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการบรหิารจัดการสือ่สิง่พมิพใ์นยุคดจิทิลั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการดา้นธุรกจิสือ่ส ิง่พิมพ์ แนวคดิการบรหิารองคก์รสือ่ส ิง่พิมพ์ การบรหิารจัดการกองบรรณาธกิาร  

การผลิต การจัดจ าหน่าย การตลาด การขายเนื้อที่โฆษณา การบริหารทรัพยากรองค์กรสิง่พิมพ์ การบริหาร

เทคโนโลยีที่เกี่ยวขอ้งการบริหารสิง่พิมพ์ออนไลน์และสิง่พิมพ์ในลักษณะสื่อผสม กฎหมายและจริยธรรม           

ในการบรหิารสือ่ส ิง่พมิพ ์

16445 การจดัและการผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงเบือ้งตน้ * (6 หนว่ยกติ) 

 Radio Programming and Production for Simple Format Program 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ กระบวนการจัดรายการ และการประเมนิรายการวทิยุกระจายเสยีง 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกลยทุธก์ารจัดรายการวทิยกุระจายเสยีงทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และทักษะในกระบวนการจัดรายการ และเทคนคิการจัดรายการวทิยุกระจายเสยีง

แตล่ะประเภท 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับกฎหมาย จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการจัดรายการวทิยุกระจายเสยีง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย กระบวนการ การจัดรายการ หลักและเทคนคิการจัดรายการ การประเมนิรายการ การวจิัยผูฟั้ง 

การจัดรายการวทิยชุมุชน การจัดรายการวทิยุประเภทตา่งๆ การจัดรายการวทิยเุฉพาะกลุม่ผูฟั้ง การจัดรายการวทิยุ

บนอนิเทอร์เน็ต การจัดรายการวทิยุในต่างประเทศ กฎหมาย จรยิธรรม และจรรยาบรรณเกีย่วกับการจัดรายการ

วทิยกุระจายเสยีง 

___________________ 

หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาในหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีนเิทศศาสตร ์(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
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16445 การจดัรายการวทิยกุระจายเสยีงและวทิยอุอนไลน ์ (6 หน่วยกิต)

 Radio Broadcast and Radio Online Programming 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับความหมายความส าคัญของการจัดรายการวทิยุกระจายเสยีงและ

  วทิยอุอนไลน ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการจัดรายการวทิยกุระจายเสยีงและวทิยุออนไลน ์

 3. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการวเิคราะห์ผูฟั้ง และปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดรายการ      

  วทิยกุระจายเสยีงและวทิยุออนไลน ์

 4. เพื่อใหม้ีความรู  ้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการวางแผนและการวางผังรายการวิทยุกระจายเสียงและ         

  วทิยอุอนไลน ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย และความส าคัญของการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ประเภท รูปแบบรายการ 

วิทยุกระจายเสียง หลักการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทต่างๆ หลักการจัดรายการวิทยุออนไลน ์            

การวิเคราะห์ผูฟั้ง การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน ์           

การวางแผนจัดรายการและการวางผังรายการ การประเมนิผลการจัดรายการ 

16446 การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงข ัน้สูง * (6 หนว่ยกติ) 

 Radio Production for Complex Format Program 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการวางแผนและผลติรายการแตล่ะรูปแบบ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเทคโนโลยกีารผลติรายการในยคุดจิทิลั 

 3. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการเป็นผูป้ระกาศและด าเนนิรายการ 

 4. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการวางแผนและการผลติรายการแตล่ะรูปแบบ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิในการผลติรายการ กระบวนการวางแผนและผลติรายการ เทคนคิในการผลติรายการแตล่ะประเภท

เทคโนโลยกีารผลติรายการในยุคดจิทิัล การพัฒนาทักษะการเป็นผูป้ระกาศ การเป็นผูด้ าเนนิรายการ และการผลติ

รายการแตล่ะรูปแบบ 

16446 การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีง (6 หนว่ยกติ) 

 Radio Production 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการวางแผนและผลติรายการแตล่ะรูปแบบ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเทคโนโลยกีารผลติรายการในยคุดจิทิลั 

 3. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการเป็นผูป้ระกาศและด าเนนิรายการ 

 4. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการวางแผนและการผลติรายการแตล่ะรูปแบบ 

___________________ 

หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาในหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีนเิทศศาสตร ์(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิในการผลติรายการ กระบวนการวางแผนและผลติรายการ เทคนคิในการผลติรายการแตล่ะประเภท 

เทคโนโลยกีารผลติรายการในยุคดจิทิัล การพัฒนาทักษะการเป็นผูป้ระกาศ การเป็นผูด้ าเนนิรายการ และการผลติ

รายการแตล่ะรูปแบบ 

16448 การผลติรายการโทรทศันเ์บือ้งตน้ * (6 หนว่ยกติ) 

 Basic Television Program Production 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจความหมาย ความส าคญั องคป์ระกอบ ประเภทและรูปแบบรายการโทรทศัน ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัและกระบวนการผลติรายการโทรทศันข์ัน้พืน้ฐาน 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการสือ่ความหมายดว้ยภาพและเสยีง และการเขยีนบทโทรทศัน ์

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจวสัดแุละอปุกรณ์ในการผลติรายการโทรทศัน์ 

 5. เพือ่ใหม้ทีกัษะพืน้ฐานในการผลติรายการโทรทัศน์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญ องคป์ระกอบ ประเภทและรูปแบบรายการโทรทัศน์ หลักและกระบวนการผลติ

รายการโทรทศันข์ัน้พืน้ฐาน การสือ่ความหมายดว้ยภาพและเสยีง การเขยีนบท วัสดแุละอปุกรณ์ในการผลติรายการ

โทรทัศน์ การท างานของกลอ้ง การจัดแสง การบันทกึเสยีง การผลติงานศลิปกรรม การล าดับภาพและการตัดต่อ 

การถ่ายท าในสตูดิโอ การถ่ายท าภาคสนาม การก ากับรายการและการก ากับเวที การฝึกทักษะขั ้นพื้นฐาน           

ในการผลติรายการโทรทศัน ์

16448 การสรา้งสรรคแ์ละการผลติรายการโทรทศันเ์บือ้งตน้ (6 หน่วยกิต)

 Creativity in Basic Television Production 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการสรา้งสรรคร์ายการโทรทศัน์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัและกระบวนการผลติรายการโทรทศัน์ 

 3. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิสรา้งสรรคร์ายการและทกัษะในการผลติรายการโทรทศัน์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญ หลักการและองคป์ระกอบในการคดิสรา้งสรรคร์ายการโทรทัศน์ กระบวนการน า

ความคดิสรา้งสรรคม์าผลติรายการโทรทัศน์ประเภทและรูปแบบตา่งๆ การเขยีนบทรายการโทรทัศน์ หลักการผลติ

รายการขัน้พื้นฐาน กระบวนและขัน้ตอนการผลิตรายการ หลักการใชภ้าพ หลักการจัดแสง หลักการใชเ้สยีง       

งานศลิปกรรม การปฏบิตักิารผลติ และฝึกทกัษะพืน้ฐานเบือ้งตน้ทีจ่ าเป็นส าหรับปฏบิตักิารผลติรายการโทรทศัน ์

16449 การผลติรายการโทรทศันข์ ัน้สงู * (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Television Program Production 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเทคนคิขัน้สงูในการผลติรายการโทรทัศน์และเขยีนบทโทรทศันร์ูปแบบตา่งๆ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเทคโนโลยขีัน้สงูในการผลติรายการโทรทศัน์ 

 3. เพือ่ใหม้ทีกัษะขัน้สงูในการผลติรายการโทรทัศน์ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถน าเทคนคิขัน้สงูไปประยกุตใ์ชใ้นการผลติรายการโทรทศัน ์

___________________ 

หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาในหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีนเิทศศาสตร ์(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2551) 



20 

 
 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กระบวนการพัฒนารายการโทรทัศน์ เทคโนโลยทีางดา้นภาพและเสยีง เทคนคิขัน้สงูในการผลติรายการ

โทรทัศน์รูปแบบต่างๆ เทคโนโลยขีัน้สงูทีใ่ชใ้นการผลติรายการโทรทัศน์ เทคนิคขัน้สงูในการเขยีนบทโทรทัศน ์

เทคนิคขัน้สูงในการก ากับรายการ ก ากับการแสดง การจัดแสง การบันทึกเสยีง การถ่ายภาพ การล าดับภาพ 

ศลิปกรรมและเทคนคิพเิศษ การแสดงทางโทรทศัน ์การฝึกทกัษะขัน้สงูในการผลติรายการโทรทศัน ์

16449 การสรา้งสรรคแ์ละการผลติรายการโทรทศันข์ ัน้สงู (6 หนว่ยกติ) 

  Creativity in Advance Television Production 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถสรา้งสรรคแ์ละผลติรายการโทรทศันป์ระเภทและรูปแบบทีซ่ับซอ้น 

 2. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจ และสามารถผลติรายการโดยใชเ้ทคนิคการผลติรายการโทรทัศน์และ 

  เทคโนโลยรีะดบัสงู  

 3. เพื่อเสรมิทักษะขัน้สูงในกระบวนการสรา้งสรรค์และผลติรายการโทรทัศน์ โดยเฉพาะขัน้ผลติและ     

  หลงัการผลติ 

 4. เพื่อใหส้ามารถสรา้งสรรคแ์ละผลติรายการโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ผ่านสือ่และชอ่งทางการสือ่สารตา่งๆ

  ได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การคดิสรา้งสรรคร์ายการโทรทัศน์ประเภทและรูปแบบตา่งๆทีม่คีวามซับซอ้น กระบวนการการน าความคดิ

สรา้งสรรค์มาใชผ้ลติรายการรูปแบบต่างๆที่ซับซอ้น กระบวนการผลติรายการ หลักการผลติรายการ วัสดุและ

อปุกรณ์ในการผลติรายการโทรทัศน์ทีต่อ้งใชเ้ทคโนโลยขีัน้สงู การเตรยีมการผลติ การผลติ และงานหลังการผลติ

รายการ กลยุทธ์การผลติรายการโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ผ่านสือ่และช่องทางการสือ่สารต่างๆ ฝึกทักษะที่จ าเป็น    

เพือ่ปฏบิตังิานผลติรายการโทรทัศนข์ัน้สงู 

16452 การผลติภาพยนตรเ์บือ้งตน้ (6 หนว่ยกติ) 

 Basic Film Production 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานในการผลติภาพยนตร ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจวสัดอุปุกรณ์การผลติภาพยนตร์ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการผลติภาพยนตร ์

 4. เพือ่ใหม้ทีกัษะพืน้ฐานในการผลติภาพยนตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิพื้นฐานในการผลติภาพยนตร์ กลอ้ง เทคนิคการใชก้ลอ้ง เลนส ์การเขยีนบทภาพยนตรเ์บือ้งตน้ 

การถ่ายภาพยนตร์ แสงและการจัดแสง เสยีงและการบันทกึเสยีง การตัดต่อ การวางแผนและเตรียมการผลติ

ภาพยนตร์ การผลติภาพยนตร์ ระบบการท างานของหอ้งปฏิบัติการภาพยนตร์ การฝึกทักษะผลิตภาพยนตร์         

ขัน้พืน้ฐาน 

16455 การรณรงคแ์ละผลติงานโฆษณา (6 หนว่ยกติ) 

 Advertising Campaigns and Production 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและขัน้ตอนการรณรงคท์างการโฆษณา 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัและกระบวนการผลติงานโฆษณา 
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 3. เพือ่ใหม้ทีกัษะการจัดท าโครงการรณรงคแ์ละผลติงานโฆษณา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิการรณรงคแ์ละผลติงานโฆษณา การสือ่สารตราสนิคา้ การวจัิยและการประเมนิผล การวเิคราะห์

ขอ้มูลและการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารสือ่โฆษณา การสรา้งสรรค์และการผลิตงานโฆษณาประเภทต่างๆ        

การน าเสนอแผนรณรงคโ์ฆษณา กรณีศกึษา ความรับผดิชอบ กฎหมายและจรยิธรรมในการโฆษณา 

16457 การเขยีนเพือ่การประชาสมัพนัธ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Public Relations Writing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการวางแผนการเขยีนเพือ่การประชาสมัพันธ ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการและรูปแบบการเขยีนเพือ่การประชาสมัพันธท์างสือ่ประเภทตา่งๆ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการและวธิกีารเขยีนเพือ่การประชาสมัพันธใ์นโอกาสตา่งๆ  

 4. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลักการ วธิกีารเขยีนแผนงานและโครงการรณรงคท์างการประชาสมัพันธ ์

เพือ่สนองวตัถปุระสงคท์ัง้ทางดา้นสงัคม การพัฒนา และธรุกจิ 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจและทกัษะการออกแบบสรา้งสารและบรูณาการการใชส้ือ่ใหม ่

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กระบวนการ และการวางแผนการเขยีนเพื่อการประชาสัมพันธ์ หลักการ และวธิกีารเขยีนข่าว บทความ 

สารคดีและสปอตเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเขียน         

เพื่อการประชาสัมพันธใ์นโอกาสพเิศษ การเขยีนค าปราศรัย สนุทรพจน์ แถลงการณ์ จดหมาย รายงาน หลักการ 

วธิกีารในการเขยีนแผนงาน และโครงการรณรงคท์างการประชาสมัพันธท์างดา้นสงัคม การพัฒนาธรุกจิ กรณีศกึษา

โครงการรณรงคล์ักษณะต่างๆ กรณีศกึษาการใชส้ือ่ใหม่และฝึกทักษะการออกแบบสรา้งสารและบรูณาการการใช ้

สือ่ใหม ่

16458 การสรา้งสรรคแ์ละผลติงานประชาสมัพนัธ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Media Production for Public Relations 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการในการสรา้งสรรคส์ือ่เพือ่การประชาสมัพันธ ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการ กระบวนการและเทคนคิการผลติสือ่เพือ่การประชาสมัพันธ ์

 3. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสรา้งสรรคแ์ละผลติสือ่เพือ่การประชาสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการ กระบวนการสรา้งสรรค์และออกแบบงานประชาสัมพันธ์ เทคนิคและวิธีการผลิตสื่อเพื่อ           

การประชาสัมพันธ์ แนวคิด หลักการ กระบวนการสรา้งสรรค์และผลิตสื่อประเภทสิง่พิมพ์ วทิยุกระจายเสียง 

โทรทัศน์ และสื่ออื่นๆ ตามกา้วหนา้ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เพื่อการประชาสัมพันธ์ การฝึกทักษะ            

การสรา้งสรรค ์และผลติสือ่เพือ่การประชาสมัพันธ ์
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16462 ความรูแ้ละทกัษะการสือ่สารชุมชน (6 หนว่ยกติ) 

 Knowledge and Skill for Communication for Community 

 วตัถปุระสงค ์ 

1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการพัฒนาทกัษะการสือ่สารส าหรับผูส้ง่สารและผูรั้บสาร

ในการสือ่สารชมุชน 

2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัทักษะการสือ่สารดา้นตา่งๆ  

3. เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับสือ่และสารในชมุชน การวเิคราะหแ์ละการเลอืกใชส้ือ่

และสาร 

ค าอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิ หลักการ การพัฒนาทักษะในกระบวนการสือ่สารชุมชน ความรูแ้ละทักษะการแสวงหาขอ้มูล     

การจับประเด็น การเขยีน การพูดและการน าเสนอ การประชมุและการจัดเวท ีการสั่งการและการโตแ้ยง้ การเลอืก

และสรา้งสารในชุมชน การวเิคราะห์สือ่และสาร การเลือกใชอ้ย่างเหมาะสม การรูเ้ท่าทันสือ่ชุมชน การสือ่สารแบบม ี  

สว่นร่วม 

16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลติสือ่ชุมชน (6 หนว่ยกติ) 

 Planning, Design and Production for Community Media 

 วตัถปุระสงค ์ 

1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจในกระบวนการและขัน้ตอนตา่งๆ ของการสือ่สารชมุชน  

2. เพือ่ใหนั้กศกึษามทีักษะในการวางแผนและผลติสือ่ใหก้บัชมุชน  

3. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูใ้นการประเมนิผลและสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการสือ่สารชมุชน 

ค าอธบิายชุดวชิา  

 บรบิท ชมุชน ผูส้ง่สาร เนื้อหาสาร ชอ่งทางการสือ่สาร กระบวนการในการวางแผน การออกแบบเนื้อหา 

กลยุทธ์ในการสรา้งเนื้อหา ขัน้ตอนการผลติสือ่ประเภทต่างๆ การน าไปใชใ้นชุมชน และการประเมนิผลการใช ้    

การสือ่สารชมุชน 

 

Last updated: 19–March-2018 

 

 


