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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts
นศ.บ. (นิเทศศาสตร)
B.Com.Arts. (Communication Arts)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

สรางนักวิชาการและวิชาชีพดานการสื่อสารมวลชน ที่ถึงพรอมดวยความรูและความเชี่ยวชาญ
มีคุณธรรมจริยธรรมและสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวม
วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังนี้
1. ใหมีความใฝรูในทฤษฎีและหลักการทางนิเทศศาสตร และขาวสารขอมูลโดยรูลึก รูกวาง รูจริง และ
รูทัน สามารถวิเคราะหและเขาใจวิธีการประยุกตใชอยางเหมาะสม
2. ให มี ทั กษะในการใช กระบวนการทางวิ ชาชี พนิ เทศศาสตร กระบวนการสื่ อ สารระหว า งบุ ค คล
กระบวนการสื่อสารภายในองคการ และกระบวนการสื่อสารมวลชน โดยใชนวัตกรรมที่ทันสมัยและเหมาะสม
3. ให มี ความรู สึ กนึ กคิ ดที่ จะใช ข อมู ลขาวสารและกระบวนการทางวิ ชาชีพนิ เทศศาสตร ที่ มีสํ านึ ก
รับผิดชอบตอสังคม และเปนผูม ีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดมั่นจรรยาบรรณในวิชาชีพ
จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
126
หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1.) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา
9 หนวยกิต
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
9 หนวยกิต
2.) หมวดวิชาเฉพาะ
90 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน
9 หนวยกิต
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
29 หนวยกิต
2.3) กลุม วิชาเฉพาะดาน
2.3.1) วิชาบังคับ
15 หนวยกิต
2.3.2) วิชาเลือก
30 หนวยกิต
2.4) กลุมวิชาชีพ (ฝกประสบการณ)
7 หนวยกิต
3.) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต

การจัดการเรียนการสอน
1500110

1.) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมภาษา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร

30 หนวยกิต
9 หนวยกิต
3(3-0)

หนา 1

1500111
1500112
2500113
2500114
2500115
2500116
4000115
4000116
4000117

1500109
3561104
3561105
1551613
3001103
3003101
3011104

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills
ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development
วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาแกน
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
Developing Skills in English
ยุทธศาสตรการจัดการ
Managerial Strategies
การเปนผูประกอบการ
Entrepreneurship
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน
English for Mass Communication
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร
Personality Development for Communication Arts
การวิจัยนิเทศศาสตร
Research in Communication Arts
หลักและทฤษฎีนิเทศศาสตร
Principles and Theories of Communication Arts

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร

3(3-0)
3(3-0)
12 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
9 หนวยกิต
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
90 หนวยกิต
9 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
29 หนวยกิต
2(2–0)
3(2–2)
3(3–0)
3(3–0)

หนา 2

3011105

หลักและทฤษฎีการสื่อสารมวลชน
3(3–0)
Principles and Theories of Mass Communication
3011103 ศิลปะการใชภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร
3(2–2)
Language Styles for Communication Arts
3012102 จริยธรรมและกฎหมายสื่อสารมวลชน
3(3–0)
Ethics and Laws of Mass Communication
3013205 การสื่อสารและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3(2–2)
Communication and Information for Community Development
3052102 หลักการสื่อสารการตลาด
3(3–0)
Principles of Marketing Communication
3061101 การถายภาพเบื้องตน
3(2–2)
Basic Photography
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน (วิชาเอก)
45 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งเพียงกลุมวิชาเอกเดียว โดยมีจํานวนหนวย
กิต 45 หนวยกิต
2.3.1) กลุมวิชาเอกวารสารศาสตร
บังคับ เรียน
15 หนวยกิต
3013103 การวิเคราะหสถานการณปจจุบันเพื่อการสื่อสาร
3(2–2)
Analysis of Current Affairs for Communication
3021102 หลักวารสารศาสตร
3(3–0)
Principles of Journalism
3023201 การสื่อขาว 1
3(2–2)
News Reporting 1
3023202 การสื่อขาว 2
3(2–2)
News Reporting 2
3023205 การเขียนบทความและสารคดี
3(2–2)
Article and Feature Writing
เลือก เรียน
30 หนวยกิต
3013102 สื่อมวลชนกับสังคม
3(3–0)
Mass Media and Society
3014201 เทคโนโลยีการสื่อสาร
3(2–2)
Communication Technology
3022301 กราฟกสสําหรับวารสารศาสตร
3(2–2)
Graphics for Journalism
3022302 ระบบสารสนเทศเพื่องานวารสารศาสตร
3(2–2)
Information Systems for Journalism

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร

หนา 3

3023101
3023203
3023206
3023302
3023401
3023402
3023501
3023502
3024201
3024202
3024203
3024204
3024303
3024902
3024903
3024905
3031201
3031301

เทคโนโลยีทางการพิมพ
Printing Technology
การเขียนสรางสรรคเชิงวารสารศาสตร
Journalistic Styles Creative Writing
การแปลขาวและการเขียนขาวภาษาอังกฤษ
English News Translation and Writing
การประยุกตใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับงานวารสารศาสตร
Computer Information Technology and Application for Journalism
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ
Printed Media Production
การบรรณาธิกรหนังสือพิมพและนิตยสาร
Newspaper and Magazine Editing
การผลิตและการเผยแพรสื่อสิ่งพิมพชุมชน
Community Printed Media Production and Publications
การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ
Printed Media Production Management
การสื่อขาวเศรษฐกิจ
Economic News Reporting
การสื่อขาวการเมือง
Political News Reporting
การสื่อขาวสังคม
Social News Reporting
การสื่อขาวตางประเทศ
International News Reporting
การออกแบบและจัดหนาสื่อสิ่งพิมพ
Designs and Page Composition for Printed Media
โครงการพิเศษดานวารสารศาสตร
Special Project in Journalism
สัมมนาวารสารศาสตร
Seminar in Journalism
การวิจัยวารสารศาสตร
Research in Journalism
กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสาร
Special Events for Communication
กลยุทธการนําเสนองานนิเทศศาสตร
Presentation Strategies for Communication Arts Works

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร

3(3–0)
3(2–2)
3(2–2)
3(2–2)
3(2–2)
3(2–2)
3(2–2)
3(3–0)
3(2–2)
3(2–2)
3(2–2)
3(2–2)
2(1–2)
3(2–2)
3(2–2)
2(1–2)
2(1–2)
2(1–2)

หนา 4

3034501
3042206
3042402
3063202
3063205

3031101
3033202
3033603
3034101
3034504
3013103
3023401
3024303
3032401
3033201
3033503
3033506

การจัดนิทรรศการ
2(1–2)
Exhibition
การผลิตสื่อสิ่งพิมพออนไลน
3(2–2)
Online Printed Media Production
การรูเทาทันสื่อ
3(3-0)
Media Literacy
การถายภาพสารคดี
3(2–2)
Documentary Photography
การถายภาพเพื่องานวารสารศาสตร
3(2–2)
Photography for Journalism
2.3.2) กลุมวิชาเอกการประชาสัมพันธ
บังคับ เรียน
15
หนวยกิต
หลักการประชาสัมพันธ
3(3–0)
Principles of Public Relations
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ 1
3(2–2)
Writing for Public Relations 1
การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ
3(2–2)
Communication for Persuasion
สื่อประชาสัมพันธ
3(2–2)
Public Relations Media
การวางแผนการประชาสัมพันธเชิงกลยุทธ
3(2–2)
Strategic Public Relations Planning
เลือก เรียน
30
หนวยกิต
การวิเคราะหสถานการณปจจุบันเพื่อการสื่อสาร
3(2–2)
Analysis of Current Affairs for Communication
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ
3(2–2)
Printed Madia Production
การออกแบบและจัดหนาสื่อสิ่งพิมพ
2(1–2)
Designs and Page Composition for Printed Media
การผลิตวัสดุกราฟกสเพื่องานประชาสัมพันธ
3(2–2)
Graphics Production for Public Relations
การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ
2(1–2)
Speaking for Public Relations
การบรรยายสรุปและเทคนิคการประชุม
3(2–2)
Briefing and Conference Techniques
การประชาสัมพันธและสารสนเทศทางวัฒนธรรม
3(2–2)
Public Relations and Information for Cultural Studies

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร

หนา 5

3033507
3033602
3034102
3034103
3034201
3034401
3034402
3034501
3034503
3034902
3034903
3034905
3031201
3031301
3042206
3042402
3051201
3061201
3063202

การสื่อสารองคกร
Corporate Communication
ประชามติ
Public Opinion
สื่อมวลชนสัมพันธ
Mass Media Relations
สื่อพื้นบานเพื่อการประชาสัมพันธ
Traditional Folk Media for Public Relations
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ 2
Writing for Public Relations 2
การผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ
Radio Production and Programming for Public Relations
การผลิตและจัดรายการวิทยุโทรทัศนเพื่อการประชาสัมพันธ
Television Production and Programming for Public Relations
การจัดนิทรรศการ
Exhibition
ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ
Information System for Public Relations
โครงการพิเศษดานการประชาสัมพันธ
Special Project in Public Relations
สัมมนาการประชาสัมพันธ
Seminar in Public Relations
การวิจัยการประชาสัมพันธ
Public Relations Research
กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสาร
Special Events for Communication
กลยุทธการนําเสนองานนิเทศศาสตร
Presentation Strategies for Communication Arts Works
การผลิตสื่อสิ่งพิมพออนไลน
Online Printed Media Production
การรูเทาทันสื่อ
Media Literacy
การสื่อสารเพื่อการบริหารภาพลักษณ
Communication for Images Management
เทคนิคการสรางสรรคภาพดิจิทัล
Digital Imaging Creative Techniques
การถายภาพสารคดี
Documentary Photography

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร

2(2–0)
2(1–2)
2(1–2)
2(1–2)
2(1–2)
3(2–2)
3(2–2)
2(1–2)
3(2–2)
3(2–2)
3(2–2)
3(2–2)
2(1–2)
2(1–2)
3(2–2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2–2)
3(2–2)

หนา 6

3063206

3051101
3052101
3053201
3053501
3054401

3024302
3031301
3034501
3042402
3051201
3052501
3053202
3053203
3053502
3053503
3054301

การถายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ
Photography for Public Relations
2.3.3) กลุมวิชาเอกการโฆษณา
บังคับ เรียน
15
หลักการโฆษณา
Principles of Advertising
การโฆษณาและพฤติกรรมผูบริโภค
Advertising and Consumer Behavior
การสรางสรรคและเขียนบทโฆษณา 1
Advertising Creativity and Copy Writing 1
การวางแผนสื่อโฆษณา
Advertising Media Planning
การสรางสรรคและการผลิตงานโฆษณา
Advertising Creativity and Production

3(2–2)

หนวยกิต

เลือก เรียน
30
หนวยกิต
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ
Printed Media Designs
กลยุทธการนําเสนองานนิเทศศาสตร
Presentation Strategies for Communication Arts Works
การจัดนิทรรศการ
Exhibition
การรูเทาทันสื่อ
Media Literacy
การสื่อสารเพื่อการบริหารภาพลักษณ
Communication for Images Management
การโฆษณากับสังคม
Advertising and Society
การสรางสรรคและเขียนบทโฆษณา 2
Advertising Creativity and Copy Writing 2
การพูดเพื่อการโฆษณา
Speech for Advertising
การโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ
Printed Media Advertising
การโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Radio and Television Advertising
นิเทศศิลปเพื่อการโฆษณา
Visual Communication for Advertising

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร

3(3–0)
3(3–0)
3(2–2)
3(2–2)
3(2–2)

2(1–2)
2(1–2)
2(1–2)
3(3-0)
3(3-0)
2(2–0)
2(1–2)
3(2–2)
2(1–2)
2(1–2)
2(1–2)

หนา 7

3054302
3054501
3054502
3054503
3054902
3054903
3054904
3054905
3061201
3061601
3063204

3041101
3042201
3042205
3043409
3043408
3031301

การออกแบบโฆษณาโดยใชคอมพิวเตอร
2(1–2)
Computer Designs for Advertising
การวางแผนรณรงคเพื่อการโฆษณา
3(2–2)
Advertising Campaign Planning
การบริหารงานโฆษณา
3(3–0)
Advertising Management
ธุรกิจงานโฆษณา
3(3–0)
Advertising Business
โครงการพิเศษดานการโฆษณา
3(2–2)
Special Project in Advertising
สัมมนาการโฆษณา
3(2–2)
Seminar in Advertising
กรณีศึกษาดานการโฆษณา
2(1–2)
Case Study in Advertising
การวิจัยการโฆษณา
3(2–2)
Advertising Research
เทคนิคการสรางสรรคภาพดิจิทัล
3(2–2)
Digital Imaging Creative Techniques
ศิลปะกับงานภาพถาย
3(2–2)
Arts and Photography
การถายภาพเพื่อการโฆษณา
3(2–2)
Photography for Advertising
2.3.4) กลุม วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
บังคับ เรียน
15
หนวยกิต
หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(3–0)
Principles of Radio and Television
การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2–2)
Script Writing for Radio and Television
การผลิตรายการขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2–2)
News Production for Radio and Television
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
3(2–2)
Radio Program Production
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน
3(2–2)
Television Program Production
เลือก เรียน
30
หนวยกิต
กลยุทธการนําเสนองานนิเทศศาสตร
2(1–2)
Presentation Strategies for Communication Arts Works
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3034501
3042202
3043301
3043302
3043401
3043402
3043403
3043501
3043503
3044401
3044404
3044405
3044501
3044902
3044903
3044904
3042301
3042402
3051201

การจัดนิทรรศการ
Exhibition
การพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียง
Radio Performance
การใชหองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง
Radio Studio Operation
การใชหองปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน
Television Studio Operation
การแตงหนาและเครื่องแตงกาย
Make-up and Costumes
ฉากและวัสดุประกอบฉากวิทยุโทรทัศน
Scenery and Property for Television Production
การผลิตกราฟกสเพื่องานวิทยุโทรทัศน
Graphics Production for Television
การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Radio and Television Programming
ธุรกิจงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Radio and Television Business
การแสดงและการกํากับการแสดง
Acting and Directing
การบริหารการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
Radio Program Production Management
การบริหารการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน
Television Program Production Management
การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Radio and Television Management
โครงการพิเศษดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Special Project in Radio and Television
สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Seminar in Radio and Television
การวิจัยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Radio and Television Research
การตัดตอรายการวิทยุโทรทัศน
Television Program Editing
การรูเทาทันสื่อ
Media Literacy
การสื่อสารเพื่อการบริหารภาพลักษณ
Communication for Images Management
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3053503

3003801
3004801

การโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Radio and Television Advertising

2(1–2)

2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณชีพ
7 หนวยกิต
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร
2(90)
Preparation for Professional Experience in Communication Arts
การฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร
5(450)
Field Experience in Communication Arts

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล ว และต องไมเ ป นรายวิ ชาที่ กําหนดใหเรีย นโดยไมนับหนว ยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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คําอธิบายรายวิชา
1.) หมวดวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา
9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและเหมาะสม การใช
ทั กษะทางภาษาที่ สั ม พั น ธ กั น ในการจั บ ใจความสําคัญ การขยายความ การยอ ความ การสรุปความ การ
วิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และการเขียนอยางมี
มารยาทและมีคุณภาพ การนํ าเสนอผลการศึกษาคน ควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร วาจา และสื่อ
ประสม
1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
3(3-0)
English for Communication and Study Skills
Oral communication skills and listening comprehension skills to gain confidence
and fluency in interpersonal and presentational communication. Basic study skills: reading,
writing and those required for vocabulary development and information retrieval used for
undertaking basic research.
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0)
Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรม การกระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาที่มีตอกัน อิทธิพลของ
วัฒนธรรมที่มีตอวิวัฒนาการของภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใชภาษา
ในกลุมอาเซียน ภาษาถิ่น ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดานสังคม จิตนิยม
วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคาของชีวิต การพัฒนา
คุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึกหรือความตระหนัก
และการเสียสละตอสวนรวม
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetic for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย ดาน ความ
เชื่อ ศาสนา สั งคม บนพื้น ฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวที่แสดงถึงความสามารถในการ
แสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม การส งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะที่นําไปสูการเขาใจตนเอง
เขาใจผูอื่น และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
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2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคม วัฒนธรรมเศรษฐกิจ
การเมื อ ง การปกครอง ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อ ม การนํ า ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมา
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวมกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถิ่น การวิเคราะหประเด็นเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ผลกระทบ การ
ผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยงในระดับชุมชน ระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพงและ พาณิชย
กฎหมายทรั พ ย สิ น ทางป ญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่เ กี่ ย วข องกั บชี วิ ต ประจํา วั น เช น
พระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก พระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให โ ทษ พระราชบั ญ ญั ติ ท ะเบี ย นราษฎร
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
1.3) กลุม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
ตอ
ภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมสุขภาพ
ทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑ ทางธรรมชาติ
ที่มีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ
แบบแผนการ
ดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันที่มีความพอดีและการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย
เพื่อพัฒนาดุลย
ภาพของชีวิต
4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการแนวคิดแบบตางๆ ของมนุษย
ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การคิด
เชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพื่อแกปญหาในโลกสมัยใหม สําหรับการ
ดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนําเทคโนโลยี
มาประยุกตใช ในดานตางๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร เปรียบเทีย บขอดี
ขอเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
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2. ) หมวดวิชาเฉพาะ
90 หนวยกิต
2.1) วิชาแกน
9 หนวยกิต
1500109 Developing Skills in English
3(3-0)
Reading and writing skills to cope with future career demands, Including practices
in different reading strategies: scanning, skimming, identifying main ideas and specific
information. Reading sources from newspapers, brochures, advertisements, itineraries and the
internet. Practicing writing job application letters and resumes,
note-taking and
summarizing chosen texts.
3561104 ยุทธศาสตรการจัดการ
3(3-0)
Managerial Strategies
ขอบขายและพัฒนาการจัดการ บทบาทหนาที่ของการจัดการ การกําหนดภารกิจและการ
ตั้งเปาหมายของธุรกิจ องคประกอบของการวางแผนทางยุทธศาสตร หลักการพื้นฐานในการวิเคราะห
สภาพแวดลอม กระบวนการในการกําหนดยุทธศาสตร การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ การควบคุมและ
ประเมินผลยุทธศาสตร
โดยมีการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชประกอบการกําหนด
ยุทธศาสตรและการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ
3561105 การเปนผูประกอบการ
3(3-0)
Entrepreneurship
คุณสมบัติของผูประกอบการและกระบวนการพัฒนาสูการเปนผูประกอบการที่ดี
หลักทฤษฎี
และปฏิบัติการบริหารจัดการธุรกิจของตน ความคิดสรางสรรค เริ่มจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลาง และขนาด
ใหญ การจัดทําแผนธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ การบริหารจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ การตลาด
การ
ประชาสัมพันธ การลงทุน การวาจางและการเหมาชวงการผลิต นโยบายสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคมที่มีผลตอ
การประกอบการ กฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวของ การบริหารจัดการนวัตกรรมและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
รวมทั้งการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการประกอบการ
2.2) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
29 หนวยกิต
1551613 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน
2 (2-0)
English for Mass Communication
หลั ก การใช ภ าษาอั ง กฤษ โครงสร า งของประโยครู ป แบบต า งๆ ภาษากั บ การสื่ อ สาร ศั พ ท
ภาษาอังกฤษเฉพาะทางสื่อมวลชน ฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน โดยเนนความถูกตองในการ
ใชสํานวนโวหารของภาษาสื่อมวลชน
3001103 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร
3 (2-2)
Personality Development for Communication Arts
ความหมาย และความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ ยวกับการพัฒนา
บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพสวนบุคคลและบุคลิกภาพทางสังคม มนุษยสัมพันธ และมารยาททางสังคม
เพื่อนําไปประยุกตใชในงานนิเทศศาสตร
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3003101 การวิจัยนิเทศศาสตร
3(3–0)
Research in Communication Arts
ความหมายและความสําคัญของการวิจัย คุณลักษณะของการวิจัยโดยทั่วไปและการวิจัย นิเทศ
ศาสตร ประเภทของการวิจัยนิเทศศาสตร จริยธรรมในการวิจัยนิเทศศาสตร ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย ไดแก การ
ริเริ่มการวิจั ย การวางแผนการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสรุปผลและการเขีย น
รายงานการวิจัยอันเปนประโยชนตอวิชาชีพนิเทศศาสตร
3011104 หลักและทฤษฏีนิเทศศาสตร
3(3-0)
Principles and Theories of Communication Arts
ความหมายและความสํ า คั ญ ของนิ เ ทศศาสตร หลั ก การ แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารสื่ อ สาร
กระบวนการสื่อสารระดับตางๆ ในเชิงพฤติกรรมศาสตรการสื่อสาร รวมทั้งการสื่อสารในสื่อใหม ตลอดจน
บทบาทและอิทธิพลของการสื่อสารที่มีผลตอการพัฒนาสังคม
3011105 หลักและทฤษฎีการสื่อสารมวลชน
3(3–0)
Principles and Theories of Mass Communication
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ แนวคิด ทฤษฎี แบบจําลอง และกระบวนการของการ
สื่อสารมวลชน ระบบและประเภทของการสื่อสารมวลชน รวมทั้งนวัตกรรมการสื่อสารมวลชน บทบาท หนาที่
และอิทธิพลของการสื่อสารมวลชนตอการพัฒนา คุณธรรมและจริยธรรมของนักสื่อสารมวลชน
3011103 ศิลปะการใชภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร
3(2–2)
Language Styles for Communication Arts
ศิลปะการใชภาษาในการสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา เพื่อใหเกิดการสื่อ ความหมายอยาง
มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคของการสื่อสาร ฝกทักษะการใชภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร
3012102 จริยธรรมและกฎหมายสื่อสารมวลชน
3(3–0)
Ethics and Laws of Mass Communication
ความหมาย ความสําคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน สิทธิและเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกของมนุษย กับความรับผิดชอบตอสังคม ปรัชญากฎหมาย กฎหมาย
สื่อสารมวลชน ทั้งในประเทศ ประชาคมอาเซียน และกลุมประเทศอื่นๆ
3013205 การสื่อสารและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3(2-2)
Communication and Information for Community Development
ความหมายและความสําคัญของการสื่อสาร สารสนเทศ กระบวนทัศนการพัฒนา
กระบวน
ทัศนใหมในการพัฒนาทองถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด บทบาท และรูปแบบ ของการสื่อสาร
เพือ่ การพัฒนาทองถิ่น บทบาทของประชาสังคมและการสื่อสารแบบมีสวนรวมในกลุมประเทศอาเซียนกับการ
พัฒนาวิถีชีวิตและอัตลักษณทางวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น ฝกจัดทําโครงการปฏิบัติการการสื่อสารเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น
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3052102 หลักการสื่อสารการตลาด
3(3–0)
Principles of Marketing Communication
ความหมาย แนวคิด หลักการ และความสําคัญของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การ
วิ เ คราะห ป จ จั ย ที่ มี อิท ธิ พลต อการดํ าเนิ น งานสื่ อสารการตลาด การกํ า หนดกลยุท ธ และเครื่อ งมือ สื่ อสาร
การตลาด ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การเผยแพรขาวสาร การสงเสริมการขาย การแสดงสินคา
การจัดกิจกรรมพิเศษและการตลาดทางตรง ตลอดจนการใชเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดอื่นๆ
3061101 การถายภาพเบื้องตน
3(2–2)
Basic Photography
วิวัฒนาการของการถายภาพ กลไกและองคประกอบของอุปกรณถายภาพ แสงในการถายภาพ
การกําหนดมุมกลอง ขนาด และสัดสวนของภาพ หลักการและเทคนิคการปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการถายภาพ
การใชอุปกรณและเทคโนโลยีการถายภาพ ตลอดจนการฝกปฏิบัติการถายภาพประเภทตางๆ ดวยระบบดิจิทัล
เพื่อใหสามารถสื่อความหมายไดตรงตามเจตนาของผูสงสาร
2.3 กลุมวิชาเฉพาะดาน (วิชาเอก)
45 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งเพียงกลุมวิชาเอกเดียว โดยมีจํานวนหนวย
กิต 45 หนวยกิต
2.3.1) กลุมวิชาเอกวารสารศาสตร
บังคับ
15 หนวยกิต
3013103 การวิเคราะหสถานการณปจจุบันเพื่อการสื่อสาร
3(2–2)
Analysis of Current Affairs for Communication
ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหบทบาทของสื่อมวลชนไทยและสํานักขาว ขาม
ชาติในการนําเสนอขอมูลและสถานการณปจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ฝกวิเคราะห
และตีความการนําเสนอสถานการณปจจุบันในรูปแบบตางๆ เพื่อนําผลการวิเคราะหไปใชในการสื่อสาร
3021102 หลักวารสารศาสตร
3(3–0)
Principles of Journalism
ความหมาย ความเปนมาและพัฒนาการของงานวารสารศาสตร สิทธิตามหลักปฏิญญาสากล
จริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวของ บทบาทของขาวสารตอการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง หลักการและ
มาตรฐานของงานดานวารสารศาสตร แนวคิดในการจัดองคกรและกระบวนการบริหารงาน
วารสาร
ศาสตร ประเภทของเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอในสื่อประเภทตางๆ
3023201 การสื่อขาว 1
3(2-2)
News Reporting 1
ความหมายของขาวและการสื่อขาว ทฤษฎีพื้นฐานของการสื่อขาว จริย ธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวของ ศึกษาเนื้อหาของเหตุการณและปรากฏการณที่นําเสนอในรูปแบบขาวในสื่อประเภทตางๆ โครงสราง
องค ประกอบ คุณคาของข าว คุณลั กษณะ บทบาทของผูสื่อขาว เทคนิค กระบวนการ ขั้นตอนการสื่อขาว
แหลงขาว การสัมภาษณ การรายงานขาวผานสื่อประเภทตางๆ
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3023202 การสื่อขาว 2
3(2-2)
News Reporting 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3023201 การสื่อขาว 1
เทคนิคการกําหนดประเด็นขาวทุกเนื้อหา จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของ ฝกปฏิบัติการ สื่อ
ขาวเชิงสืบสวนสอบสวน ขาวเชิงวิจัย ขาวเชิงอธิบายความและเชิงตีความทุกประเภทเนื้อหา การเขียนบท
บรรณาธิการ การเขียนคอลัมน เพื่อนําเสนอในสื่อทุกประเภท ตามกระบวนการสื่อขาว
3023205 การเขียนบทความและสารคดี
3(2-2)
Article and Feature Writing
ความหมายของบทความและสารคดี วิเคราะหรูปแบบการเขียนบทความและสารคดีประเภท
ตางๆ ที่ปรากฏทางสื่ อมวลชน ศึกษากลวิธี การเขียน และการใชภาษาที่ถูกตอง เหมาะสม ฝกปฏิบัติ เขีย น
บทความและสารคดีประเภทตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานวารสารศาสตร
เลือก
30 หนวยกิต
3013102 สื่อมวลชนกับสังคม
3(3–0)
Mass Media and Society
บทบาท หน าที่ แนวคิ ด และทฤษฎี ระหวางสื่อมวลชนกับสังคมที่มีอิทธิพลตอกัน จริย ธรรม
สื่อมวลชน หลักสิทธิ เสรีภาพ ความรับผิดชอบในการดําเนินงานของสื่อมวลชน ภายใตความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม การควบคุมสื่อมวลชน ปญหาในวิชาชีพสื่อมวลชนไทยและการรูเทาทันสื่อมวลชน
3014201 เทคโนโลยีการสื่อสาร
3(2–2)
Communication Technology
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ และกระบวนการของการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ ก ปฏิ บั ติ แ ละประยุ กต ใ ช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่อ การสื่ อสารในงานนิ เทศศาสตร เช น สื่ อสิ่ งพิ ม พ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส สื่อออนไลน ฯลฯ เพื่อการใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ
3022301 กราฟกสสําหรับวารสารศาสตร
3(2-2)
Graphics for Journalism
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ และประเภทของงานกราฟกสสําหรับวารสารศาสตร หลักและ
เทคนิคการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ การเลือกและการประดิษฐตัวอักษร การเลือกภาพประกอบ หลักการใชสี การ
จัดองคประกอบของงานกราฟกส การผลิตตนแบบและการประเมินผลงานกราฟกสสําหรับงาน วารสารศาสตร
3022302 ระบบสารสนเทศเพื่องานวารสารศาสตร
3(2-2)
Information Systems for Journalism
เทคโนโลยีในการสืบคน ขอมูล วิเคราะห จําแนกประเภท และนํามาใชในงานวารสารศาสตร
รวมทั้งการจัดบริการสารสนเทศ ฝกสรางฐานขอมูลสําหรับงานวารสารศาสตรในระดับบุคคล และศูนยขอมูล
ของหนวยงาน
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3023101 เทคโนโลยีทางการพิมพ
3(3–0)
Printing Technology
กระบวนการเกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ ระบบเทคนิค ตลอดจนอุปกรณทางการพิมพ เพื่อให
สามารถเลือกใชและดําเนินการในการผลิตสิ่งพิมพแตละประเภทได โดยเนนหนังสือพิมพและนิตยสาร
3023203 การเขียนสรางสรรคเชิงวารสารศาสตร
3(2-2)
Journalistic Styles Creative Writing
ความหมาย ความสําคัญของการเขียนเชิงสรางสรรค ลักษณะ องคประกอบ หลักการ และกลวิธี
การเขียนเชิงสรางสรรค การพัฒนาทักษะการเขียนสรางสรรคเชิงวารสารศาสตร ผานการฝกเขียนบทความ บท
วิจารณ บทวิเคราะห และสารคดี
3023206 การแปลขาวและการเขียนขาวภาษาอังกฤษ
3(2-2)
English News Translation and Writing
หลั ก การและกลวิ ธี พื้ น ฐานในการแปลข า วภาษาอั ง กฤษเป น ภาษาไทย และภาษาไทยเป น
ภาษาอังกฤษ การเขียนขาวภาษาอังกฤษ ฝกการแปลสํานวนโวหาร ศัพทเฉพาะที่ใชในวารสารและหนังสือพิมพ
3023302 การประยุกตใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2)
สําหรับงานวารสารศาสตร
Computer Information Technology and Applications for Journalism
ประยุกตใชระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสืบคนขอมูลวิเคราะห จําแนก
ประเภท จัดเก็บขอมูล และนํามาใชในงานวารสารศาสตร รวมทั้งการจัดบริการสารสนเทศ ไดแก การใช
คอมพิวเตอรเน็ตเวิรค อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต โฮมเพจ มัลติมีเดีย
3023401

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ
3(2-2)
Printed Media Production
ความหมายและบทบาทของสื่อ สิ่งพิม พแต ล ะประเภท วิเ คราะหเนื้ อหาและรู ปแบบการ
นําเสนอของสื่อสิ่งพิมพประเภทตางๆ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส ศึกษากระบวนการผลิต ปญหาอุปสรรค ใน
การผลิต การประเมินผลการดําเนินงาน และฝกปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพแตละประเภท โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปที่เหมาะสม
3023402

การบรรณาธิกรหนังสือพิมพและนิตยสาร
3(2-2)
Newspaper and Magazine Editing
ความหมายและความสํ า คั ญ ของการบรรณาธิ ก ร หลั ก เกณฑ แ ละรู ป แบบการจั ด ทํ า
หนังสือพิมพ และนิตยสาร การเตรียมตนฉบับ การตรวจแก การคัดยอตนฉบับ การวางแผนการผลิต การ
จัดพิมพ การจัดหนาและตกแตงหนาหนังสือพิมพและนิตยสาร โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
ที่
เหมาะสม รวมทั้งการเขียนบทบรรณาธิการ
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3023501

การผลิตและเผยแพรสื่อสิ่งพิมพชุมชน
3(2-2)
Community Printed Media Production and Publications
รูปแบบ บทบาท หนาที่ของสิ่งพิมพชุมชน รวมทั้งกระบวนการผลิตและเผยแพรโดยเนน
การเสนอเนื้ อหาที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาชุ มชนในดานตางๆ เชน การเกษตร การสาธารณสุ ข การศึกษา
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การปกครองทองถิ่น
3023502

การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ
3(3–0)
Printed Media Production and Management
การจัดการองคกรของหนังสือพิมพ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร การบริหารงานในดานการ
บรรณาธิการ กระบวนการผลิ ต สื่อสิ่งพิมพ เสรีภาพและการควบคุม รวมทั้งดานธุร กิจ การลงทุน การ
การตลาดและการโฆษณา
3024201 การสื่อขาวเศรษฐกิจ
3(2-2)
Economic News Reporting
ความหมาย ความสําคัญและคุณลักษณะของขาวเศรษฐกิจ แหลงขาว วิธีคิด ประเด็นขาว เทคนิค
การหาขาวและการนําเสนอขาวเศรษฐกิจ การประเมินคุณคาขาวเศรษฐกิจ ความสัมพันธระหวางขาวเศรษฐกิจ
กับสายขาวอื่นๆ ความรูเกี่ยวกับศัพทเฉพาะทางเศรษฐกิจ จริยธรรมในการนําเสนอขาว ฝกปฏิบัติการเขียน
ขาวและผลิตขาวเศรษฐกิจ
3024202 การสื่อขาวการเมือง
3(2-2)
Political News Reporting
ความหมาย ความสําคัญและคุณลักษณะของขาวทางการเมือง แหลงขาว วิธีคิดประเด็นขาว
เทคนิคการหาขาวและการนําเสนอขาวการเมือง การประเมินคุณคาของขาวการเมือง ความสัมพันธระหวาง
ขาวการเมืองกับสายขาวอื่นๆ ความรูเกี่ยวกับศัพทเฉพาะทางการเมือง จริยธรรมในการนําเสนอขาว ฝก
ปฏิบัติการเขียนขาวและผลิตขาวการเมือง
3024203 การสื่อขาวสังคม
3(2-2)
Social News Reporting
ความหมาย ความสําคัญและคุณลักษณะของขาวสังคม แหลงขาว วิธีคิดประเด็นขาว เทคนิคการ
หาขาวและการนําเสนอขาวสังคม การประเมินคุณคาของขาวสังคม ความสัมพันธระหวางขาวสังคม กับสาย
ขาวอื่นๆ ความรูเกี่ยวกับศัพทเฉพาะทางสังคม จริยธรรมในการนําเสนอขาว ฝกปฏิบัติการเขียนขาวและผลิต
ขาวสังคม
3024204 การสื่อขาวตางประเทศ
3(2-2)
International News Reporting
ความหมาย ความสําคัญและคุณลักษณะของขาวตางประเทศ แหลงขาว วิธีคิดประเด็นขาว
เทคนิคการรวบรวมข อมู ล เทคนิ คและวิธี การนําเสนอขาวตางประเทศผานชองทางการสื่อสารตางๆ การ
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ประเมินคุณคาของขาวตางประเทศ จริยธรรมในการนําเสนอขาว ความรูเกี่ยวกับกระบวนการทํางานของสํานัก
ขาวตางประเทศ ฝกปฏิบัติการเขียนขาวและผลิตขาวตางประเทศ
3024303 การออกแบบและจัดหนาสื่อสิ่งพิมพ
2(1-2)
Designs and Page Composition for Printed Media
หลักการออกแบบและการจัดองคประกอบศิลป การจัดหนา การเลือกใชสีและตัวอักษร การ
เลือกใชภาพประกอบ และฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการออกแบบและจัดหนา สื่อ
สิ่งพิมพ เพื่องานวารสารศาสตร งานประชาสัมพันธ และงานโฆษณา
3024902 โครงการพิเศษดานวารสารศาสตร
3(2-2)
Special Project in Journalism
จั ด ทํ า โครงการพิ เ ศษหรื อ ศึ ก ษาค น คว า ทางด า นวารสารศาสตร โดยมี อ าจารย แ ละ/หรื อ
ผูทรงคุณวุฒิเปนผูใหคําแนะนําปรึกษา
3024903 สัมมนาวารสารศาสตร
3(2-2)
Seminar in Journalism
วิเ คราะห และวิ จ ารณ ป ญหาในการดําเนิน งานวารสารศาสตร เพื่อใหเขาใจถึงอุปสรรคและ
ขอเท็จจริงตลอดจนแนวทางในการแกไขปญหาตางๆ
3024905 การวิจัยวารสารศาสตร
2(1–2)
Research in Journalism
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3003101 การวิจัยนิเทศศาสตร
3021102 หลักวารสารศาสตร
ความหมายและความสํ าคัญของการวิจัย เชิงวารสารสนเทศ ทฤษฎีและจริย ธรรมในการวิจัย
วารสารศาสตร ระเบียบวิธีวิจัย เทคนิคและเครื่องมือในการวิจัย การวิเคราะหขอมูล เชน การวิเคราะหเนื้อหา
ตัวบท บริบท รูปแบบการนําเสนอ ฯลฯ การสรุปผลและการประยุกตใชประโยชนในการวิจัย
เชิงวิชาชีพ
และเชิงวิชาการ
3031201 กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสาร
2(1-2)
Special Events for Communication
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษ รูปแบบ ประเภท และเทคนิคการจัดกิจกรรม
พิเศษเพื่อการสื่อสาร การประยุกตใชสื่อตางๆ เพื่อการจัดกิจกรรมพิเศษ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ ฝก
ปฏิบัติการจัดกิจกรรมพิเศษอยางสรางสรรค
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3031301 กลยุทธการนําเสนองานนิเทศศาสตร
2(1-2)
Presentation Strategies for Communication Arts Works
หลั ก การ ความสํ า คั ญ รู ป แบบและประเภทของการนํ า เสนองานนิ เ ทศศาสตร วิ เ คราะห
กลุมเปาหมาย กระบวนการและกลยุทธ การนําเสนองาน การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม การ
เตรียมความพรอมและการแกปญหา ฝกปฏิบัติการนําเสนองานนิเทศศาสตร
3034501 การจัดนิทรรศการ
2(1–2)
Exhibition
ความหมาย ความสําคัญ และคุณลักษณะของนิทรรศการ ประเภทตางๆ ของนิทรรศการ การ
วางแผน การออกแบบการจัดนิทรรศการ เทคนิคตางๆ ในการจัดนิทรรศการ ปฏิบัติการจัดนิทรรศการเพื่อการ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ การวัดและประเมินผลการจัดนิทรรศการ
3042206 การผลิตสื่อสิ่งพิมพออนไลน
3(2–2)
Online Printed Media Production
ความหมาย ความสําคัญของสื่อสิ่งพิมพออนไลน ความเปนมา วัตถุประสงค กระบวนการผลิต
รวมทั้งหลั กในการผลิ ตสื่ อสิ่ งพิ มพ ออนไลน การเปนบรรณาธิกรออนไลน จริย ธรรมในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ
ออนไลน ฝกการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปที่เกี่ยวของกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพออนไลน
3042402 การรูเทาทันสื่อ
3(3-0)
Media Literacy
ความหมาย ความสํ า คั ญ หลั กการ แนวคิ ดและทฤษฎี ที่เกี่ ย วข องกั บการรู เทา ทัน สื่ อ ศึ กษา
ธรรมชาติ บทบาท และผลกระทบของสื่อแตละประเภท ในประเด็นตางๆ ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ ระดับ
อาเซียน และสื่อในกระแสโลกาภิวัตน ฝกปฏิบัติการวิเคราะหและผลิ ตสื่ออยางสรางสรรคและ
มีความ
รับผิดชอบตอสังคม
3063202 การถายภาพสารคดี
3(2–2)
Documentary Photography
บทบาทของภาพถายในสารคดี วิเคราะหเนื้อเรื่องประเภทตางๆ เขียนบท วางแผน จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ ตลอดจนงานศิลปะเพื่อปฏิบัติการถายทอดออกมาเปนภาพที่สื่อความหมายไดตามวัตถุประสงค ฝก
ปฏิบัติถายภาพสารคดี
3063205 การถายภาพเพื่องานวารสารศาสตร
3(2–2)
Photography for Journalism
การสื่อความหมายโดยภาพถาย การประเมินคุณคาภาพขาวสําหรับงานวารสารศาสตร ฝกปฏิบัติ
ถายภาพขาว และภาพประกอบสารคดีสําหรับหนังสือพิมพ นิตยสารและสื่อสิ่งพิมพอื่น ๆ คุณลักษณะและ
จรรยาบรรณของการถายภาพทางวารสารศาสตร
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2.3.2) กลุมวิชาเอกการประชาสัมพันธ
30 หนวยกิต
บังคับ
15 หนวยกิต
3031101 หลักการประชาสัมพันธ
3(3–0)
Principles of Public Relations
ความหมาย วิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ หลักการและบทบาทของการประชาสัมพันธตอ
ระบบสังคม เศรษฐกิจและการเมือง กระบวนการของการประชาสัมพันธ การสรางความสัมพันธกับสื่อมวลชน
ตลอดจนศึ ก ษาถึ ง กลุ ม เป า หมาย เทคนิ ค และเครื่ อ งมื อ การประชาสั ม พั น ธ จรรยาบรรณของ นั ก
ประชาสัมพั นธ โครงสร างและลักษณะงานประชาสัมพันธของหนวยงานตางๆ เชน หนว ยงานของรัฐ บาล
หนวยงานธุรกิจ และองคการที่ไมแสวงหากําไร ฯลฯ ความสําคัญของประชามติตอการประชาสัมพันธ การ
สํารวจประชามติ
3033202 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ 1
3(2–2)
Writing for Public Relations 1
หลักการเขียนและฝกปฏิบัติการเขียน รวมทั้งวิเคราะหความแตกตางของการเขียนสําหรับ สื่อแต
ละประเภท เพื่อประโยชนตองานดานประชาสัมพันธกับกลุมเปาหมายภายในและภายนอกหนวยงาน การเขียน
ขาวแจก คําบรรยายภาพขาว บทความ เอกสารบรรยายสรุป คําปราศรัย และบทประเภทตางๆ การเตรียม
เอกสารเพื่อการเผยแพร
3033603 การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ
3(2-2)
Communication for Persuasion
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎีและกลยุทธการโน มนาวใจ องคประกอบสําคัญดาน
จิตวิทยาและสังคมวิทยา สภาวะแวดลอมที่มีผลตอการโนมนาวใจ การใชสารและบูรณาการสื่อประเภทตางๆ
เพื่อการโนมนาวใจ ฝกปฏิบัติกิจกรรมการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ
3034101 สื่อประชาสัมพันธ
3(2–2)
Public Relations Media
บทบาท การใชเครื่องมือสื่อสารประเภทตางๆ ที่เปนประโยชนในการดําเนินงานประชาสัมพันธ
ทั้ ง ในด านทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ โดยมุ งใหนั ก ศึก ษามี ความสามารถในการเลือ กใช และผลิ ตสื่ อเพื่ อการ
ประชาสัมพันธในลักษณะตางๆ
3034504 การวางแผนการประชาสัมพันธเชิงกลยุทธ
3(2-2)
Strategic Public Relations Planning
ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงค นโยบาย ประเภทของการวางแผนการประชาสัมพันธ
แนวทางในการวางแผนการประชาสัมพันธและองคประกอบของการวางแผนการประชาสัมพันธเชิงกลยุทธ เชน
การวิจัยสถานการณขององคกรเพื่อกําหนดวัตถุประสงคและกิจกรรมในการประชาสัมพันธ การจําแนกกลุม
ผูรับสารเปาหมาย การกําหนดยุทธวิธีและกลยุทธในการประชาสัมพันธ การกําหนดชวงเวลาในการดําเนิน
กิจกรรม การติดตามและประเมินผล ตลอดจนการแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
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เลือก
30 หนวยกิต
3013103 การวิเคราะหสถานการณปจจุบันเพื่อการสื่อสาร
3(2–2)
Analysis of Current Affairs for Communication
ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหบทบาทของสื่อมวลชนไทยและสํานักขาว ขามชาติ
ในการนําเสนอขอมูลและสถานการณปจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ฝกวิเคราะหและ
ตีความการนําเสนอสถานการณปจจุบันในรูปแบบตางๆ เพื่อนําผลการวิเคราะหไปใชในการสื่อสาร
3023401 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ
3(2-2)
Printed Media Production
ความหมายและบทบาทของสื่อสิ่งพิมพแตละประเภท วิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอ
ของสื่อสิ่งพิมพประเภทตางๆ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส ศึกษากระบวนการผลิต ปญหาอุปสรรคในการผลิต การ
ประเมิ นผลการดําเนินงาน และฝกปฏิบัติ การผลิตสื่อสิ่งพิมพแตล ะประเภท โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปที่เหมาะสม
3024303 การออกแบบและจัดหนาสื่อสิ่งพิมพ
2(1-2)
Designs and Page Composition for Printed Media
หลักการออกแบบและการจัดองคประกอบศิลป การจัดหนา การเลือกใชสีและตัวอักษร การ
เลือกใชภาพประกอบ และฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการออกแบบและจัดหนาสื่อ
สิ่งพิมพ เพื่องานวารสารศาสตร งานประชาสัมพันธ และงานโฆษณา
3032401 การผลิตวัสดุกราฟกสเพื่องานประชาสัมพันธ
3(2–2)
Graphics Production for Public Relations
ความหมาย ขอบข าย และความสําคัญของวัสดุ กราฟก ส ที่มี ตองานประชาสัมพันธ หลัก การ
ออกแบบวัสดุกราฟกส ฝกปฏิบัติออกแบบวัสดุกราฟกสประเภทตาง ๆ โดยเนนการใชความคิดสรางสรรค
รูปแบบ เนื้อหาและการนําไปใชใหเหมาะสม
3033201 การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ
2(1–2)
Speaking for Public Relations
ความมุงหมายและหลักการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ ฝกปฏิบัติเพื่อสรางบุคลิกภาพ ความมั่นใจ
ฝกการใชเสียง ตลอดจนลีลาการดําเนินเรื่องและการใชภาษาใหเหมาะสมกับการประชาสัมพันธในโอกาสตางๆ
3033503 การบรรยายสรุปและเทคนิคการประชุม
3(2–2)
Briefing and Conference Techniques
วิธีการ เทคนิค การบรรยายสรุปกิจการและการดําเนินงานของหนวยงาน การบรรยาย โดยการใช สื่อ
ตางๆ ประกอบเทคนิคการประชุมแบบตางๆ การเตรียมงานขั้นตอนการดําเนินงาน การประเมินผลการประชุม
ฝกเปนผูดําเนินการประชุม รวมประชุมและบรรยายสรุป
3033506 การประชาสัมพันธและสารสนเทศทางวัฒนธรรม
3(2–2)
Public Relations and Information for Cultural Studies
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การวางแผน การออกแบบ การนําเสนอขอมูลขาวสารดานวัฒนธรรม และฝกปฏิบัติการผลิตสื่อเพื่อ การ
ประชาสัมพันธ รวมทั้งรูปแบบและการบริหารงานประชาสัมพันธดานวัฒนธรรมผานระบบสารสนเทศ
3033507 การสื่อสารองคกร
2(2-0)
Corporate Communication
ความหมาย ความสําคัญ และบทบาทของการประชาสัมพัน ธองคกร แนวคิด หลักการ กลยุทธ
การดําเนินงานและการสื่อสารองคก ร การวิเคราะหกลุมเปาหมายและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ขององคกร
การบูรณาการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธของหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกร สาธารณกุศลและธุรกิจ
เอกชน ฝกปฏิบัติการดําเนินงานสื่อสารองคกร การติดตามและประเมินผล ตลอดจนการแกไขปญหาอุปสรรค
ตางๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
3033602 ประชามติ
2(1–2)
Public Opinion
ความหมาย ความสําคัญของประชามติ ทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็น เจตคติ แรงจูงใจตอ สิ่ง
ตางๆ ของบุคคล จรรยาบรรณของนักวิจัย ประชามติกับประเด็นตางๆ แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย การวัดผล การ
วิเคราะหขอมูล และการประเมินผล ฝกปฏิบัติการทําประชามติระดับสถาบัน ทองถิ่น และระดับชาติ เผยแพร
ผลการสํารวจ
3034102 สื่อมวลชนสัมพันธ
2(1–2)
Mass Media Relations
ความหมาย ความสําคัญ และหลักการสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักประชาสัมพันธและ
หนวยงานกับสื่อมวลชน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธกับสื่อมวลชน
ตลอดจนภารกิจของผูปฏิบัติงานสื่อมวลชนสัมพันธ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

3034103 สื่อพื้นบานเพื่อการประชาสัมพันธ
2(1–2)
Traditional Folk Media for Public Relations
ความหมาย ความสําคัญ ประเภทและธรรมชาติของสื่อพื้นบาน ตลอดจนบทบาทและอิทธิพล
ของสื่อพื้น บาน เพื่อประโยชนในการประชาสัมพันธ ฝกปฏิบัติการใชสื่อพื้นบานเพื่อการประชาสัมพันธใน
สถานการณจริง
3034201 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ 2
2(1–2)
Writing for Public Relations 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3033202 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ 1
วิ เ คราะห วิ จ ารณ ง านเขี ย นเพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ ป ระเภทต า งๆ ได แ ก การเขี ย นข า วแจก
บทความ เอกสารบรรยายสรุ ป คําปราศรัย และบทประเภทตางๆ ฝกปฏิบัติการเขีย นบทความเพื่อการ
เผยแพร และสรางภาพลักษณของหนวยงาน
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3034401 การผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2–2)
Radio Production and Programming for Public Relations
หลักการและเทคนิ คในการผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพัน ธ ฝก
ปฏิบัติในการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธลักษณะตางๆ การผลิตรายการ การวางแผนเพื่อ
นําเสนอรายการ และการจัดรายการที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานประชาสัมพันธ
3034402 การผลิตและจัดรายการวิทยุโทรทัศนเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2–2)
Television Production and Programming for Public Relations
หลักการและเทคนิคการผลิตและจัดรายการวิทยุโทรทัศนเพื่อการประชาสัมพันธ ฝ กปฏิบัติ การ
เขียนบทวิทยุโทรทัศน การวางแผนการผลิตรายการ และการจัดรายการรูปแบบตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับ
กลุมเปาหมาย และวัตถุประสงคในการประชาสัมพันธ
3034501 การจัดนิทรรศการ
2(1–2)
Exhibition
ความหมาย ความสําคัญ และคุณลักษณะของนิทรรศการ ประเภทตางๆ ของนิทรรศการ การ
วางแผน การออกแบบการจัดนิทรรศการ เทคนิคตางๆ ในการจัดนิทรรศการ ฝกปฏิบัติการ จัดนิทรรศการเพื่อ
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ การวัดและประเมินผลการจัดนิทรรศการ
3034503 ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2–2)
Information System for Public Relations
ความหมายและความสํ าคัญของระบบสารสนเทศตองานประชาสัมพัน ธในระดั บตางๆ แหลง
สารสนเทศประเภทตางๆ วิธีการแสวงหา รวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควาดวยตนเอง
เพื่อตอบสนองการใชงานของหนวยงาน ตลอดจนวิธีการนําขอมูลออกมาใชงาน ฝกจัดระบบสารนิเทศดวย
คอมพิวเตอร
3034902 โครงการพิเศษดานการประชาสัมพันธ
Special Project in Public Relations
จัดทําโครงการพิเศษหรือศึกษาคนควาทางดานการประชาสัมพันธ
ผูทรงคุณวุฒิเปนผูใหคําแนะนําปรึกษา

3(2–2)
โดยมีอาจารยและ/หรือ

3034903 สัมมนาการประชาสัมพันธ
3(2–2)
Seminar in Public Relations
ความหมายของการสัมมนา จุดมุงหมาย องคประกอบ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการจัด
สัมมนา ความหมายของการประชาสัมพันธ การดําเนินงานประชาสัมพันธ ศึกษา วิเคราะหและวิจารณในการ
ดําเนินงานการประชาสัมพันธ เพื่อใหเขาใจถึงอุปสรรคและขอเท็จจริง ตลอดจนการหาแนวทางแกไขปญหาใน
เรื่องตางๆ ของการประชาสัมพันธ ฝกสัมมนาปญหาการประชาสัมพันธ
3034905 การวิจัยการประชาสัมพันธ
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Public Relations Research
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3003101 การวิจัยนิเทศศาสตร
3031101 หลักการประชาสัมพันธ
ความหมายและความสํ า คั ญ ของการวิ จั ย ประชาสั ม พั น ธ ทฤษฎี แ ละจริ ย ธรรมในการวิ จั ย
ประชาสัมพันธ เทคนิคและกระบวนการในการวิจัย ขั้นตอนและเครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิ เ คราะห ข อ มู ล การสรุ ป ผลและการประยุ ก ต ใ ช ใ นการวางแผนการผลิ ต และการประเมิ น ผลการ
ประชาสัมพันธ ฝกปฏิบัติการวิจัยประชาสัมพันธ
3031201 กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสาร
2(1-2)
Special Events for Communication
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษ รูปแบบ ประเภท และเทคนิคการจัดกิจกรรม
พิเศษเพื่อการสื่อสาร การประยุกตใชสื่อตางๆ เพื่อการจัดกิจกรรมพิเศษ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ ฝก
ปฏิบัติการจัดกิจกรรมพิเศษอยางสรางสรรค
3031301 กลยุทธการนําเสนองานนิเทศศาสตร
2(1-2)
Presentation Strategies for Communication Arts Works
หลั ก การ ความสํ า คั ญ รู ป แบบและประเภทของการนํ า เสนองานนิ เ ทศศาสตร วิ เ คราะห
กลุมเปาหมาย กระบวนการและกลยุทธการนําเสนองาน การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม การ
เตรียมความพรอมและการแกปญหา ฝกปฏิบัติการนําเสนองานนิเทศศาสตร
3042206 การผลิตสื่อสิ่งพิมพออนไลน
3(2–2)
Online Printed Media Production
ความหมาย ความสําคัญของสื่อสิ่งพิมพออนไลน ความเปนมา วัตถุประสงค กระบวนการผลิต
รวมทั้งหลั กในการผลิ ตสื่ อสิ่ งพิ มพ ออนไลน การเปนบรรณาธิกรออนไลน จริย ธรรมในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ
ออนไลน ฝกการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปที่เกี่ยวของกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพออนไลน
3042402 การรูเทาทันสื่อ
3(3-0)
Media Literacy
ความหมาย ความสํ า คั ญ หลั กการ แนวคิ ดและทฤษฎี ที่เกี่ ย วข องกั บการรู เทา ทัน สื่ อ ศึ กษา
ธรรมชาติ บทบาท และผลกระทบของสื่อแตละประเภท ในประเด็นตางๆ ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ ระดับ
อาเซี ย น และสื่ อ ในกระแสโลกาภิ วั ต น ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห แ ละผลิ ต สื่ อ อย า งสร า งสรรค แ ละมี ค วาม
รับผิดชอบตอสังคม
3061201 เทคนิคการสรางสรรคภาพดิจิทัล
3(2–2)
Digital Imaging Creative Techniques
การสร า งสรรค ภ าพดิ จิ ทั ล ด ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร สํ า เร็ จ รู ป และการนํ า เสนอภาพ ที่
เหมาะสมกับวัตถุประสงคและกลุมเปาหมายในการสื่อสาร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร

หนา 25

3063202 การถายภาพสารคดี
3(2–2)
Documentary Photography
บทบาทของภาพถายในสารคดี วิเคราะหเนื้อเรื่องประเภทตางๆ เขียนบท วางแผน จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ ตลอดจนงานศิลปะเพื่อปฏิบัติการถายทอดออกมาเป นภาพที่สื่อความหมายไดตามวัตถุประสงค ฝก
ปฏิบัติถายภาพสารคดี
3063206 การถายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2–2)
Photography for Public Relations
ความหมาย ความสําคัญและประเภทของการถายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ คุณลักษณะของ
ภาพถาย ภาพขาว การเลือกใชวัสดุอุปกรณเพื่อการถายภาพ การคัดเลือกภาพ และการนําเสนอภาพเพื่อการ
ประชาสัมพันธ ฝกปฏิบัติการถายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ
2.3.3) กลุมวิชาเอกการโฆษณา
บังคับ
15 หนวยกิต
3051101 หลักการโฆษณา
3(3–0)
Principles of Advertising
ความหมาย ความสํ าคั ญ ความเปนมาของการโฆษณา บทบาทหนาที่และอิทธิพลของการ
โฆษณาที่ มีผ ลตอระบบเศรษฐกิจ สังคม แนวคิดประเภทและองคประกอบของการโฆษณา กระบวนการ
โฆษณา การวางแผนงานโฆษณา การเตรียมขอมูล การกําหนดงบประมาณ และการประเมินผลงานโฆษณา
3052101 การโฆษณาและพฤติกรรมผูบริโภค
3(3–0)
Advertising and Consumer Behavior
ความหมาย ความสํ า คั ญและประเภทของผูบริโ ภค ปจ จัย ที่มีอิ ทธิพลตอพฤติ กรรมผู บริโ ภค
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคเพื่อการวางแผนโฆษณา
3053201 การสรางสรรคและเขียนบทโฆษณา 1
3(2–2)
Advertising Creativity and Copy Writing 1
ความหมาย ความสําคัญ และกระบวนการของความคิดสรางสรรค กลยุทธ การสรางสารโฆษณา
องคประกอบและประเภทของบทโฆษณา ภาษาโฆษณา หลักการเขียนบทโฆษณาและการเขี ยนบทโฆษณา
สําหรับสื่อประเภทตางๆ ฝกปฏิบัติการเขียนบทโฆษณา
3053501 การวางแผนสื่อโฆษณา
3(2–2)
Advertising Media Planning
ความหมาย ความสําคัญ และวัตถุประสงคการวางแผนสื่อโฆษณา แนวคิด และหลักเกณฑใน
การตัดสินใจเลือกสื่อเพื่อการโฆษณา ตลอดจนองคประกอบและกระบวนการในการวางแผนสื่อ โดยคํานึงถึง
วัตถุประสงคทางการตลาด การโฆษณา งบประมาณ เวลาและการซื้อสื่อเพื่อการโฆษณา
ฝกปฏิบัติการ
วางแผนและการสรางตารางกําหนดสื่อโฆษณา
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3054401 การสรางสรรคและการผลิตงานโฆษณา
3(2–2)
Advertising Creativity and Production
กลยุทธการสรางสรรค จริยธรรมในการคิดและผลิตงานโฆษณา การถายทอดความคิดสรางสรรค
สูชิ้ น งานโฆษณา การสร างสรรค งานโฆษณาตามกระบวนการเพื่อใหไดภ าพ และ/หรือขอความโฆษณา
สําหรับสื่อประเภทตางๆ ฝกทักษะการสรางสรรค และผลิตชิ้นงานโฆษณาประเภทตางๆ การแกไขปญหา
อุปสรรคและการประเมินผล
เลือก
30 หนวยกิต
3024302 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ
2(1–2)
Printed Media Designs
ลักษณะและธรรมชาติของสื่อสิ่งพิมพ บทบาท หนาที่และอิทธิพลของสื่อสิ่ งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ
ประเภทตางๆ ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ การออกแบบอักษร และภาพประกอบ การ
จัดวางรูปหนาและการเขาเลม
3031301 กลยุทธการนําเสนองานนิเทศศาสตร
2(1-2)
Presentation Strategies for Communication Arts Works
หลักการ ความสําคัญ รูปแบบและประเภทของการนําเสนองานทางนิเทศศาสตร กระบวนการ
และกลยุทธการนําเสนองาน การใชสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการนําเสนอ การเตรียมความพรอมและ
การแกปญหาเฉพาะหนา ฝกปฏิบัติการนําเสนองานนิเทศศาสตร
3034501 การจัดนิทรรศการ
2(1–2)
Exhibition
ความหมาย ความสําคัญ และคุณลักษณะของนิทรรศการ ประเภทตางๆ ของนิทรรศการ การ
วางแผน การออกแบบการจัดนิทรรศการ เทคนิคตางๆ ในการจัดนิทรรศการ ฝกปฏิบัติการจัดนิทรรศการเพื่อ
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ การวัดและประเมินผลการจัดนิทรรศการ
3042402 การรูเทาทันสื่อ
3(3-0)
Media Literacy
ความหมาย ความสํ า คั ญ หลั กการ แนวคิ ดและทฤษฎี ที่เกี่ ย วข องกั บการรู เทา ทัน สื่ อ ศึ กษา
ธรรมชาติ บทบาท และผลกระทบของสื่อแตละประเภท ในประเด็นตางๆ ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ ระดับ
อาเซี ย น และสื่ อ ในกระแสโลกาภิ วั ต น ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห แ ละผลิ ต สื่ อ อย า งสร า งสรรค แ ละมี ค วาม
รับผิดชอบตอสังคม
3051201 การสื่อสารเพื่อการบริหารภาพลักษณ
3(3-0)
Communication for Images Management
ความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการสรางภาพลักษณ
ประเภท องคประกอบ การเกิดและการสรางภาพลักษณ การวางแผนการสื่อสารเพื่อการสรางภาพลักษณ การ
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รักษาและการแกไขภาพลักษณในภาวะวิกฤติ การประเมินภาพลักษณ ฝกปฏิบัติกิจกรรมการสื่อสารเพื่อสราง
ภาพลักษณ
3052501 การโฆษณากับสังคม
2(2–0)
Advertising and Society
บทบาท อิทธิพลของการโฆษณาที่มีตอสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ จรรยาบรรณ นัก
โฆษณา การควบคุมการดําเนินงานโฆษณาโดยรัฐ รวมทั้งศึกษาและวิเคราะหถึงจริยธรรม และความรับผิดชอบ
ของผูประกอบการโฆษณาที่ควรมีตอสังคม
3053202 การสรางสรรคและเขียนบทโฆษณา 2
2(1–2)
Advertising Creativity and Copy Writing 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3053201 การสรางสรรคและเขียนบทโฆษณา 1
การสร างแนวคิ ด หลั กสํ าหรั บ การโฆษณา การสรางสารโฆษณาตอเนื่องในลักษณะของการ
รณรงค การวิเคราะห ความหมายของภาพและคําที่ใช ฝกเขียนและวิเคราะหชิ้นงานโฆษณา
3053203 การพูดเพื่อการโฆษณา
3(2–2)
Speech for Advertising
ความหมาย ความสําคัญและจุดประสงคของการพูดเพื่อการโฆษณา การพัฒนาบุคลิกภาพ การ
ใชเสียงและลีลาในการพูด การเตรียมการ เทคนิคการพูดตามจุดมุงหมายตางๆ ของการพูดเพื่อการโฆษณา
ฝกปฏิบัติการพูดเพื่อการโฆษณาที่มีคุณภาพ
3053502 การโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ
2(1–2)
Printed Media Advertising
การจั ด การแผนกโฆษณาในหนังสือพิมพและนิตยสาร การกําหนดอัตราคาโฆษณา จํานวน
จําหนาย การวิจัยผูอาน การกําหนดนโยบายในการโฆษณาและการรับโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ กฎหมายและ
ขอบังคับ โอกาสและความสําเร็จของการใชสื่อสิ่งพิมพ
3053503 การโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
2(1–2)
Radio and Television Advertising
หลักการและแนวปฏิบัติในการโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ปญหาของการ
โฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน การวิจัยสื่อ การกําหนดโครงสรางของอัตราคาโฆษณา
ใน
สื่อ การจัดวางรายการโฆษณา การจัดการแผนโฆษณาในสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน
การขายรายการและเวลา
3054301 นิเทศศิลปเพื่อการโฆษณา
2(1–2)
Visual Communication for Advertising
หลักเบื้องตนของนิเทศศิลปและการนํามาใชในงานโฆษณา ปญหาเกี่ยวกับการผลิตวัสดุโฆษณา
และตนฉบับที่จะใชในหนังสือพิมพ นิตยสาร จดหมายโฆษณา และโปสเตอร ขั้นตอนในการพิมพ การใช
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กระดาษ การเลือกและการพิมพสี การจัดทําแผนพับและวัสดุโฆษณาอื่นๆ โดยเนนการ ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบชิ้นงานโฆษณา
3054302 การออกแบบโฆษณาโดยใชคอมพิวเตอร
2(1–2)
Computer Designs for Advertising
หลักการ และวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการเขียนรูปเรขาคณิต และเทคโนโลยี แผนภูมิ
สถิติ รูปลายเสน ภาพการตูน และฝกปฏิบัติก ารออกแบบเพื่องานโฆษณาประเภทตางๆ ดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร
3054501 การวางแผนรณรงคเพื่อการโฆษณา
3(2–2)
Advertising Campaign Planning
ความรูทั่วไปในการรณรงคการโฆษณา กระบวนการวางแผนรณรงคการโฆษณา การกําหนด
วัตถุประสงคการโฆษณา การกําหนดกลยุทธและกลวิธีในการโฆษณา องคประกอบในการวางแผนรณรงคการ
โฆษณา ฝกปฏิบัติการวางแผนรณรงคการโฆษณา
3054502 การบริหารงานโฆษณา
3(3-0)
Advertising Management
โครงสราง นโยบาย การจัดการหนวยงานโฆษณา การวางแผนเชิงกลยุทธ การหาลูกคา การ
จัดการดานการสรางสรรคสื่อโฆษณา การจัดการดานสื่อโฆษณา การจัดการงบประมาณและบุคลากร การ
นําเสนองานโฆษณา การวิเคราะหและประเมินผลเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานโฆษณา กฎหมาย
และขอบังคับที่เกี่ยวกับงานโฆษณา
3054503 ธุรกิจงานโฆษณา
3(3–0)
Advertising Business
บทบาทของงานโฆษณาในสังคม ประเภทและองคประกอบของธุรกิจงานโฆษณา การดําเนิน
ธุรกิจโฆษณาในสังคม ประเภทและองคประกอบของธุรกิจงานโฆษณา การจัดองคกร การจัดทํางบประมาณ
จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวกับงานโฆษณา
3054902 โครงการพิเศษดานการโฆษณา
3(2–2)
Special Project in Advertising
จัดทําโครงการพิเศษหรือศึกษาคนควาทางดานการโฆษณา โดยมีอาจารยในภาควิชา และ/หรือ
ผูทรงคุณวุฒิเปนผูใหคําแนะนําปรึกษา
3054903 สัมมนาการโฆษณา
3(2–2)
Seminar in Advertising
ความหมายของการสัมมนา จุดมุงหมาย องคประกอบ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการจัด
สั มมนา ความหมายของการโฆษณากั บ สั งคมและวั ฒ นธรรม การโฆษณากับ เศรษฐกิจ การโฆษณากั บ
ขอบังคับทางกฎหมาย ฝกสัมมนาปญหาการโฆษณา
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3054904 กรณีศึกษาดานการโฆษณา
2(1–2)
Case Study in Advertising
ฝกปฏิบัติการวิเคราะหกระบวนการและแนวคิดของการผลิตงานโฆษณาประเภทตางๆ ตลอดจน
กลยุทธของการโฆษณาที่ประสบผลสําเร็จ
3054905 การวิจัยการโฆษณา
3(2–2)
Advertising Research
วิชาทีต่ องเรียนมากอน : 3003101 การวิจัยนิเทศศาสตร
3051101 หลักการโฆษณา
ความหมายและความสําคัญของการวิจัยโฆษณา ทฤษฎีและจริยธรรมในการวิจัยโฆษณา เทคนิค
และกระบวนการในการวิจัย ขั้นตอนและเครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การ
สรุปผล การประยุกตใชในการวางแผนการผลิตและการประเมินผลการโฆษณา ฝกปฏิบัติการวิจัยโฆษณา
3061601 ศิลปะกับงานภาพถาย
3(2–2)
Arts and Photography
องคประกอบศิลปะ ความงาม และรูปแบบศิลปะ สีและจิตวิทยาสีในงานภาพถาย แสงและ
การจัดแสง หลักการจัดภาพ บรรยากาศและอารมณ ของภาพ รูปแบบการจัดองคประกอบของภาพถาย
การวิจารณและการบรรยายภาพถาย เทคนิคการนําเสนองานภาพถาย
3063204 การถายภาพเพื่อการโฆษณา
3(2–2)
Photography for Advertising
บทบาทของภาพถายตอการโฆษณา การวางแผน ออกแบบ เตรียมวัสดุอุปกรณและเทคนิคการ
ใชเครื่องมือในการถายภาพโฆษณา ฝกปฏิบัติการถายภาพโฆษณาประเภทตางๆ โดยเนนวัตถุประสงคเพื่อ
รณรงคโนมนาวกลุมเปาหมาย และการนําเสนอผลงาน
3061201 เทคนิคการสรางสรรคภาพดิจิทัล
3(2–2)
Digital Imaging Creative Techniques
การสรางสรรคภาพดิจิทัลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปและการนําเสนอภาพที่เหมาะสม
กับวัตถุประสงคและกลุมเปาหมายในการสื่อสาร
2.3.4) กลุมวิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
บังคับ
15 หนวยกิต
3041101 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(3–0)
Principles of Radio and Television
ประวัติและวิวัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน คุณลักษณะ บทบาท อิทธิพล
เครื่องมือและเทคนิคของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศนเบื้องตน
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3042201 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2–2)
Script Writing for Radio and Television
คุณลักษณะและจริยธรรมของผูเขียนบท หลักการและเทคนิคการวิเคราะหผูรับสารเปาหมาย
ขั้นตอนและวิธีการเขียนบท ภาษาที่ใช รูปแบบและเทคนิคการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
ประเภทตางๆ
3042205 การผลิตรายการขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2–2)
News Production for Radio and Television
เทคนิคการหาขาว การประเมินคุณคาของขาว หลักการเขียนขาว การรายงานขาวประเภทตางๆ
ฝกปฏิบัติการเขียนขาวและการผลิตรายการขาวทั้งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3043409 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
3 (2-2)
Radio Program Production
กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง อุปกรณในการผลิต บุคลากรที่เกี่ยวของ หนาที่ความ
รับผิดชอบของฝายตางๆ ฝกผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องตนดวยระบบอนาล็อกและระบบดิจิทัล
3043408 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน
3(2-2)
Television Program Production
กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน อุปกรณในการผลิต บุคลากรที่เกี่ยวของ หนาที่ความ
รับผิดชอบของฝายตางๆ ฝกผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตนดวยระบบอนาล็อกและระบบดิจิทัล
เลือก
30 หนวยกิต
3031301 กลยุทธการนําเสนองานนิเทศศาสตร
2(1-2)
Presentation Strategies for Communication Arts Works
หลั ก การ ความสํ า คั ญ รู ป แบบและประเภทของการนํ า เสนองานนิ เ ทศศาสตร วิ เ คราะห
กลุมเปาหมาย กระบวนการและกลยุทธการนําเสนองาน การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม การ
เตรียมความพรอมและการแกปญหา ฝกปฏิบัติการนําเสนองานนิเทศศาสตร
3034501 การจัดนิทรรศการ
2(1–2)
Exhibition
ความหมาย ความสําคัญ และคุณลักษณะของนิทรรศการ ประเภทตางๆ ของนิทรรศการ การ
วางแผน การออกแบบการจัดนิทรรศการ เทคนิคตางๆ ในการจัดนิทรรศการ ฝกปฏิบัติการจัดนิทรรศการเพื่อ
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ การวัดและประเมินผลการจัดนิทรรศการ
3042202 การพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียง
2(1–2)
Radio Performance
เทคนิคการพูด การแสดง ที่ใชกับวิทยุกระจายเสียง การใชเสียงสําหรับอานบท การประกาศ
การใชเสียงประกอบ และเทคนิคอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับวิทยุกระจายเสียง
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร

หนา 31

3043301 การใชหองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง
2(1–2)
Radio Studio Operation
รู ป แบบของห อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง เทคนิ ค และวิ ธี ก ารใช ห อ งปฏิ บั ติ ก าร
วิทยุกระจายเสียงและอุปกรณตางๆ ในระบบอนาล็อกและดิจิทัล
3043302 การใชหองปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน
2(1–2)
Television Studio Operation
รู ป แบบของห อ งปฏิ บั ติ การวิ ท ยุโ ทรทัศ น เทคนิค และวิธีก ารใชหอ งปฏิบั ติการวิ ท ยุโ ทรทัศ น
ตลอดจนอุปกรณที่ใชในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน เชน กลองถายโทรทัศน เครื่องบันทึกเทปโทรทัศน
อุปกรณชวยสรางภาพพิเศษ อุปกรณเสียง แสง สี ฉาก และอื่นๆ
3043401 การแตงหนาและเครื่องแตงกาย
2(1–2)
Make – up and Costumes
หลักการแตงหนาและการออกแบบเครื่องแตงกายผูแสดง เทคนิคพิเศษในการแตงหนา แตงกาย
ใหเหมาะสมกับบทบาท เนื้อเรื่อง ฝกปฏิบัติแตงหนาและออกแบบเครื่องแตงกายผูแสดงภาพยนตรหรือวิทยุ
โทรทัศน
3043402 ฉากและวัสดุประกอบฉากวิทยุโทรทัศน
2(1–2)
Scenery and Property for Television Production
งานพื้ นฐานเกี่ ยวกั บฉาก และวัสดุประกอบฉากที่ใชกับงานผลิตรายการวิทยุโทรทั ศน หลักการ
ออกแบบ การเลือกวัสดุ ฝกปฏิบัติจัดสรางฉาก และการจัดหาวัสดุประกอบฉาก
3043403 การผลิตกราฟกสเพื่องานวิทยุโทรทัศน
2(1–2)
Graphics Production for Television
ความหมาย ขอบข าย และความสําคัญของวัส ดุกราฟก สที่มีตองานวิทยุโ ทรทัศน ฝกปฏิบัติ
ออกแบบและผลิตวัสดุกราฟกสประเภทตางๆ ที่ใชในงานวิทยุโทรทัศน
3043501 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2–2)
Radio and Television Programming
ความหมาย องคป ระกอบสําคัญที่มีผลตอการวางแผน การจัดรายการ หลักการจัดรายการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ฝกปฏิบัติการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนประเภทตางๆ
3043503 ธุรกิจงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(3–0)
Radio and Television Business
การดําเนินงานธุรกิจวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน บุคลากร หองบันทึกเสียง หองสง และ
หองถายโทรทัศน การดําเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนการจัดรายการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
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3044401 การแสดงและการกํากับการแสดง
2(1–2)
Acting and Directing
เทคนิ ค การแสดงท าทาง สี หนา การเคลื่อนไหว การพูด การกําหนดทิศทาง และการกํากับ
การแสดงทางวิทยุโทรทัศน
3044404 การบริหารการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
3 (2-2)
Radio Program Production Management
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3043409 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
เทคนิคและการวางแผนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ฝกผลิตรายการวิทยุประเภทตางๆ ใน
หองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงทั้งระบบอนาล็อกและระบบดิจิ ทัล การประเมินผลรายการ ปญหาและการ
แกไขปญหาในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทตางๆ ทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่น
3044405 การบริหารการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน
3(2-2)
Television Program Production Management
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3043408 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน
เทคนิคและการวางแผนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน ฝกผลิตรายการวิทยุโทรทัศนประเภทตางๆ
ในหองปฏิบัติการ ทั้งระบบอนาล็อกและระบบดิจิทัล การประเมินผลรายการ ปญหาและการแกไขปญหาใน
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนประเภทตางๆ ทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่น
3044501 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
2(2–0)
Radio and Television Management
หลักการบริหารงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ในดานการบริหารงานบุคคล การ
จั ด องค ก ร การเงิ น และงบประมาณ วั ส ดุ อุ ป กรณ ตลอดจนป ญ หาด า นการบริ ห ารงานของสถานี
วิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน
3044902 โครงการพิเศษดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2–2)
Special Project in Radio and Television
จัดทําโครงการพิเศษหรือศึกษาคนควาทางดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน โดยมีอาจารย
และ/หรือผูทรงคุณวุฒิเปนผูใหคําแนะนําปรึกษา
3044903 สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2–2)
Seminar in Radio and Television
ความหมายของการสัมมนา จุดมุงหมาย องคประกอบ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการ
จัดสัมมนา ความหมายของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน การดําเนินงานของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทั ศน วิเคราะห การดํ าเนิ นงานของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เพื่อใหเขาใจถึงอุปสรรคและ
ขอเท็จจริง ตลอดจนการหาแนวทางแกไขปญหาในเรื่องตางๆ ของวิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศน ฝก
สัมมนาปญหาดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
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3044904 การวิจัยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2–2)
Radio and Television Research
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3003101 การวิจัยนิเทศศาสตร
3041101 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
ความหมายและความสําคัญของการวิจัยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ทฤษฎีและจริยธรรม
ในการวิจัยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เทคนิคและกระบวนการในการวิจัย ขั้นตอน และเครื่องมือใน
การวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสรุปผลและการประยุกตใชใน
การวางแผนการ
ผลิตและการประเมินผลวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ฝกปฏิบัติการวิจัยดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน
3042301 การตัดตอรายการวิทยุโทรทัศน
3(2–2)
Television Program Editing
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด เทคนิคการตัดตอ ลําดับภาพและเสียง ความตอเนื่อง ฝก
ปฏิบัติการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสําหรับการตัดตอรายการโทรทัศน
3042402 การรูเทาทันสื่อ
3(3-0)
Media Literacy
ความหมาย ความสํ า คั ญ หลั กการ แนวคิ ดและทฤษฎี ที่เกี่ ย วข องกั บการรู เทา ทัน สื่ อ ศึ กษา
ธรรมชาติ บทบาท และผลกระทบของสื่อแตละประเภท ในประเด็นตางๆ ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ ระดับ
อาเซี ย น และสื่ อ ในกระแสโลกาภิ วั ต น ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห แ ละผลิ ต สื่ อ อย า งสร า งสรรค แ ละมี ค วาม
รับผิดชอบตอสังคม
3051201 การสื่อสารเพื่อการบริหารภาพลักษณ
3(3-0)
Communication for Images Management
ความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการสรางภาพลักษณ
ประเภท องคประกอบ การเกิดและการสรางภาพลักษณ การวางแผนการสื่อสารเพื่อการสรางภาพลักษณ การ
รักษาและการแกไขภาพลักษณในภาวะวิกฤติ การประเมินภาพลักษณ ฝกปฏิบัติกิจกรรมการสื่อสารเพื่อสราง
ภาพลักษณ
3053503 การโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
2(1–2)
Radio and Television Advertising
หลักการและแนวปฏิบัติในการโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ปญหาของการ
โฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน การวิจัยสื่อ การกําหนดโครงสรางของอัตราคาโฆษณาในสื่อ
การจัดวางรายการโฆษณา การจัดการแผนโฆษณาในสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน การขาย
รายการและเวลา
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2.4 กลุมวิชาชีพ (ฝกประสบการณ)
7 หนวยกิต
3003801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร
2(90)
Preparation for Professional Experience in Communication Arts
จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพทางนิเทศศาสตร
3004801 การฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร
5(450)
Field Experience in Communication Arts
ฝกปฏิบัติงานดานนิเทศศาสตรในหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน โดยจัดปฐมนิเทศ
และปจฉิมนิเทศ เพื่ออภิปรายและสรุปผลปญหางานดานนิเทศศาสตรที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีการแกไขปญหาให
สําเร็จลุลวงไปดวยดี
3.)หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลื อกจากรายวิช าที่ เป ดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครโดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่เคยเรีย น
มาแล ว และต องไมเ ป นรายวิ ชาที่ กําหนดใหเรีย นโดยไมนับหนว ยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร

หนา 35

