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หลกัสตูรนเิทศศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาการสือ่สารดจิทิลั 

สาขาวชิานเิทศศาสตร ์

10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนนิชวีติในสงัคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใชเ้หตผุล 

การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครยีด 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 การอา่น และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวนัตก ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตึอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้นการเมอืง 

เศรษฐกจิ สงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชน และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์

องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลต่อ

การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับแนวคดิ กฎเกณฑ์ และพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีม่ี

อทิธพิลตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพื่อใหเ้ขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยทีีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี ความคดิเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์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 

 ความรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 
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10152 ไทยกบัสงัคมโลก (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับสถานการณ์ แนวโนม้ ลักษณะความสัมพันธ์ และการเปลีย่นแปลงทาง

เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพื่อใหน้ าความรูไ้ปคดิ วเิคราะหปั์ญหา อันเป็น ผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ ในมติติ่างๆ ทัง้ทางการเมอืง 

เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 

 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 าคญัของภาษา ความคดิ และการสือ่สาร ศลิปะการใชถ้อ้ยค า ประโยค ส านวน โวหาร การพัฒนา

ทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนเพือ่สือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์การใชภ้าษาในการด าเนนิชวีติ 

การแสวงหาความรู ้และการถา่ยทอดความรู ้

10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Chinese for Communication  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งระบบเสยีงภาษาจนีกลาง สทัอักษรภาษาจนีกลางระบบฮั่นอีว่ ์พนิอนิ (Hànyǔ Pīnyīn) 

สามารถใชแ้ละอา่นออกเสยีงได ้

 2. เพื่อใหม้ีความรูเ้รื่องตัวอักษรจีนทีเ่ป็นหรือประกอบกันเป็นค าศัพทพ์ื้นฐาน รูปประโยคและหลัก 

ภาษาจนีทีใ่ชส้ือ่สารกนัทัว่ไป รวมทัง้ฝึกหัดการเขยีนตวัอกัษรจนี 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาจนีในการสือ่สารทั่วไปในชวีติประจ าวนั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภาษาจนีกลาง การถอดเสยีงอา่นดว้ยสทัอักษรภาษาจนีกลางระบบฮั่นอีว่ ์พนิอนิ (Hànyǔ Pīnyīn) 

ค าศัพทพ์ืน้ฐานและบทสนทนาทีใ่ชส้ือ่สารกันทั่วไปในชวีติประจ าวัน โครงสรา้งทางไวยากรณ์ และเรยีนรูฝึ้กเขยีน

ตวัอกัษรจนีประมาณ 550 ตวั 
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10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Khmer for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นระบบเสยีง ตวัอกัษร โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐานภาษาเขมร 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาเขมรระดบัพืน้ฐานสือ่สารในชวีติประจ าวนั 

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัค าศพัทภ์าษาเขมรทีใ่ชใ้นภาษาไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภาษาเขมร การฝึกเขยีนอักษรภาษาเขมร ทัง้อักษรเชลยีง และอักษรมูล ค าศัพทพ์ื้นฐาน  

ในชวีติประจ าวัน โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพื้นฐาน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  

เพือ่การสือ่สารในระดบัพืน้ฐาน ค าศพัทภ์าษาเขมรในภาษาไทย 

10164 สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (6 หนว่ยกติ) 

 Society and Culture in the ASEAN Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจภมูหิลงัและประวตัศิาสตรข์องภมูภิาคอาเซยีน 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจจดุประสงคก์ารรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิในอาเซยีน 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจสภาพทางสงัคม และวฒันธรรมของชาตสิมาชกิในอาเซยีน 

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทบาทและความสมัพันธ ์ของอาเซยีนกบัชาตติา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภูมหิลังและประวัตศิาสตร์ของประเทศสมาชกิอาเซยีน การรวมกลุ่มของประเทศสมาชกิ สภาพทาง

สังคมและวัฒนธรรมของประเทศในสมาชกิอาเซยีน บทบาทของอาเซยีน และความสัมพันธข์องอาเซยีนทีม่ีต่อ

ภมูภิาคตา่งๆ ของโลก 

15206 คอนเทนตเ์ชงิสรา้งสรรค ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Creative Content 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิการสรา้งสรรคค์อนเทนตใ์นการสือ่สาร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจหลกัการทางสนุทรยีศาสตรแ์ละการสือ่ความหมายผา่นคอนเทนตร์ูปแบบ

  ตา่งๆ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจการใชเ้ทคโนโลยสีรา้งสรรคค์อนเทนตใ์นการสือ่สาร 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความสามารถในการคดิเชงิสรา้งสรรค ์การวางแผนและออกแบบคอนเทนตเ์ชงิสรา้งสรรค์

  ในงานการสือ่สาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิการสรา้งสรรคค์อนเทนต ์หลกัการทางสนุทรยีศาสตรใ์นการสือ่ความหมายดว้ยภาพ กราฟิก แสง ส ี

เสน้ รูปทรง ตัวอักษร สญัลักษณ์ เสยีง ดนตร ีและภาษาท่าทาง กระบวนการคดิเชงิสรา้งสรรค ์การวางแผนและการ

ออกแบบคอนเทนตเ์ชงิสรา้งสรรคท์างดา้นเนื้อหา การเล่าเรื่องรูปแบบต่างๆ เชน่ ขอ้ความ ภาพนิ่ง ภาพเคลือ่นไหว 

และอนิโฟกราฟิก การใชเ้ทคโนโลยีในการสรา้งคอนเทนตใ์นการสือ่สาร และกรณีศกึษาการสรา้งคอนเทนต์เชงิ

สรา้งสรรค ์
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15231 หลกัวชิาชพีนเิทศศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Princple of Communication Arts 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในหลักวชิาชพีนเิทศศาสตร ์

 2. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจพื้นฐานเกีย่วกับธรรมชาตขิองสือ่ พัฒนาการ บทบาทหนา้ที ่อทิธพิล

  ของสือ่ในยคุดจิทิลั 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการผลติสือ่และการเผยแพร่ในยคุดจิทิลั 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจหลกัการวารสารศาสตร์ 

 5. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบวชิาชพีนเิทศศาสตรต์ามความสนใจของนักศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ธรรมชาตขิองสือ่ การสือ่สารในภูมทิศัน์สือ่ สือ่เกา่ สือ่ใหม ่สือ่สงัคม สือ่ดจิทิลั เทคโนโลยกีารสือ่สารสมัยใหม่ 

พัฒนาการ บทบาทหนา้ที่ ประโยชน์ อทิธิพลสือ่ หลักวชิาชพีนิเทศศาสตร์ การสือ่สารมวลชน ดา้นวารสารศาสตร์ 

วทิยกุระจายเสยีง ภาพยนตร ์วทิยโุทรทัศน ์การสือ่สารองคก์าร หลกัการประชาสมัพันธแ์ละการโฆษณาทีส่ง่ผลตอ่ความ 

สมัพันธก์บัการผลติ การบรูณาการและการหลอมรวมสือ่ การเผยแพร่ การสตรมีมิง่ การรูเ้ทา่ทนัสือ่และสารในยุคดจิทิัล 

15232 แนวคดิและทฤษฎกีารสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Communication Concepts and Theories 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิ หลกัการ และทฤษฎกีารสือ่สารทีเ่กีย่วขอ้ง 

 2. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายพฤตกิรรมการสือ่สารในยคุดจิทิลั 

 3. เพือ่ประยกุตใ์ชแ้นวคดิหลกัการและทฤษฎกีารสือ่สารในการสรา้งสรรคง์านนเิทศศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ความหมาย องคป์ระกอบ กระบวนการสือ่สาร บทบาทหนา้ทีข่องการสือ่สาร ประวัตพัิฒนาการ

ของการสือ่สาร หลักการ ทฤษฎกีารสือ่สารทีส่ าคัญ การประยุกตใ์ช ้การบูรณาการ แนวคดิ หลักการ ทฤษฎกีาร

สือ่สารและทีเ่กีย่วขอ้งมาอธบิายพฤตกิรรมการสือ่สารประเภทตา่งๆ เพือ่อธบิาย วเิคราะห ์และวพิากษ์ปรากฏการณ์ 

การสรา้งสรรคผ์ลงานดา้นการสือ่สารไดห้ลากหลายมติ ิเพือ่ตอบโจทยส์งัคมในยคุดจิทิลั 

15266 สือ่ศกึษาในยคุดจิทิลั (6 หนว่ยกติ) 

 Media Studies in Digital Era 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการวเิคราะหส์ือ่ ในระดบั ประเทศ ระดบัอาเซยีน และระดบัโลก 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับกระบวนการผลติ การเผยแพร่และการบรโิภคสือ่ตามบรบิทของ

  แตล่ะสงัคม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัพลงัอ านาจของสือ่ดจิทิัล 

 4. เพือ่วพิากษ์การน าเสนอสือ่และสารอยา่งรูเ้ทา่ทนั 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กระบวนการท างานของสือ่ทัง้การสรา้งสรรคก์ารผลติ การเผยแพร่และการบรโิภคสือ่ นวัตกรรมการ

สือ่สารในสภาพของสือ่ดจิทิัลในบรบิทสงัคม วัฒนธรรม เศรษฐกจิ การเมอืง เทคโนโลย ีภูมทิัศน์สือ่อตุสาหกรรม

สือ่ในระดับประเทศ ระดับอาเซยีน และระดับโลก ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับกระบวนการท างานของสือ่ พลังอ านาจของ

สือ่ดจิทิัลทีส่ง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงสงัคมในดา้นตา่งๆ การวเิคราะหน์โยบาย เนื้อหา และวธิกีารน าเสนอของสือ่ 

การตระหนัก รับรูป้ระโยชน์ อทิธพิล และผลกระทบของสือ่ต่อบุคคล ครอบครัว และสังคม การพัฒนาทักษะการ

รูเ้ทา่ทนัสือ่และสารทีส่ ือ่น าเสนอ 

15307 กฎหมายและจรยิธรรมการสือ่สารในยคุดจิทิลั (6 หนว่ยกติ) 

 Laws and Ethics for Communication in Digital Era 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิ ความหมาย ความส าคัญของกฎหมายในการประกอบวชิาชพี

  นเิทศศาสตร ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจคณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณและมาตรฐานวชิาชพีดา้นการสือ่สาร 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจการก ากบัตนเอง การก ากบัดแูลกจิการสือ่ในยุคดจิทิลั 

 4. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถวพิากษ์การใชก้ฎหมายและจรยิธรรมการสือ่สาร ในการก ากับตนเอง การ

  ก ากบัดแูลกจิการสือ่ในยคุดจิทิลั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ความหมาย ความส าคัญของกฎหมาย คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณและมาตรฐานวชิาชพี

ดา้นการสือ่สาร การก ากับตนเอง การก ากับดแูลกจิการ การคุม้ ครองผูบ้รโิภค ลขิสทิธิ ์ทรัพยส์นิทางปัญญา การ

สรา้งนวตักรรมการสือ่สาร ในการประกอบวชิาชพีนเิทศศาสตร ์การประกอบกจิการสือ่สือ่สารในยคุดจิทิัล 

15335 การวจิยัการสือ่สารและการจดัการขอ้มูลในยคุดจิทิลั (6 หนว่ยกติ) 

 Communication Research and Data Management in Digital Era 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ หลกัการ ระเบยีบวธิวีจิัย และการใชส้ถติใินการวเิคราะห์

  ขอ้มลู 

 2. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการแสวงหาขอ้มูล การวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลจาก

ฐานขอ้มลูขนาดใหญ ่

 3. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความสามารถในการจัดท าโครงการวจัิยการสือ่สารและการจัดการขอ้มูลขนาดใหญ่ 

เพือ่การตดัสนิใจในงานการสือ่สาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการ กระบวนการ ประเภทของการวจัิย ระเบยีบวธิวีจัิย การใชส้ถติเิพือ่การวเิคราะหข์อ้มูล

การวจัิยการสือ่สาร การแสวงหาและการจัดการขอ้มูล หลักการและกระบวนการจัดการขอ้มูล การวเิคราะห์และ

สงัเคราะหข์อ้มลูการวจัิยและฐานขอ้มลูขนาดใหญ ่และการใชโ้ปรแกรม เพือ่การจัดการขอ้มลู การรับฟังสงัคม  

เพือ่การตดัสนิใจงานการสือ่สารในยคุดจิทิัล 
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15336 การจดัการนวตักรรมการสือ่สารองคก์รเชงิกลยุทธ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Strategic Management in Corporate Communication Innovation 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ แนวคดิและหลกัการ เครือ่งมอืการสือ่สารองคก์ร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจการรับฟังเสยีงผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และการตดิตามประเมนิผลการสือ่สาร

  องคก์ร 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจกลยทุธก์ารจัดการนวตักรรมการสือ่สารองคก์ร 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจการจัดการการสือ่สารในการสรา้งความนยิม ภาพลกัษณ์ แบรนด ์

 5. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการจัดท าโครงการรณรงคน์วตักรรมการสือ่สารองคก์ร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลกัการ การจัดการการสือ่สารองคก์ร การออกแบบองคก์ร เครือ่งมอืการสือ่สารองคก์ร การรับฟัง

เสยีงผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี การวเิคราะหเ์สยีงสงัคมดว้ยเครือ่งมอืตา่งๆ กลยุทธก์ารจัดการนวัตกรรมการสือ่สารองคก์ร 

การสรา้งความนิยม การสรา้งภาพลักษณ์ การสือ่สารแบรนดเ์ชงิประเด็น การสือ่สารความเสีย่ง การสือ่สารภาวะ

วิกฤต การจัดการภาคีเครือข่ายการสื่อสารและความร่วมมือ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

การสือ่สารองคก์ร การตดิตามประเมนิผลการสือ่สารองคก์ร การจัดท าโครงการรณรงคก์ารการสือ่สารนวัตกรรม 

การสือ่สารองคก์ร 

15337 การสือ่สารเพือ่การเปลีย่นแปลง (6 หนว่ยกติ) 

 Communication for Change 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจแนวคดิ โครงสรา้งระบบสังคมกับพัฒนาการของการสือ่สารเพื่อการ

เปลีย่นแปลง 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจหลกัการวางแผนเชงิกลยุทธก์ารสือ่สารเพือ่การเปลีย่นแปลง 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเครือ่งมอืการขบัเคลือ่นสงัคมเพือ่การเปลีย่นแปลง 

 4. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการจัดท าโครงการสือ่สารเชงิบรูณาการเพือ่การเปลีย่นแปลงในยุคดจิทิลั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ขอบขา่ย ความหมาย ความส าคัญและพัฒนาการของการสือ่สาร ความรูพ้ืน้ฐานทางโครงสรา้ง

ระบบสงัคมการขับเคลือ่นสงัคมเพือ่การเปลีย่นแปลง การสือ่สารนวัตกรรม การวางแผนและการก าหนดยุทธวธิขีอง

การสือ่สาร การรณรงคก์ารสือ่สารในภาวะวกิฤตเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคม ประเทศ ในดา้น

การศกึษา วัฒนธรรม เศรษฐกจิ การเมอืงและสิง่แวดลอ้ม การน าหลักและวธิกีารสือ่สารไปประยกุตใ์ชใ้นการจัดท า

โครงการ การสือ่สารเชงิบรูณาการเพือ่การเปลีย่นแปลงสงัคม องคก์ารและชมุชนในยคุดจิทิลั 

16353 การสือ่สารการตลาดในยคุดจิทิลั (6 หนว่ยกติ) 

 Marketing Communication in Digital Age 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิ หลกัการตลาดและการสือ่สารการตลาดในยคุดจิทิลั 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเพือ่การสือ่สารการตลาดในยคุดจิทิัล 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการใชเ้ครือ่งมอืการสือ่สารการตลาดในยุคดจิทิลั 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจและตระหนักในจรยิธรรมและ การคุม้ครองผูบ้รโิภคในยคุดจิทิลั 

 5. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการวางแผนกลยุทธก์ารสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการในยคุดจิทิัล 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการการสือ่สารการตลาด การสือ่สารการตลาดเชงิธุรกจิ การสือ่สารการตลาดเพื่อสังคม        

การวเิคราะหก์ารตลาดและพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในยุคดจิทิัล กลุม่ผูบ้รโิภคเป้าหมาย จติวทิยาและรูปแบบการสือ่สาร

เพือ่จูงใจ การวจัิยการสือ่สารการตลาด การสือ่สารแบรนด ์การสรา้งภาพลักษณ์ในการสือ่สารการตลาด เครือ่งมอื

การสือ่สารการตลาด ดา้นการโฆษณา การประชาสัมพันธ ์การสง่เสรมิการขาย การตลาดแบบเจาะจง การตลาด 

เชงิกจิกรรม การใชเ้ทคโนโลยีการสือ่สารการตลาด การวางผนกลยุทธ์การสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ 

จรยิธรรมและการคุม้ครองผูบ้รโิภคในยคุดจิทิลั 

16412 ประสบการณว์ชิาชพีนเิทศศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Communication Arts 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ประยุกตใ์ช ้แนวคดิ หลักการและทฤษฎทีางการสือ่สารในการพัฒนาตนและการท างานวชิาชพี

  นเิทศศาสตร ์

 2. เพือ่ใหม้ปีระสบการณ์ดา้นบรหิารจัดการเชงิกลยุทธเ์พือ่การพัฒนางานนเิทศศาสตร ์

 3. เพือ่ฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะการท างานเป็นหมูค่ณะ การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และการรูเ้ทา่ทันสือ่และสาร

ในการพัฒนาประสบการณ์วชิาชพีนเิทศศาสตร ์

 4. เพือ่สง่เสรมิความสมัพันธอ์ันด ีเครอืขา่ยและความร่วมมอื ระหวา่งนักศกึษา คณาจารย ์และนักวชิาชพี 

 5. เพือ่สง่เสรมิประสบการณ์ทัง้ดา้นความรู ้คณุธรรม จรรยาวชิาชพีของนักนเิทศศาสตร ์

 6. เพือ่จัดท าแผนการเรยีนรูเ้พือ่พัฒนาตนเองเขา้สูโ่ลกการท างานในวชิาชพีนเิทศศาสตรใ์นยคุดจิทิลั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การพัฒนาทักษะการเรียนรูเ้พื่อการจัดการพัฒนาตนเขา้สู่โลกการท างานวชิาชพีนิเทศศาสตร์ในยุค

ดจิทิัล การเป็นนักนเิทศศาสตร ์ดว้ยการประยุกตใ์ชแ้นวคดิ หลักการ ทฤษฎกีารสือ่สาร ในงานนเิทศศาสตร ์ทักษะ

การสือ่สาร การพัฒนาบุคลกิภาพ การท างานดา้นการบรหิารจัดการเชงิกลยุทธ ์การเป็นผูน้ า ผูต้าม การท างาน

ร่วมกัน วุฒภิาวะ อารมณ์ สังคม ทักษะการรู เ้ท่าทันสื่อและสาร การวเิคราะห์ปัญหาและการตัดสนิใจในวิชาชีพ 

นิเทศศาสตร์ การจัดท าแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาวชิาชพีนิเทศศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วชิาชพี การประกอบกจิการสือ่สาร การสรา้งนวตักรรมการสือ่สาร เทคนคิการน าเสนองาน รวมทัง้การสรา้งเครอืขา่ย

และความร่วมมอืทางวชิาการและวชิาชพี 

16426 การสือ่สารแบรนด ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Brand Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิและหลกัการการสือ่สารในยคุดจิทิัล 

 2. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการสรา้งแบรนดท์ีย่ั่งยนื 

 3. เพือ่ประยกุตใ์ชค้วามรูใ้นการสรา้งแบรนดก์บับคุคล องคก์ร สนิคา้ บรกิารและสงัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการ การวเิคราะหข์อ้มูล เพื่อการรีแบรนด ์การสรา้งคุณค่า ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

ภาพลักษณ์ในการสรา้งแบรนด ์จุดสมัผัสแบรนด ์ประสบการณ์แบรนด ์การประยุกตใ์ชก้ารสรา้งแบรนดด์า้นผูท้รง

อทิธพิลทางความคดิ การตลาด สงัคม องคก์ร เพือ่กา้วสูแ่บรนดท์ีย่ั่งยนืในการสือ่สารยุคดจิทิัล การสือ่สารแบรนด์

ในองคก์ร 
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16455 การสรา้งสรรคค์อนเทนตแ์ละสตรมีมิง่ (6 หนว่ยกติ) 

 Creative Content and Stearming 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง การสรา้งสรรคค์อนเทนตแ์ละสตรมีมิง่ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจการคดิสรา้งสรรค ์ศลิปะและศาสตรก์ารถ่ายทอดความคดิในการสรา้งสรรค์

  คอนเทนตแ์ละสตรมีมิง่ 

 3. เพื่อใหม้คีวามสามารถและทักษะในการผลติคอนเทนตใ์นแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อการสือ่สารในยุค

  ดจิทิลั 

 4. เพือ่ใหม้คีวามสามารถและทักษะในการท าแผนงาน โครงการและน าเสนอคอนเทนตเ์พือ่การสือ่สาร

  ในยคุดจิทิลั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคและขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง การคดิสรา้งสรรค ์ศลิปะและศาสตรก์ารถ่ายทอด

ความคดิ การผลติ การน าเสนอ การประยกุตใ์ช ้คอนเทนตแ์ละสตรมีมิง่ เพือ่การรณรงคก์ารสือ่สารในยคุดจิทิลั การ

รับสง่สัญญาณภาพและเสยีงผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตโดยใชเ้ทคโนโลยีสมัยใหม่ การถ่ายทอดสด การรับชม 

รูปแบบการสตรมีมิง่ อปุกรณ์การสตรมีมิง่ การสรา้งรายไดช้อ่งทางอาชพีใหม่ๆ การเป็นผูผ้ลติสือ่ผ่านชอ่งทางต่างๆ 

ไดห้ลายแพลตฟอร์ม กรณีศกึษาและการฝึกทักษะการสรา้งสรรคค์อนเทนตแ์ละสตรีมมิง่ ดว้ยการจัดแผนและ

โครงการเพือ่การสือ่สารในยคุดจิทิลั ประเภทการคา้ ความคดิ สงัคมและบนัเทงิ 

16465 นวตักรรมการสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Communication Innovation 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิและหลักการสรา้งนวตักรรมการสือ่สาร 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวพิากษ์ ปรากฎการณ์ ประเด็นปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกับนวัตกรรมการสือ่สารอย่างมคีณุธรรม

  และจรยิธรรม 

 3. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชน้วตักรรมการสือ่สาร เพือ่แกปั้ญหาและพัฒนาสงัคม 

 4. เพือ่ใหส้ามารถวางแผนและจัดท าโครงการเกีย่วกบันวตักรรมการสือ่สารในยคุดจิทิัล 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญ ประเภท ขอบข่าย พัฒนาการของนวัตกรรมการสือ่สาร ปรากฎการณ์ บรบิท

ทางสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง วัฒนธรรม และเทคโนโลยทีีม่คีวามสมัพันธก์ับการสรา้งนวัตกรรมการสือ่สาร การ

หลอมรวมสือ่ การสือ่สารดจิทิัล การสือ่สารแบบมัลตแิชลแนล การก าหนดปัญหา ประเด็นการพัฒนา เพื่อการ

แลกเปลีย่นเรยีนรูน้วัตกรรมการสือ่สารอย่างมคีณุธรรมและจรยิธรรม การวางแผนและการจัดท าโครงการสรา้งและ

ประยกุตใ์ชน้วตักรรมการสือ่สารในยคุดจิทิลั 

16466 การประกอบกจิการสือ่สารในยคุดจิทิลั (6 หนว่ยกติ) 

 Media Entrepreneur in Digital Era 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิและหลกัการการประกอบการดา้นการสือ่สารในยุคดจิทิลั 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจการออกแบบแผนการบรหิารจัดการเพือ่การประกอบกจิการการสือ่สารในยุค

  ดจิทิลั 

 3. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการจัดท าโครงการเพือ่เป็นผูป้ระกอบกจิการสือ่สารในยคุดจิทิลั 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ องคป์ระกอบ หลักการ รูปแบบ ประเภท พัฒนาการ การวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อเป็นผูป้ระกอบ

กจิการดา้นการสือ่สารในยุคดจิทิัล สตารท์อัพ สตรมีมิง่ การขายออนไลน์และแพลตฟอรม์ต่างๆ แนวคดิ หลักการ

และกลยุทธ์การจัดการองค์กรสือ่ ทศิทางองค์กร พันธกจิ โครงสรา้ง คน การเงนิ และเทคโนโลยี การจัดท า

โครงการเพือ่เป็นผูป้ระกอบการการสือ่สารในยคุดจิทิัล 
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