
1 

 

 

หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพีนเิทศศาสตร ์

สาขาวชิานเิทศศาสตร ์

15205 หลกัการประชาสมัพนัธแ์ละโฆษณา  (6 หนว่ยกติ) 

 Principles of Public Relations and Advertising  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการ ความส าคญัของการประชาสมัพันธแ์ละโฆษณา 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักระบวนการสือ่สารการตลาดแบบผสมผสาน 

 3. เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจในองคป์ระกอบ และกระบวนการในการท างานประชาสมัพันธแ์ละโฆษณา 

 4. เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจความส าคญัของการใชง้านวจัิยเพือ่การท างานประชาสมัพันธแ์ละโฆษณา 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งจรยิธรรมวชิาชพีดา้นการประชาสมัพันธแ์ละโฆษณา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญของการประชาสัมพันธ์กับการโฆษณาในกระบวนการสือ่สารการตลาดแบบ

ผสมผสาน ประวตัแิละพัฒนาการของการประชาสมัพันธแ์ละการโฆษณา บทบาทอทิธพิลและความรับผดิชอบของ   

การประชาสัมพันธแ์ละการโฆษณาต่อสังคม องคป์ระกอบของการโฆษณา องคป์ระกอบของการประชาสัมพันธ์

ความส าคัญของงานวจัิยต่องานประชาสัมพันธแ์ละงานโฆษณา และจรยิธรรมวชิาชพีดา้นการประชาสัมพันธ์และ

โฆษณา 

15231 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัสือ่มวลชน  (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to Mass Media 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัลักษณะ พัฒนาการ บทบาทหนา้ที ่อทิธพิลของสือ่มวลชนประเภทตา่งๆ 

 2. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับการผลติ การเผยแพร่สือ่มวลชนประเภทต่างๆ และการวจิัยประเมินผล

สือ่มวลชน 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมาย จรยิธรรมสือ่มวลชนและรูเ้ทา่ทนัสือ่มวลชน  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะ พัฒนาการ บทบาทหนา้ที่สือ่มวลชนประภทต่างๆ อทิธพิลของสือ่มวลชน การสือ่สารมวลชน

เทคโนโลยีการสือ่สารสมัยใหม่ กระบวนการผลติ การเผยแพร่ กฎหมาย จริยธรรมสือ่มวลชน การส ารวจและ

ประเมนิผลสือ่มวลชน การรูเ้ทา่ทนัสือ่มวลชน 
16338 การสือ่ขา่วและการเขยีนขา่ว (6 หนว่ยกติ) 

 News Gathering and Writing  

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกับขา่ว ประเภทและองคป์ระกอบขา่ว 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลักการและกระบวนการสือ่ขา่ว การคดิวเิคราะหแ์ละการจับประเด็นขา่ว 

3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจโครงสรา้งและรูปแบบการเขยีนขา่ว 

4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจคณุสมบตัแิละจรรยาบรรณของผูส้ ือ่ขา่ว 

5. เพือ่ใหม้ทีกัษะดา้นการขา่ว 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญ วัตถุประสงค ์ประเภทของข่าว องคป์ระกอบข่าว หลักการและกระบวนการ     

สือ่ขา่ว การคดิและจับประเด็นขา่ว การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มูลขา่ว การสมัภาษณ์ การรวบรวม

ขอ้มูลขา่ว โครงสรา้งและรูปแบบการเขยีนขา่ว การใชภ้าพขา่ว การฝึกทักษะดา้นขา่ว คณุสมบัตแิละจรรยาบรรณ

ของผูส้ ือ่ขา่ว 

16339 การรายงานขา่วและการบรรณาธกิร                                                                  (6 หนว่ยกติ)

 News Reporting and Editing 

 วตัถปุระสงค ์

1 เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิและกระบวนการรายงานขา่ว 

2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจหลักการและกระบวนการบรรณาธกิรขา่ว  

3. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจจรรยาบรรณและความรับผดิชอบในการรายงานขา่วและการบรรณาธกิร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

ความหมาย ความส าคัญ วตัถปุระสงค ์หลกัการและกระบวนการรายงานขา่วเชงิสบืสวนและตคีวาม ขา่วเชงิวจัิยประยุกต ์

ขา่วเฉพาะดา้น หลักและกระบวนการบรรณาธกิรขา่ว การออกแบบจัดหนา้ จรรยาบรรณและความรับผดิชอบในการ

รายงานขา่วและการบรรณาธกิรขา่ว 
16343 การเขยีนบทวทิยกุระจายเสยีง (6 หนว่ยกติ) 

 Radio Script Writing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการและเทคนคิการเขยีนบทวทิยกุระจายเสยีงรูปแบบตา่งๆ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการวางแผนและการเตรยีมการเพือ่การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีง 

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละประเมนิผูฟั้งเพือ่การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีง 

 4. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการเขยีนบทวทิยกุระจายเสยีงรูปแบบตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ การวเิคราะหผ์ูฟั้ง หลักการ และเทคนคิ การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีง การวางแผนการเตรยีมการ

การสบืคน้และวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีงรูปแบบตา่งๆ คณุธรรม จรยิธรรมในการเขยีนบท 
16344 การพดูและการแสดงส าหรบัวทิยกุระจายเสยีง (6 หนว่ยกติ) 

 Radio Performance 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัและเทคนคิการพูด  และการแสดงส าหรับวทิยุกระจายเสยีง 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจจติวทิยาการพูดและการฟังในงานวทิยกุระจายเสยีง 

 3. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการพูด และการแสดงส าหรับวทิยกุระจายเสยีง 

 4. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิวเิคราะหผ์ลงานการพูด และการแสดงส าหรับวทิยกุระจายเสยีง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักและเทคนคิการพูดและการแสดงส าหรับงานวทิยุกระจายเสยีง จติวทิยาเกีย่วกับ การพูดและการฟัง

ในงานวทิยุกระจายเสยีง หลักการวางแผน เทคนิคในการพูด การประกาศ การบรรยาย การด าเนินรายการ  

การรายงานนอกสถานที่ การแสดงในงานวิทยุกระจายเสียง การฝึกทักษะในการพูดและการแสดงส าหรับ

วทิยกุระจายเสยีง 
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16350 ศลิปะถา่ยภาพและภาพยนตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Photography and Film Art 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจความหมาย องคป์ระกอบ และศลิปะการสือ่ความหมายของภาพถ่าย     

และภาพยนตร ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจประวตัขิองศลิปะภาพถา่ยและภาพยนตร ์

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการสรา้งสรรคง์านศลิปะภาพถา่ยและภาพยนตร ์

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจบทบาท อทิธพิล และผลกระทบของภาพถา่ยและภาพยนตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย องคป์ระกอบ ศลิปะการสือ่ความหมายดว้ยภาษา ภาพ แสง ส ีเสยีง ฉาก เครื่องแต่งกาย   

การแสดง การเคลือ่นไหว การตัดตอ่ หลักพืน้ฐานในการสรา้งสรรคง์านศลิปะภาพถา่ยและภาพยนตร ์ประวัตคิวาม

เป็นมา บทบาท อทิธพิล และผลกระทบของภาพถา่ยและภาพยนตร ์
16351 ทฤษฎแีละการวจิารณภ์าพยนตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Film Theory and Criticism 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัประวตัแิละพัฒนาการของภาพยนตร ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิและทฤษฎพีืน้ฐานของภาพยนตร์ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจรูปแบบและการเลา่เรือ่งของภาพยนตร์ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจหลกัพืน้ฐานในการวจิารณ์ภาพยนตร์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประวัตแิละพัฒนาการภาพยนตร ์แนวคดิและพัฒนาการของทฤษฎภีาพยนตรท์ีส่ าคัญ ทฤษฎภีาพยนตร์

พืน้ฐาน หลักพืน้ฐานของสนุทรียศาสตรภ์าพยนตรด์จิทิัล รูปแบบและการเล่าเรื่องของภาพยนตร ์และการวจิารณ์

ภาพยนตร ์ขอบเขตและความหมายของการวจิารณ์ ภาพยนตร ์ทฤษฎกีารวจิารณ์ภาพยนตรข์องส านักตา่งๆ รวมทัง้

บทบาทของนักวจิารณ์ อนิฟลเูอ็นเซอร ์และผูช้มในการวจิารณ์ กรณีศกึษาการวจิารณ์ภาพยนตร ์
16354 สือ่โฆษณา (6 หนว่ยกติ) 

 Advertising Media 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจลกัษณะเกีย่วกบัสือ่ประเภทตา่งๆ ทีใ่ชใ้นงานโฆษณา 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจหลักและวธิีการวางแผนการใชส้ือ่โฆษณาและการจัดซือ้สือ่โฆษณา

ประเภทตา่งๆ 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจหลักและวธิีการประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของสือ่โฆษณา

ประเภทตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะและประเภทของสือ่รวมถงึสือ่ใหมท่ีใ่ชใ้นงานโฆษณา การวจัิยผูบ้รโิภค การวเิคราะหต์ลาดสนิคา้ 

การวางแผนและการตัดสนิใจเลอืกสือ่โฆษณาประเภทต่างๆ รวมถงึสือ่ใหม่ การวางจุดประสงคก์ารใชส้ือ่โฆษณา 

ยุทธวธิีและหลักเกณฑก์ารจัดซือ้สือ่โฆษณา การจัดสรรงบประมาณ การขายรายการและเวลา การขายเนื้อที่

โฆษณา การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของสือ่โฆษณา 
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16356 กลยทุธก์ารประชาสมัพนัธ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Public Relations Strategies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ หลกัการการประชาสมัพันธเ์พือ่สงัคม การพัฒนาและธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการประยุกตแ์นวคดิและหลักการทางการประชาสัมพันธ ์เพือ่ก าหนดกลยุทธ ์

และวธิกีารประชาสมัพันธอ์งคก์ารประเภทตา่งๆ 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจการประยุกต์แนวคิดและหลักการการก าหนดกลยุทธ์และวิธีการ

ประชาสมัพันธใ์นสถานการณ์ตา่งๆ  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลกัการ กลยทุธ ์และวธิกีารประชาสมัพันธเ์พือ่สงัคม การพัฒนา และธรุกจิ การประยกุตแ์นวคดิ

และหลักการทางการประชาสัมพันธ ์เพื่อก าหนดกลยุทธแ์ละวธิีการประชาสัมพันธ์องคก์าร ราชการ รัฐวสิาหกจิ 

สาธารณประโยชน ์องคก์ารระหวา่งประเทศในสถานการณ์ทีเ่ป็นปัญหาและภาวะวกิฤตลักษณะตา่งๆ 
16374 การสรา้งสารเพือ่ผลติรายการโทรทศัน ์                                                             (6 หนว่ยกติ) 

 Message Design for Television Production 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการคดิสรา้งสรรคแ์ละออกแบบรายการโทรทัศน์ 

2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจหลักการดา้นศลิปะของรายการโทรทศัน์ 

3. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจวธิกีารและเทคโนโลยกีารสรา้งสารเพือ่ผลติรายการโทรทศัน์ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการสรา้งสาร การออกแบบรายการโทรทัศน์ทัง้ดา้นรูปแบบ เนื้อหา องคป์ระกอบศลิปะ  

ในการสือ่ความหมายดว้ย ภาพ แสง ส ีเสน้ รูปทรง ตัวอักษร สญัลักษณ์ เสยีง ทา่ทาง ดนตร ีวธิกีาร และเทคโนโลยี

ในการออกแบบสรา้งสารเพือ่ผลติรายการโทรทศัน์ 
16419 การจดัรายการโทรทศัน ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Television Programming 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิของการจัดรายการโทรทศัน์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการและวธิกีารจัดรายการโทรทศันป์ระเภทและรูปแบบตา่งๆ 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลักการวเิคราะหก์ลุ่มเป้าหมายและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดรายการ

โทรทศัน ์

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัและกลยุทธก์ารจัดผังและตารางออกอากาศรายการโทรทศัน์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิของการจัดรายการโทรทัศน์ หลักและวธิีการจัดรายการโทรทัศน์ ประเภทและรูปแบบต่างๆ 

หลักการวเิคราะหก์ลุ่มเป้าหมายและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดรายการโทรทัศน์ หลักและกลยุทธก์ารจัดผังและ

ตารางออกอากาศ 
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16423 การผลติภาพยนตรข์ ัน้สงู (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Film Production 

 วตัถปุระสงค 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจกระบวนการผลติภาพยนตรข์ัน้สงู 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจการเขยีนและพัฒนาบทภาพยนตร ์

 3. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการออกแบบงานสรา้งภาพยนตร์ การก ากับภาพยนตร์ เทคนิคและ   

  การด าเนนิการผลติภาพยนตร ์ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเทคโนโลยแีละอปุกรณ์ในการผลติภาพยนตรข์ัน้สงู 

 5. เพือ่ใหม้ทีกัษะขัน้สงูในการผลติภาพยนต ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กระบวนการผลติภาพยนตร์ขัน้สงู การเขยีนและพัฒนาบทภาพยนตร ์การก ากับภาพยนตร์ การออกแบบ

งานสรา้งภาพยนตร์ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการผลติภาพยนตร์ เทคนิคและการด าเนินการผลติภาพยนตร์     

การบนัทกึเสยีง การตดัตอ่ การท าเทคนคิพเิศษ การท าไตเติล้ และภาพยนตรแ์อนเิมชัน่ และการฝึกทกัษะการผลติ

ภาพยนตรข์ัน้สงู 

16426 การสรา้งสรรคง์านโฆษณา (6 หนว่ยกติ) 

 Creative Advertising   

 วตัถปุระสงค ์

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจวธิกีารสรา้งสรรคพ์ลงัความคดิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลักการถ่ายทอดความหมายดว้ยภาพ เสยีงและขอ้ความผา่นสือ่โฆษณาตา่งๆ 

 3. เพือ่ใหม้ทีกัษะการสรา้งสรรคง์านโฆษณา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 วิธีการสรา้งสรรค์พลังความคิด สถานการณ์ทางการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค และ

เทคโนโลยทีางสือ่โฆษณา ศลิปะและศาสตร์การถ่ายทอดความคดิโดยการสือ่ความหมายดว้ยภาพ เสยีง และ

ขอ้ความโฆษณาผ่านสือ่โฆษณาตา่งๆ เทคนคิการน าเสนอชิน้งานโฆษณา การสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคม และ

คณุธรรมของนักสรา้งสรรคง์านโฆษณา การฝึกทกัษะการสรา้งสรรคง์านโฆษณา 
16440 การเขยีนเชงิวารสารศาสตร ์                                                                             (6 หนว่ยกติ)

 Journalistic Writing 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิของการเขยีนเชงิวารสารศาสตร ์

2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจหลักการและกระบวนการเขยีนในงานเขยีนประเภทตา่งๆ 

3. เพือ่ใหม้ทีกัษะการเขยีนงานเชงิวารสารศาสตร ์

ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญ ประเภทและวัตถุประสงค์ของการเขียนเชงิวารสารศาสตร์ หลักการและ

กระบวนการเขยีนบทสมัภาษณ์ บทความ บทบรรณาธกิาร บทวเิคราะห ์บทวจิารณ์และสารคด ีการใชภ้าพประกอบ 

การบรรณาธกิร งานเขยีน การฝึกทกัษะการเขยีน 
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16441 การผลติและเผยแพรง่านวารสารศาสตร ์                                                           (6 หนว่ยกติ) 

 Journalism Publishing  

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิการหลอมรวมสือ่ 

2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจกระบวนการผลติและเผยแพร่งานวารสารศาสตรผ์่านสือ่ตา่งๆ  

3. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการผลติและเผยแพร่งานวารสารศาสตรผ์า่นสือ่ตา่งๆ  

ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิการหลอมรวมสือ่ กระบวนการผลติและเผยแพร่ทางสีอ่สิง่พมิพ ์สือ่กระจายเสยีงและแพร่ภาพ และสือ่

ออนไลน์ การใชเ้ทคโนโลยีในการผลติและเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ กฎหมายและจรรยาบรรณในการผลติและ

เผยแพร่งานวารสารศาสตร ์การฝึกทกัษะการผลติและเผยแพร่งานวารสารศาสตรผ์่านสือ่ตา่งๆ 
16445 การจดัรายการวทิยกุระจายเสยีงและวทิยอุอนไลน ์                                             (6 หนว่ยกติ)

 Radio Broadcast and Radio Online Programming 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับความหมายความส าคัญของการจัดรายการวทิยุกระจายเสยีงและ   

  วทิยอุอนไลน ์

2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการจัดรายการวทิยกุระจายเสยีงและวทิยุออนไลน ์

3. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการวเิคราะห์ผูฟั้ง และปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดรายการ      

  วทิยกุระจายเสยีงและวทิยุออนไลน ์

4. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับการวางแผนและการวางผังรายการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุ

  ออนไลน ์

ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย และความส าคัญของการจัดรายการวทิยุกระจายเสยีง ประเภท รูปแบบรายการ วทิยุกระจาย

เสยีง หลักการจัดรายการวทิยุกระจายเสยีงประเภทต่างๆ หลักการจัดรายการวทิยุออนไลน์ การวเิคราะห์ผูฟั้ง  

การวเิคราะหปั์จจัยทีม่ผีลกระทบตอ่การจัดรายการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุออนไลน์ การวางแผนจัดรายการและ

การวางผังรายการ การประเมนิผลการจัดรายการ 
16446 การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีง (6 หนว่ยกติ) 

 Radio Production 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการวางแผนและผลติรายการแตล่ะรูปแบบ 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเทคโนโลยกีารผลติรายการในยคุดจิทิลั 

3. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการเป็นผูป้ระกาศและด าเนนิรายการ 

4. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการวางแผนและการผลติรายการแตล่ะรูปแบบ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิในการผลติรายการ กระบวนการวางแผนและผลติรายการ เทคนคิในการผลติรายการแต่ละประเภท 

เทคโนโลยกีารผลติรายการในยุคดจิทิัล การพัฒนาทักษะการเป็นผูป้ระกาศ การเป็นผูด้ าเนนิรายการ และการผลติ

รายการแตล่ะรูปแบบ 
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16448 การสรา้งสรรคแ์ละการผลติรายการโทรทศันเ์บือ้งตน้                                          (6 หนว่ยกติ)

 Creativity in Basic Television Production 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการสรา้งสรรคร์ายการโทรทศัน์ 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลักและกระบวนการผลติรายการโทรทศัน์ 

3. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิสรา้งสรรคร์ายการและทกัษะในการผลติรายการโทรทศัน์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญ หลักการและองคป์ระกอบในการคดิสรา้งสรรคร์ายการโทรทัศน์ กระบวนการ   

น าความคดิสรา้งสรรคม์าผลติรายการโทรทัศน์ประเภทและรูปแบบต่างๆ การเขยีนบทรายการโทรทัศน์ หลักการ

ผลติรายการขัน้พื้นฐาน กระบวนและขัน้ตอนการผลติรายการ หลักการใชภ้าพ หลักการจัดแสง หลักการใชเ้สยีง 

งานศลิปกรรม การปฏบิตักิารผลติ และฝึกทกัษะพืน้ฐานเบือ้งตน้ทีจ่ าเป็นส าหรับปฏบิตักิารผลติรายการโทรทศัน ์
16449 การสรา้งสรรคแ์ละการผลติรายการโทรทศันข์ ัน้สงู (6 หนว่ยกติ) 

  Creativity in Advance Television Production 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถสรา้งสรรคแ์ละผลติรายการโทรทศันป์ระเภทและรูปแบบทีซ่ับซอ้น 

 2. เพื่อใหม้ีความรู  ้ความเขา้ใจ และสามารถผลิตรายการโดยใชเ้ทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์และ        

  เทคโนโลยรีะดบัสงู  

 3. เพื่อเสรมิทักษะขัน้สงูในกระบวนการสรา้งสรรคแ์ละผลติรายการโทรทัศน์ โดยเฉพาะขัน้ผลติและ 

  หลงัการผลติ 

 4. เพื่อใหส้ามารถสรา้งสรรคแ์ละผลติรายการโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ผ่านสือ่และช่องทางการสือ่สาร  

  ตา่งๆได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การคดิสรา้งสรรค์รายการโทรทัศน์ประเภทและรูปแบบต่างๆที่มีความซับซอ้น กระบวนการการน า

ความคดิสรา้งสรรคม์าใชผ้ลติรายการรูปแบบตา่งๆ ทีซ่ับซอ้น กระบวนการผลติรายการ หลักการผลติรายการ วัสดุ

และอปุกรณ์ในการผลติรายการโทรทัศน์ทีต่อ้งใชเ้ทคโนโลยขีัน้สงู การเตรยีมการผลติ การผลติ และงานหลังการ

ผลติรายการ กลยทุธก์ารผลติรายการโทรทศันเ์พือ่เผยแพร่ผ่านสือ่และชอ่งทางการสือ่สารตา่งๆ ฝึกทกัษะทีจ่ าเป็น  

เพือ่ปฏบิตังิานผลติรายการโทรทัศนข์ัน้สงู 

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 
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16455 การรณรงคแ์ละผลติงานโฆษณา  (6 หนว่ยกติ) 

 Advertising Campaigns and Production 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและขัน้ตอนการรณรงคท์างการโฆษณา 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัและกระบวนการผลติงานโฆษณา 

 3. เพือ่ใหม้ทีกัษะการจัดท าโครงการรณรงคแ์ละผลติงานโฆษณา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิการรณรงคแ์ละผลติงานโฆษณา การสือ่สารตราสนิคา้ การวจิัยและการประเมนิผล การวเิคราะห์

ขอ้มูลและการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารสื่อโฆษณา การสรา้งสรรค์และการผลิตงานโฆษณาประเภทต่างๆ  

การน าเสนอแผนรณรงคโ์ฆษณา กรณีศกึษา ความรับผดิชอบ กฎหมายและจรยิธรรมในการโฆษณา 
16457 การเขยีนเพือ่การประชาสมัพนัธ ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Public Relation Writing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจกระบวนการวางแผนการเขยีนเพือ่การประชาสมัพันธ ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจหลกัการและรูปแบบการเขยีนเพือ่การประชาสมัพันธท์างสือ่ประเภทตา่งๆ  

 3. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจหลกัการและวธิกีารเขยีนเพือ่การประชาสมัพันธใ์นโอกาสตา่งๆ  

 4. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจหลักการ วธิกีารเขยีนผนงานและโครงการรณรงคท์างการประชาสมัพันธ์

เพือ่สนองวตัถปุระสงคท์ัง้ทางดา้นสงัคม การพัฒนา และธรุกจิ 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจและทกัษะการออกแบบสรา้งสารและการบรูณาการใชส้ือ่ใหม ่

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กระบวนการ และการวางแผนการเขยีนเพื่อการประชาสัมพันธ ์หลักการและวธิกีารเขยีนข่าว บทความ 

สารคด ีและสปอตเพื่อการประชาสัมพันธท์างสือ่มวลชน สือ่เฉพาะกจิ และเครื่อข่ายคอมพวิเตอร์ การเขยีนเพือ่  

การประชาสมัพันธใ์นโอกาสพเิศษ การเขยีนค าปราศรัย สนุทรพจน ์แถลงการณ์ จดหมาย รายงาน หลกัการ วธิกีาร

ในการเขยีนแผนงานและโครงการรณรงคท์างการประชาสัมพันธ์ทางดา้นสังคม การพัฒนา ธุรกจิ กรณีศกึษา

โครงการรณรงคล์ักษณะตา่งๆ กรณีศกึษาการใชส้ือ่ใหม่และฝึกทักษะการออกแบบสรา้งสารและบรูณาการการใช ้

สือ่ใหม ่
16458 การสรา้งสรรคแ์ละผลติงานประชาสมัพนัธ ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Media Production for Public Relations 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจกระบวนการในการสรา้งสรรคส์ือ่เพือ่การประชาสมัพันธ ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจหลกัการ กระบวนการและเทคนคิการผลติสือ่เพือ่การประชาสมัพันธ ์

 3. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสรา้งสรรคแ์ละผลติสือ่เพือ่การประชาสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการ กระบวนการสรา้งสรรคแ์ละออกแบบงานประชาสัมพันธ์ เทคนิคและวธิีการผลติสือ่เพื่อการ

ประชาสมัพันธ ์แนวคดิ หลักการ กระบวนการสรา้งสรรคแ์ละผลติสือ่ประเภทสิง่พมิพ ์วทิยุกระจายเสยีง โทรทัศน์ 

และสือ่อืน่ๆ ตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลง เพือ่การประชาสมัพันธ ์การฝึกทกัษะ การสรา้งสรรค์

และการผลติสือ่เพือ่การประชาสมัพันธ ์
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