หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
องคประกอบของหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ และเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 ดังนี้
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 130 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1) กลุมสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
9 หนวยกิต
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
6 หนวยกิต
4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
9 หนวยกิต
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
94 หนวยกิต
1) กลุมวิชาแกน
46 หนวยกิต
2) กลุมวิชาชีพบังคับ
33 หนวยกิต
3) กลุมวิชาชีพเลือก
15 หนวยกิต
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต

3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหเลือกเรียนไมนอยกวา
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
บังคับเรียนจํานวน 9 หนวยกิต ในรายวิชาตอไปนี้
0011101*
การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
0011102
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
0011103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
0011104
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน

30 หนวยกิต
9 หนวยกิต
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หมายเหตุ : * รายวิชา 0011101 การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ เรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษา
(non credit) หากนักศึกษามีผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ผานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะไดรับ
การยกเวน ไมตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้

2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
0021101
ความจริงของชีวิต
0021102
ปรัชญาทั่วไป
0021103
สุนทรียภาพของชีวิต
0021104
ศาสตรและศิลปแหงความสุข
0021105
ทักษะชีวิต
0021106
พฤติกรรมมนุษยกบั การพัฒนาตน
0021107
บุคลิกภาพและภาวะผูนํา
0021108
การศึกษาคนควาและการอางอิง
0021109*
จิตสํานึกราชภัฏ

6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

หมายเหตุ : * รายวิชา 0021109 จิตสํานึกราชภัฏ บังคับเรียน

3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
0031101
สังคมไทยกับความเปนพลวัต
0031102
การเมืองการปกครองไทย
0031103
กฎหมายกับชีวิตและสังคม
0031104
ธนบุรีศึกษา

6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

0031105
0031106
0031107
0031108
0031109
0031110
0031111

สมุทรปราการศึกษา
เศรษฐกิจไทยรวมสมัย
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ธุรกิจสมัยใหม
อาเซียนศึกษา
โลกศึกษา
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
0041101
วิทยาศาสตรเพือ่ คุณภาพชีวิต
0041102
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
0041103
อาหาร และยา เพื่อคุณภาพชีวิต
0041104
คุณภาพชีวิตและครอบครัวในสังคมยุคใหม
0041105
กีฬาเพื่อสุขภาพ
0041106
ภัยธรรมชาติ
0041107
การคิดและการตัดสินใจ
0041108
วิธีการแสวงหาความรู

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา 94 หนวยกิต ประกอบดวยกลุม วิชาตางๆ ดังนี้
1) กลุมวิชาแกน
46 หนวยกิต
3101101
หลักนิเทศศาสตร
3(3-0-6)
3101102
การถายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร
3(2-2-5)
3101103
หลักสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
3101104
ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร
3(2-2-5)
3102105
การจัดการสื่อสารองคการ
3(3-0-6)
3102106
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
3102107
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร 1
3(3-0-6)
3102108
หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
3(3-0-6)
3102109
หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(3-0-6)

3102110
3102111
3102112
3102113
3103114*
3104115**
3103116*
3104117**

ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร 2
การวิจัยนิเทศศาสตร
มัลติมเี ดียเพือ่ งานนิเทศศาสตร
การวิเคราะหพฤติกรรมผูร ับสาร
เตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานวิชาชีพนิเทศศาสตร
ปฏิบัติงานวิชาชีพนิเทศศาสตร
เตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(45) S/U
6(480)
1(45) S/U
6(16 สัปดาห)

หมายเหตุ : * รายวิชา 3103114 เตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานวิชาชีพนิเทศศาสตร และ รายวิชา 3103116 เตรียมความ
พรอมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
หมายเหตุ : ** รายวิชา 3103115 ปฏิบัติงานวิชาชีพนิเทศศาสตร และ รายวิชา 3103117 สหกิจศึกษา ใหนักศึกษาเลือกเรียน
รายวิชาใดวิชาหนึ่ง

2) กลุมวิชาชีพบังคับ
33 หนวยกิต
(2.1) วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3112201
การพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3112202
การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3113203
การสือ่ ขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3113204
การใชหองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3113205
การผลิตและสรางสรรครายการทางวิทยุกระจายเสียงขั้นตน
3113206
การผลิตและสรางสรรครายการวิทยุโทรทัศนขั้นตน
3113207
การผลิตกราฟกเพื่องานวิทยุโทรทัศน
3113208
การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3113209
สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3113210
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3113211
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

(2.2) วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
3122201
การใชเครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ
3123202
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
3123203
การเขียนเพื่อการโฆษณา

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3123204
3123205
3123206
3123207
3123208
3123209
3123210
3123211

การใชสื่อเพื่อการโฆษณา
การผลิตงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
การถายภาพเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
วาทวิทยาเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
การวางแผนรณรงคการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
การสัมมนาเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
ศิลปะเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
การจัดการภาวะวิกฤตในงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ

(2.3) วิชาเอกการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3132201
หลักการสื่อสารการตลาด
3132202
การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ
3133203
เครื่องมือการสือ่ สารการตลาด
3133204
การสรางสรรคงานเพื่อการสื่อสารการตลาด
3133205
การถายภาพงานสื่อสารการตลาด
3133206
การสือ่ สารตราสินคา
3133207
กลยุทธการวางแผนการสือ่ สารการตลาด
3133208
การสัมมนาเพื่อการสื่อสารการตลาด
3133209
การบริหารองคกรการสือ่ สารการตลาด
3133210
การรณรงคสอื่ สารการตลาด
3133211
การสือ่ สารการตลาดเพือ่ ความรับผิดชอบตอสังคม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3) กลุมวิชาชีพเลือก
15 หนวยกิต
ใหเ ลือ กเรียนรายวิชาของวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง เพียงวิชาเอกเดียว หรือ จากหลายวิชาเอกรวมกัน
รวมทั้งใหสามารถเลือกรายวิชาในกลุมรายวิชาชีพบังคับของตางวิชาเอกเปนกลุมวิชาชีพเลือกของตัวเองก็ได ทั้งนี้
ตองมีจํานวนหนวยกิตรวมกันไมนอยกวา 15 หนวยกิต
(3.1) วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3113301
การแตงหนาและเครื่องแตงกาย
3(2-2-5)

3113302
3113303
3113304
3113305
3103315

การแสดงและการกํากับการแสดง
การผลิตและสรางสรรครายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
การผลิตและสรางสรรครายการวิทยุโทรทัศนขั้นสูง
โครงการพิเศษดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร3

(3.2) วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
3123301
การจัดการภาพลักษณ
3123302
การนําเสนองานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
3123303
การโฆษณาและประชาสัมพันธเพือ่ การพัฒนาสังคม
3123304
ประชามติ
3103315
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร 3
3123212
สื่อมวลชนสัมพันธ
3113302
การแสดงและการกํากับการแสดง
(3.3) วิชาเอกการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3133301
เทคโนโลยีสมัยใหมสําหรับการสื่อสารการตลาด
3133302
การนําเสนองานเพื่อการสื่อสารการตลาด
3133303
การวิจัยการสือ่ สารการตลาด
3133304
โครงการพิเศษเพื่อการสื่อสารการตลาด
3103315
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร 3
3113302
การแสดงและการกํากับการแสดง

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หรือรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ.2554 โดยไมซ้ํากับ รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไม ซ้ํากับ รายวิชาที่ทาง
หลักสูตรจัดไวใหเรียนตามแผนการเรียน รวมถึงตองไมเป นรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมใน
เกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชาและตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
นิเทศศาสตร ดังนี้
รหัสวิชา
0011101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
English Proficiency Development
ไวยากรณพื้นฐาน โครงสรางประโยค การออกเสียง และคําศัพทระดับเบื้องตน โดย
เนนการฟง พูด อาน และเขียนในสถานการณตางๆ
Basic grammar; sentence structure; pronunciation and fundamental
vocabulary with special emphasis on listening, speaking, reading and writing skills
in various everyday situations.

0011102

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
ความสํ า คัญ ของภาษาไทยในฐานะเป นเครื่ อ งมือ สื่ อ สาร และแสดงถึ ง ความเป น
เอกลักษณของชาติ การสืบคนขอมูลขาวสารจากทรัพยากรสารสนเทศ การสรุปความ การขยาย
ความ การวิเ คราะห และการแสดงความคิดเห็น การตีความ และการนําเสนอ โดยเนน
กระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา
The importance of Thai language as a tool for communication and
representation of national identity; information retrieval from information
resources; drawing conclusions; making elaboration; analyses and expressions of
opinions; data interpretation and presentation with an emphasis on integration
process of language skills.

0011103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณทั่วไปในชีวิตประจําวัน การทักทาย
การบอกลา การแนะนําตัวเองและผูอื่น การแสดงถึงอารมณ และความรูสึกที่เหมาะสม การ
บอกลั ก ษณะบุ ค คล และสิ่ ง ของ โดยการพั ฒ นาทั ก ษะการฟ ง พู ด อ า น และเขี ย น
ภาษาอังกฤษแบบผสมผสานกันทั้ง 4 ทักษะ ในลักษณะรูปประโยคพื้นฐานที่ใชไวยากรณเบื้องตน
ไมซับซอน การออกเสียงคําภาษาอังกฤษใหถูกตอง การฝกเขียนประโยคงายๆ เพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวัน การฝ ก อานและทําความเขาใจขอ ความภาษาอั ง กฤษสั้นๆ การกรอก
แบบฟอรม การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ
Everyday English for general situations such as greeting, farewell,
introducing oneself and other; expressing appropriate emotions and feeling;
describing personal characteristics and object specification; developing four
communication skills through practising basic grammar and simple patterns of
sentences including practising phonetics; basic writing for everyday
communication; practising reading and understanding short text; form filling;
searching data from various sources.

0011104

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3(2-2-5)
English for Study Skills
การฝกเทคนิคในการอานเพื่อหาหัวเรื่อง ใจความสําคัญ และรายละเอียดสนับสนุนจาก
สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส การใชหนังสือพิมพเปนสื่อในการคนหา และเพิ่มเติมความรู
การใชพจนานุกรม และการนําเสนอขอมูลเพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
Practising reading skills for finding topics, main ideas and supporting
details from printing materials and electronic media; using newspapers as a
source material to fulfil and broaden student’s knowledge; practising dictionary
and presentation skills for improving speaking and writing competencies.

0021101

ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
Truth of Life
การเขาถึงธรรมชาติของตนเอง สังคม และโลก การพัฒนาตนตามหลักอริยสัจ การ
กําหนดเปาหมายของชีวิตดวยหลักคุณธรรม จริยธรรม ความสามารถดํารงชีวิตอยูอยางมีสติใน
สังคมโลกาภิวัตน เพื่อสันติสุขอยางยั่งยืนทั้งสวนตน และสังคม
Realizing the nature of oneself, society, and the world; self – training in
accordance with the principles of the noble truth; determining the goal of life
base on virtual principle; ability to lead an individual life with mindfulness in the
globalized society for sustainable peace for both oneself and other members of
society.

0021102

ปรัชญาทั่วไป
3(3-0-6)
General Philosophy
แนวคิดทางปรัช ญา พัฒ นาการทางความคิ ดของนัก ปรั ชญาในอดีต จนถึ ง ปจ จุบั น
ปญหาสําคัญทางปรัชญาในแตละสาขา ปรัชญาชีวิตของคนไทยซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของศาสนา
ในประเทศไทย
Philosophical concepts; development of philosopher’s thinking from
past to present; the main philosophical problems in each branch; Thai
philosophy of life based on main religions in Thailand.

0021103

สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสุนทรียภาพ การรับ รู และการเรียนรูเกี่ยวกับคุณคา
ทางความงามในดานศิลปะ ดนตรี และศิลปะการแสดง โดยมุงสรางรสนิยมทางศิลปะ และ
นําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิต
The relationships between humans and aesthetics; perception and
learning about the values of artistic beauty, music, and performing arts, aiming at
the creation of artistic taste and its useful application to good living.

0021104

ศาสตรและศิลปแหงความสุข
3(3-0-6)
The Science and Art of Happiness
แนวคิดวาดวยความสุขของนักคิดสําคั ญของโลก ศาสตรแหงความสุขที่บูรณาการมา
จากขอคนพบของสาขาจิตวิทยาเชิงบวก พันธุกรรมศาสตรเชิงพฤติกรรม ประสาทวิทยา และ
เศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรม การแสวงหาความสุขในระดับปจเจกบุคคล และสังคม
Concept of happiness based on principles discovered by world thinkers;
the science of happiness integrated with findings from positive psychology,
behavioral genetics, neuroscience, and behavioral economics; individual and
collective pursuits of happiness.

0021105

ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Life Skills
การจัดการกับปญหารอบๆตัวในสภาพสังคมปจจุบัน การเตรียมความพรอม สําหรับ
การปรับตัวในอนาคต ในดานความรู เรื่องความคิดสรางสรรค และความคิดวิเคราะหวิจารณ
ในดานเจตคติ เรื่องความตระหนักรูในตน และ
ความเห็นใจผูอื่น และในดานทักษะ เรื่องการสรางสัมพันธภาพ และการสื่อสาร การ
ตัดสินใจ และการแกปญหา การจัดการกับอารมณ และความเครียด
Management of surrounding problems in contemporary society; preparing
readiness for self-adjustment in the future; including knowledge dimension;
creative thinking and critical thinking; attitude dimension; self realization and
empathy to other people; and skill dimension; creating human relationship and
communication, decision making and problem solving; emotion and stress
management.

0021106

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
พื้นฐานแหงพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตนดานมนุษยสัมพันธ และการดํารงชีวิตอยาง
เปนสุข การสื่อ สารที่ป ระสบความสําเร็จ การทํางานเปนทีม ภาวะผูนําและผูตาม การ
เสริมสรางแรงจูงใจ การใฝเรียนรู และพลังแหงชีวิตเพื่อประสิทธิภาพแหงตน ประสิทธิผลแหง
งาน และการอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติสุข
Fundamentals of human behaviors; self development in human relations
and happy living; successful communication; team working; leadership and
followers; empowerment of motivation, constant design for learning and life
energy for self’s efficiency; work effectiveness and peaceful living with others.

0021107

บุคลิกภาพและภาวะผูนํา
3(3-0-6)
Personality and Leadership
การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายนอก และภายใน ดานการแตงกาย มารยาท การวางตัวใน
สังคม มนุษยสัมพันธ การเขารวมงานสังคมในโอกาสตาง ๆ ภาวะผูนํา การเจรจาตอรอง การ
เขียนใบสมัครงาน รวมทั้ง การพัฒ นาดานจิตใจ ทัศนคติ และอารมณ หลักจิตวิท ยา และ
หลักธรรมทางศาสนา การคิดวิเคราะห การวางแผนเพื่อพัฒนา การประเมินตนเอง
Internal and external personality development related to dressing,
etiquette, appropriate social behavior; human relations; participating in various
social occasions; leadership; negotiation; writing job application; mental,
attitudinal, and emotional developments; principles of psychology and religious
principles; analytical thinking; planning for development; self-assessment.

0021108

การศึกษาคนควาและการอางอิง
3(3-0-6)
Study Fundamentals and Referencing
ความหมาย และความสําคัญของการศึกษาคนควาทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปแบบ
สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อบุคคล แหลงสารสนเทศ ภูมิปญญาทองถิ่น การเขาถึง
การกําหนดกลยุทธก ารคน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเขาถึงและคนคืนสารสนเทศ
การประเมิน การเลือก การวิเคราะห การสังเคราะหสารสนเทศ การเขียนรายงานการคนควา
การเขียนอางอิงและบรรณานุกรม จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของ
Concepts and importance of study information resources in printed
media, electronic media and personnel sources; local wisdom, information
accessing, identifying searching strategies, using information technology to access
and retrieve; information evaluation, selection, analysis and synthesis of
information, report writing, reference and bibliography writing, ethics and law
involved.

0021109

จิตสํานึกราชภัฏ
3(2-2-5)
Rajabhat Consciousness
ความเปนมาของชาติไทยและหนาที่พ ลเมือ ง ความเปนมาของราชภัฏ พัฒ นาการ
และอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การสราง และปลูกฝงจิตสํานึกความเปนไทยและ
ความเปนราชภัฏ การสรางคุณลักษณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีใหมีคุณธรรม ความ
สามัคคี ภาวะผูนํา จิตสาธารณะ และสุขภาวะดวยโครงงาน
Historical background of Thai nation and civic duties; historical
background of Rajabhat; development and identity of Rajabhat Dhonburi
University; creation and awareness implantation of being Thai and Rajabhat;
forming DRU students’ characteristics with morality, unity, leadership, public
consciousness and well-being through project-based learning.

0031101

สังคมไทยกับความเปนพลวัต
3(3-0-6)
Dynamics of Thai Society
ลักษณะทั่วไปของสังคมไทย และความเปนพลวัตของสังคมโลก การผสมผสานวิถีไทย
กับพหุวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะ การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขบน
พื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
General characteristics of Thai society and the dynamics of global society;
integration of Thai culture and multiculture for social living; public consciousness;
happy living in society based on virtues, morality and sufficient economic
principles.

0031102

การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ประวัติความเปนมาของการเมือ ง และการปกครองไทย การวิเคราะหการเมืองและ
พฤติ ก รรมทางการเมื อ งไทย แนวคิ ด ทั่ว ไปเกี่ ย วกั บ ประชาธิ ป ไตย การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของไทย สิทธิ และหน าที่ของพลเมืองไทย การวิเคราะหบทบาทของสถาบัน
ทางการเมืองไทย และระบบการบริหารราชการไทย
Historical background of Thai politics and government; analyses of Thai
politics and political behaviors; general concept of democracy; Thai democratic
government; rights and duties of Thai citizens; analyses of Thai political
institutional roles and public administration system.

0031103

กฎหมายกับชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Law for Life and Society
ความรูเ บื้อ งตนเกี่ยวกับ กฎหมาย ความสัมพันธร ะหวางกฎหมายกับ ชีวิตและสัง คม
สิทธิ หนาที่ และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลตามกฎหมาย ความรับผิดชอบในทางแพงและ
ในทางอาญา กระบวนการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมาย
ครอบครัวและมรดก กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายมหาชน
กฎหมายแรงงาน
Introduction to the study of law; relation of law to an individual and
society; basic right duties and freedom of citizen under the law; responsibily in
civil law and criminal law; process of justice accordiry to criminal procedure
code; family law; succession laws; intellectual property law; environmental law;
public law labour law.

0031104

ธนบุรีศึกษา
3(3-0-6)
Thonburi Studies
ลักษณะทางภูมิศาสตร พัฒนาการทางการเมืองการ ปกครอง สังคม และเศรษฐกิจ
ของกรุงธนบุรี ทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นในฝงธนบุรี การดํารงชีวิตและการปรับตัวของ
ชุม ชน ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตนและปญหาที่เกิดขึ้น ความสําคัญ และบทบาทของ
ประชาคมในการอนุรักษและการพัฒนาพื้นที่ฝงธนบุรีใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืน
Geographical circumstances; governmental, social and economic
development of Thonburi City; resources and local wisdom in Thonburi area;
ways of life and adjustment of community; impact of globalization and
occurrence of problems; importance and the role of civil society in preserving
and developing the strength and sustainability of the area.

0031105

สมุทรปราการศึกษา
3(3-0-6)
Samutprakan Studies
ลักษณะทางภูมิศาสตร พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของ
สมุทรปราการ ทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ การดํารงชีวิต และการ
ปรั บ ตั ว ของชุ ม ชน ผลกระทบของกระแสโลกาภิ วั ตน แ ละป ญ หาที่ เ กิ ดขึ้ น บทบาทและ
ความสําคัญของสมุทรปราการที่มีตอกรุงเทพมหานคร และประเทศไทย
Geographical circumstances; governmental, social and economic
development of Samutprakan; resources and local wisdom of Samutprakan; ways
of life and adjustment of community; impact of globalization and occurrence of
problems; the role and importance of Samutprakan to Bangkok Metropolitan and
Thailand.

0031106

เศรษฐกิจไทยรวมสมัย
3(3-0-6)
Thai Contemporary Economy
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ไทย การจัดการการเงินสวนบุคคลในภาวะเศรษฐกิจ
ปจ จุบัน เศรษฐกิจ ชุม ชน เศรษฐกิจสรางสรรค เศรษฐกิจ พอเพียง ความสัม พันธระหวาง
เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจอาเซียน และเศรษฐกิจโลก
General Knowledge of Thai economy; management of personal finance in
current economic situation; community economy; creative economy; sufficient
economy; the relation of Thai economy, ASEAN economy and world economy

0031107

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Sufficiency Economy for Sustainable Development
ความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา และหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การประยุกตใชเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อ คุณภาพชีวิต และการพัฒนาที่ยั่ง ยืนในยุคโลกาภิวัตน
กรณีศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
Definitions, importance, development and principle of sufficiency
economy philosophy; application of sufficiency economy for improving quality of

life and sustainable development in globalization era; case studies of Royal
Development Projects.
0031108

ธุรกิจสมัยใหม
3(3-0-6)
Modern Business
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุร กิจ รูปแบบการจัดตั้ง ธุรกิจ ธุร กิจ กับสภาพแวดลอ ม การ
จัดการตามประเภทธุรกิจ การจัดการตามหนาที่ของธุรกิจ แผนธุรกิจ และความรับผิดชอบของ
ธุรกิจตอสังคม
General knowledge of business; types of business form; business and
environments; management based on business types and business function;
business plan and corporate social responsibility.

0031109

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน พัฒนาการความรวมมือของอาเซียนจากอดีตถึงปจจุบัน
การมุงสูประชาคมอาเซียน ความสัมพันธร ะหวางอาเซียนกับอินเดีย จีน เกาหลี ญี่ปุน และ
ภูมิภาคอื่นๆ ปญหาแนวทางในการแกไข และอนาคตของอาเซียน
General knowledge on ASEAN government; development of cooperation
among ASEAN countries from past to present; movement towards an ASEAN
community; relationships between ASEAN and India, China, Korea, Japan, and
other regions; issues of problems, solutions and the future of ASEAN.

0031110

โลกศึกษา
3(3-0-6)
World Studies
พัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลก โดยเนนพลวัตของโลกตั้งแต
ศตวรรษที่ 19 ถึงปจจุบัน ตลอดจนแนวโนมในอนาคต การปรับตัวของไทยในโลกยุคโลกาภิ
วัตน
The development of world’s economy; society and politics with an
emphasis on its dynamics from the 19th century up to present; including future
trends and Thailand’s adjustments to the global world order.

0031111

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Natural Resources and Environmental Management
ความสําคัญ สถานการณ และวิก ฤติการณของทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล อ ม
การอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน การมีสวนรวมของ
ประชาชน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
Significance, situation and crises of natural resources and environment;
preservation and sustainable management of natural resources and environment;
community participation; environmental impact assessment.

0041101

วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
ทัก ษะและกระบวนการทางวิท ยาศาสตร วิธีแสวงหาความรูทางวิท ยาศาสตร การ
เสริมสรางเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร การประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่
ส ง ผลต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ผลกระทบของความก า วหน า ทางวิ ท ยาศาสตร ด า นพลั ง งานและ
สถานการณพลังงานของโลกในปจจุบันที่มีตอมนุษย สภาพแวดลอม สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรม
Scientific skills and process; methods of scientific inquiry; enhancing good
attitude towards science; application of scientific knowledge and technology
which affects on quality of life; impacts of scientific progression in energy and the
situation of world energy on human life, environment, society, politics and
culture.

0041102

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Information and Communication Technology for Life
ความหมาย ความสําคัญ และองคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ อิทธิพลของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีตอการดํารงชีวิต และความเปนอยูของมนุษย การ
เลื อ กใช ท รั พ ยากรเพื่ อ การสื่ อ สาร และแลกเปลี่ ยนข อ มู ล สารสนเทศ การใช โ ปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุก ตในระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคน การ
สรางสังคมเครือขายแหงการเรียนรู การนําเสนอผลงาน การพัฒนาวิชาชีพ และการดํารงชีวิต
ประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ การมีจริยธรรม และการเคารพสิทธิทางปญญา
Definition, importance, and components of information technology; the
influence of information and communication technology on human living;
selection of resources for communication and information exchange; using of
operation system and application program in computer network for data
retrieval, building social network for learning; presentation of academic work,
career development and efficient daily living; ethics and respect to intellectual
property.

0041103

อาหาร และยา เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Food and Medicine for Quality of Life
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และภาวะโภชนาการของมนุษยในสังคมยุคใหม อาหาร
และผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ การประเมินภาวะโภชนาการ ยา และสารเสพติด หลักการ
ใชยา การเก็บรักษา และการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
Consumer behavior and nutritional status of human in modern society;
food and supplementary food for health; nutrition assessment; medicine and
bureau of drug and narcotic; principles of medicine application and storage in
daily life.

0041104

คุณภาพชีวิตและครอบครัวในสังคมยุคใหม
3(3-0-6)
Quality of Life and Families in Modern Society
รูป แบบของครอบครัว และปจ จัยที่มีอิท ธิพ ลตอ การดําเนินชีวิต การอบรมเลี้ยงดู
สมาชิกในวัยเด็ก วัยรุน วัยผูใหญ และวัยผูสูงอายุ ที่มีผลตอการเสริมสราง
คุณภาพชีวิตของครอบครัว ชุมชน และสังคม ความรูเกี่ยวกับเพศศึกษา และการ
วางแผนครอบครัว ปญหาครอบครัว และแนวทางแกไขปญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Family patterns and factors affecting family life; care and training for
children, adolescents, adults and aging of the household in supporting quality of
life of the family, community and society; sex education and family planning;
family problems and solutions for developing quality of life.

0041105

กีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Sports for Health
ความหมาย และความสําคัญของการออกกําลังกายตอสุขภาพ ระบบของรางกายที่
เกี่ยวขอ งกับการออกกําลังกาย หลักการและเทคนิคการออกกําลังกาย การวิเคราะห และ
ประเมินความเหมาะสมของแตละบุคคลในการออกกําลังกาย การฝกปฏิบัติ และทักษะ ใน
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และการประเมินผลการออก
กําลังกาย
Definition and importance of physical exercise to health; some functional
systems of human body related to physical exercises; principles and techniques
of physical exercise; analysis and assessment of the suitability of each person in
doing physical exercise; practising and skills in physical exercise for healthiness;
tests of physical ability and assessment the results of exercising.

0041106

ภัยธรรมชาติ
3(3-0-6)
Natural Disasters
ความรูพื้นฐานทางดานธรรมชาติวิท ยา สถานการณการเปลี่ยนแปลงสิ่ง แวดลอ มที่
เกิดขึ้นในปจ จุ บัน การเกิ ดภัยทางธรรมชาติป ระเภทตางๆ เทคโนโลยีก ารตรวจวัด และ
คาดการณการเกิดภัยธรรมชาติ ผลกระทบของภัยธรรมชาติที่มีตอดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม การปรับตัว และการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเกิดภัยธรรมชาติ
Basic knowledge on natural science; the situation of environmental
changes in the present era; the occurrences of various natural disasters;
technology for detecting and forecasting natural disasters; impacts of natural
disasters on economy, society and environment; self-adjustment and preparation
for confronting natural disasters.

0041107

การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
หลักการ กระบวนการ และลักษณะการคิด รูปแบบตางๆของการคิด การตัดสินใจโดย
ใชเ หตุผ ลจากตรรกศาสตร การวิเ คราะหขอ มูล และขาวสารโดยวิธีก ารทางสถิติเ บื้อ งตน
กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน
Principles, processes and characteristics of thinking; styles of thinking;
decision making based on reasoning from logics; analysis of data and information
by fundamental statistical methods; decision making process and its application
in daily life problem solving.

0041108

วิธีการแสวงหาความรู
3(2-2-5)
Method of Knowledge Acquisition
ความหมาย และความสําคัญขององคความรู ประวัติ และความเปนมาของวิธีการ
แสวงหาความรู ของมนุ ษย วิ ธีก ารแสวงหาความรูข องศาสตร ส าขาต างๆ และการนํา ไป
ประยุกตใช วิธีการวิจัยเบื้องตนโดยสังเขปเพื่อการแสวงหาความรู
Definition and importance of knowledge; history and background of
acquisition methods used in the pursuit of knowledge; knowledge acquisition in
various disciplines and their application; basic research methodology for
knowledge acquisition.

คําอธิบายรายวิชาหมวดนิเทศศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
3101101
หลักนิเทศศาสตร
Principles of Communication Arts

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารในสังคม วิเคราะหกระบวนการสื่อสารระดับตางๆ
ในเชิงพฤติกรรมศาสตรการสื่อสาร รวมทั้งการสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหวางบุคคล
และการสื่อสารมวลชน ตลอดจนบทบาทและอิทธิพลของการสื่อสารที่มีผลตอการพัฒนาสังคม
Concepts and theories relating to communication in society; analysis of
the communication processes at different levels in the context of
communicative behavior; interpersonal communication and mass
communication; the role of communication and its influence on social
development.
3101102

การถายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร
3(2-2-5)
Basic Photography
ความสําคัญของแสงในการถายภาพ การกําหนดมุมกลอง ขนาด และสัดสวนของภาพ
การสรางภาพจากธรรมชาติของกลองและสวนประกอบ เพื่อใหสามารถรองรับความหมายและ
เจตนาของผูสงสารได การสรางแนวคิดและการนําเสนอแนวคิดในงานภาพ
Importance of light in photography, panning camera angles, setting sizes
and proportions of a picture; making use of the capacity of a camera and

accessories to acquire images to convey the intension of message senders;
creating and presenting ideas through photographic work.
3101103

หลักสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Principles of Mass Communication
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ เเละวิ วัฒนาการของการสื่อ สารมวลชน โครง
สรางเเละระบบการสื่อสารมวลชน ลักษณะของการสื่อสารมวลชนประเภทตางๆ หนวยงานที่
เกี่ยวของกับการสื่อสารมวลชน บทบาท หนาที่ เเละอิทธิพลของการสื่อสารมวลชนที่มีตอสังคม
การใชสื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษาเเละพัฒนาสังคม
Meaning, importance, elements and evolution of mass communication;
the system and structures of mass communication; various types of mass
communication; organizations involved with mass communication; roles, duties
and influence of mass communication in society; the use of mass
communication for educational and social development.

3101104

ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร
3(2-2-5)
Language for Communication Arts
การใชภาษาในการสื่อสารทั้งวัจนภาษา และอวัจนภาษา เพื่อใหเกิด
การสื่อ
ความหมาย การโนมนาวชักจูงไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝกทักษะ การใชภาษาเพื่องานนิเทศ
ศาสตร
Verbal and non-verbal language as used in communication to convey
meaning, convince and persuade effectively; practice the language of
communication arts.

3102105

การจัดการสื่อสารองคการ
3(3-0-6)
Organization Management
ความสําคัญและลักษณะของการสื่อขอความในองคการแบบตางๆของการสื่อขอความ
ปญหาของการสื่อขอความในองคการ การวางแผนการสื่อขอความ ตลอดจนรูปแบบของการสื่อ
ขอความในองคการ บทบาทของการสื่อขอความทางการบริหารในภาคเอกชนกับรัฐบาล

3102106

Importance and features of communication inside an organization; various
types of communication and problems concerning communication inside an
organization; message communication planning and forms of communication;
roles of communication management in the public and private sectors.
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Law and Ethics of Mass Communication
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของ
มนุษย ปรัชญากฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวกับหนังสือพิมพและสิ่งพิมพในประเทศไทย กฎหมาย
สื่ อ สารมวลชน และกฎหมายอื่นๆ ที่ เ กี่ย วขอ ง รวมถึ ง จรรยาบรรณของผูป ระกอบวิช าชี พ
สื่อสารมวลชน
Study concepts of rights, freedom of speech and freedom of expression;
philosophy of law, laws concerning newspapers and publications in Thailand,
mass communication law and other related laws; ethics for journalism.

3102107

ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร 1
3(3-0-6)
English for Communication Arts 1
การอานและการเขียน อาทิ การอานหนัง สือ พิม พ สรุป ขาว หรือ คอลัม นตางๆจาก
หนังสือพิมพ การเขียนขาวภาษาอังกฤษ การเขียนบทสัมภาษณภาษาอังกฤษ
English reading and writing; reading and summarizing news or columns in
a newspaper, writing news and interviews in English.

3102108

หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
3(3-0-6)
Principles of Advertising and Public Relations
ศึกษาวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ หลักการ และบทบาทของการประชาสัมพันธ
ตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง วิธีการดําเนินงาน การสรางความสัมพันธกับ
สื่อมวลชน กลุมประชาชนเปาหมาย เทคนิค และเครื่องมืองานประชาสัมพันธ ลักษณะการ
ประชาสัมพันธของหนวยงานประเภทตางๆ ความสําคัญของประชามติตอการประชาสัมพันธ
การสํารวจประชามติและจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ และศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและ
วิธีการโฆษณา บทบาทและอิทธิพลของการโฆษณา การวางแผนโฆษณา การวิเคราะหผูบริโภค
ในฐานะที่เปนผูรับสาร การวิเคราะหสิ่งที่จะเปนแรงจูงใจ ผูบริโภค การวิเคราะหกระบวนการ

ของการตลาดที่มีผลตอการดําเนินงานโฆษณา การเลือกสื่อ การกําหนดงบประมาณ การ
ประเมินผล กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับการโฆษณา
The evolution of public relations, principles and roles of public relations
in relation to the economy, society and politics; processes in mass media
relations and the target groups; techniques and tools for public relations; types
of public relations used by organizations; importance of public opinions towards
public relations, a survey of public opinions, ethics for public relations
professionals; advertising theories and methodology; roles and influences of
advertising, advertising planning; analysis of consumers as a message receiver;
analysis of consumer’s motivations and influences of marketing on advertising
operations; selection of mass media and budgeting; evaluation of laws and ethics
relating to advertising.
3102109

หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(3-0-6)
Principles of Broadcasting
ประวัติและวิวัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน คุณลักษณะ บทบาท
อิทธิพล เครื่องมือ และเทคนิคของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน กระบวนการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
The history and evolution of radio and television; features, roles,
influences, tools and techniques for radio and television broadcasts; the
production process in radio and television.

3102110

ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร 2
3(3-0-6)
English for Communication Arts 2
การฝ ก ทั ก ษะการฟง การพูด ภาษาอัง กฤษ ฝก สนทนาในรู ป แบบตา งๆ การเป น ผู
สัมภาษณและผูใหสัมภาษณ
Practice listening and speaking English; practice a variety of English
conversation, e.g. being an interviewer and interviewee.

3102111

การวิจัยนิเทศศาสตร
3(2-2-5)
Research in Communication Arts
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติเบื้องตนที่จําเปนสําหรับการวิจัยนิเทศศาสตร ศึกษาถึง
ความหมาย บทบาท กระบวนการ ชนิด คุณลัก ษณะของการวิจัย ภาษาที่ใชในการวิจัยทาง
สัง คมศาสตร วิธีก ารเขียนเคาโครง แบบสอบถาม การสุมตัวอยาง การจัดตารางขอมูล การ
วิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัยอันเปนประโยชนตอวิชาชีพนิเทศศาสตร
Study research methodology and basic statistics essential for
communication arts research; meaning, roles, processes, types and features of
research; language use for communication arts research and writing research
proposals; conducting questionnaires, random sampling, data arrangements, data
analysis and writing research papers.

3102112

มัลติมีเดียเพื่องานนิเทศศาสตร
3(2-2-5)
Multimedia for Communication Arts
ความหมาย ความสํ าคัญ กระบวนการ องคป ระกอบของมัล ติมีเ ดียและสื่อ ผสมใน
รูปแบบตางๆ ประเภท และวิธีการใชมัลติมีเดียและสื่อผสมไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการสื่อสาร
ในงานนิเทศศาสตร
Meaning, importance, processes and elements of multimedia and mixed
media; methods and uses of multimedia and mixed media in communication
arts.

3102113

การวิเคราะหพฤติกรรมผูรับสาร
3(2-2-5)
Analysis of Audience Behavior
วิธีการเเละกระบวนทัศนตางๆที่ใชในการอธิบายพฤติกรรมของผูรับสารในกระบวนการ
สื่อสาร ขอดีเเละขอดอยของเเตละวิธีการสรางเครื่องมือสําหรับงานวิจัย เพื่อการวิเคราะหผูรับ
สาร ความเขาใจในผูรับสารซึ่งนําไปสูการพัฒนาประสิทธิภาพเเละประสิทธิผลของกระบวนการ
สื่อสาร
Methods and paradigms in describing audience behavior in the
communication process; advantages and disadvantages of research tools for

audience analysis; recognizing audiences in order to improve the efficiency and
productivity of the communication process.
3103114

เตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานวิชาชีพนิเทศศาสตร
1(45)
Preparation for Professional Experience
การจัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนวิชาปฏิบัติงานวิชาชีพนิเ ทศ
ศาสตร ในดานการรับรู ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาตัวผูเรียนให
มีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เ หมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําใน
สถานการณหรือรูปแบบตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้นๆ
Activities for workplace readiness in order for students to recognize the
scopes of occupations and opportunities prior to the Work Experience in
Communication Arts; development of student’s knowledge, skills, attitudes,
motivations, and qualifications as they relate to work in the communication arts
field.

3104115

ปฏิบัติงานวิชาชีพนิเทศศาสตร
6(480)
Professional Experience in Communication Arts
(รายวิชาบังคับเรียนกอน : 3103114 เตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานวิชาชีพนิเทศ
ศาสตร 1(45))
Prerequisite: 3103114 Preparation for Professional Experience
การปฏิบัติงานดานนิเทศศาสตรในหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชนโดย
การนําความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดจากการศึกษาไปใชในสถานการณจริงจัดใหมีการ
ปฐมนิเ ทศเกี่ยวกับ รายละเอียดของการฝ ก งาน และจัดปจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายและสรุปผล
ปญ หางานดานนิเ ทศศาสตรที่เ กิดขึ้น ตลอดจนวิธีก ารแกไขปญ หาใหสําเร็จ ลุลวงไปดวยดี
หลังจากปฏิบัติงานวิชาชีพนิเทศศาสตรหลังปฏิบัติงานนักศึกษาตองกลับมาทํา รายงานและการ
นําเสนอผลงานจากการปฏิบัติวิชาชีพนิเทศศาสตร
Work experience relating to the communication arts in government
agencies, state enterprise and private organizations; the application of theories
and practices acquired through the course of study; arranging internship
orientation and concluding session for summarizing and discussing problems and

solutions relating to communication arts; students required to submit a reports
and give a presentation after the internship.
3103116

เตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1(45)
Cooperative Education Preparation
หลั ก การ แนวคิ ด และปรั ช ญาสหกิ จ ศึก ษา กระบวนการและระเบีย บขอ บั ง คั บ ที่
เกี่ยวของกับระบบสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ ความรูพื้นฐานใน
การปฏิบั ติง านในสถานประกอบการ เพื่อ นํ าไปพัฒ นาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ แตล ะ
สาขาวิชา เชน การปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม โครงสรางการทํางานในองคกร งานธุรการใน
สํานักงาน ความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพใน
สถานประกอบการ การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา แนวทางการจัดทํา
โครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการ และการนําเสนอผลงาน
โครงการ
Principles, concepts and philosophy of cooperative education; processes
and regulations concerning the cooperative education system; techniques for job
application and job interviews; essential knowledge of work performance in a
business organization according to the professional standards, i.e. self-adaptation,
pleasant personality, English communicative skills, information technology
capability, interpersonal good relationship skill, team work, clerical work skills,
basic knowledge concerning labor law, quality control management in a business
organization, skill development and professional ethics relating to the study
areas; project implementation and project reports; writing reports and presenting
results.

3104117

สหกิจศึกษา
6(16 สัปดาห)
Cooperative Education
6(16 weeks)
(รายวิชาบังคับเรียนกอน : 3103116 เตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา 1(45))
Prerequisite: 3103116 Cooperative Education Preparation
การปฏิบัติงานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือ องคกรผูใชบัณฑิต
เปนเวลา 16 สัปดาห หรือไมนอยกวา 560 ชั่วโมง โดยบูรณาการความรูที่ไดจากการศึกษาใน
หลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน การจัดทําโครงการ การ
รายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการและการนําเสนอโครงการตามคําแนะนํา
ของพนักงานพี่เลี้ยง อาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยนิเทศก เพื่อ ใหเกิดทักษะ องคความรูใน
วิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาดแรงงานที่พรอมจะ
ทํางานไดทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษา
Taking an internship in an area related to study in an organization for
sixteen weeks or not less than 560 hours, applying knowledge obtained from
coursework to work as an employee; implementing a project, reporting work
performance and presenting a project following the advice of a mentor, advisor
or supervisor in order to obtain professional skills, increased knowledge base and
ethics necessary for the profession.

3112201

การพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
Speaking and Performance in Broadcasting
เทคนิคการพูด การแสดง ที่ใชกับ วิท ยุก ระจายเสียง และวิท ยุโ ทรทัศน การใชเสียง
สําหรับอานบท การประกาศ การใชเสียงประกอบ (sound effect) และเทคนิคอื่นๆที่จําเปน
สําหรับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Speaking and performing techniques relating to radio and television
broadcasting; voice projections for text reading and announcements; application
of sound effects and other essential tools for radio and television.

3112202

การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
Script Writing for Radio and Television
วิเคราะหเรื่องราวที่เปนจริง เรื่องสมมติ การถายทอดแนวความคิดออกมาในรูปแบบ
ของการเขี ย นเพื่ อ การฟ ง และเห็ น เหตุ ก ารณทั้ ง ในแนวที่ เ ปน จริ ง ตามธรรมชาติ และแนว
สรางสรรค การรวบรวมขอมูล การวางแผน และการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
ในรูปแบบตางๆ
Finding for facts or imagination; conveying ideas in writing to stimulate the
audio and visual imagination of the audiences; data collection, planning and
writing scripts for radio and television programs.

3113203

การสื่อขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
News Reporting for Broadcasting
ความหมายของข า ว ความหมายของการสื่ อ ข า ว ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ข า ว
องคประกอบของคุณคาขาว บทบาทหนาที่ของผู สื่อขาว แหลงขาว โครงสรางและรูปแบบการ
เขียนขาว และการสื่อขาวประเภทตางๆ ทั้งทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Meaning of news and news reporting; basic knowledge concerning news
and aspects of the news; roles of news reporters and news sources; forms and
structure of news writing; reporting the news on radio and television.

3113204

การใชหองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
Utilization of Radio and Television Studio
เทคนิคและวิธีก ารใชหอ งปฏิบัติก ารทางวิท ยุก ระจายเสี ยง ตลอดจนปฏิบัติก ารใช
อุปกรณภายในหองปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน เชน ไมโครโฟน เครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยาย
เสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องรับและเครื่องสงวิทยุกระจายเสียง เครื่องโทรทัศน เครื่อง
บันทึกเทปโทรทัศน อุปกรณเสียง แสงและอื่นๆ
Techniques and methodology in the studio, radio and television
equipment, e.g. microphones, sound recorders, amplifiers, phonograph recorders,
wireless transmitters and receivers, television sets, video recorders, light and
sound equipment, etc.

3113205

การผลิตเเละสรางสรรครายการวิทยุกระจายเสียงขั้นตน
3(2-2-5)
Basic Creative Radio Production
กระบวนการผลิ ต รายการวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งรู ป แบบต า งๆ ตั้ ง แต ก ารวางแผน
การเตรี ยมข อ มู ล การผลิ ต ไปจนถึง การนํา เสนอรายการ และฝ ก ปฏิบั ติก ารผลิต รายการ
วิทยุกระจายเสียงตามขั้นตอน
Production procedures for various types of radio broadcasts, ranging from
planning and information preparation for the production to presenting a radio
shows; hands-on radio program production.

3113206

การผลิตเเละสรางสรรครายการวิทยุโทรทัศนขั้นตน
3(2-2-5)
Basic Creative Television Production
กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน บุคลากรที่เกี่ยวของ หนาที่
ความ
รับผิดชอบของฝายตางๆ การฝกปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนขั้นตน
Television program production procedures, related team members, duties
and responsibilities of each department; hands-on basic television program
production.

3113207

การผลิตงานกราฟกเพื่องานวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
Graphic for Television
ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของวัสดุกราฟฟกที่มีตองานวิทยุโทรทัศน การ
ฝกปฏิบัติออกแบบและผลิตวัสดุกราฟฟกประเภทตางๆที่ใชในงานวิทยุโทรทัศน
Meaning, scopes and importance of graphical materials towards television
program production; practice the design and production of various types of
graphical materials used in TV production.

3113208

การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
Broadcasting Management
หลักการบริหารงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ดานการบริหารงานบุคคล
การจัดองคกร การเงินและงบประมาณ วัสดุอุปกรณ ตลอดจนปญหาดานการบริหารงานของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน

Management of radio stations and television channels, i.e. personnel
management, organizational management, finance and budgeting, materials and
equipment, and issues concerning management of radio stations and television
channels.
3113209

สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
Seminar on Radio and Television Broadcasting
ศึกษาความหมายของการสัมมนา จุดมุงหมาย องคประกอบ กระบวนการ รูปแบบ และ
เทคนิคการจัดสัมมนาดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เพื่อใหเขาใจถึงอุปสรรค ตลอดจน
การหาแนวทางแกไขอยางมีประสิทธิภาพ ฝกจัดสถานการณจําลอง และสถานการณจริงในการ
สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Meaning, objectives, elements, processes, patterns, and techniques in a
seminar focusing on radio and television broadcasting, in order to find problems
and create solutions effectively; simulations and real situations in the seminar on
radio and television broadcasting

3113210

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3(2-2-5)
Production of Radio Broadcasting for Local Development
ศึกษาหาความหมายเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีการสื่อสารมวลชน ดานการวางแผน และ
การปฏิบัติงานทางดานวิทยุกระจายเสียงทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนในทองถิ่น เนนความรู
เกี่ยวกับ การจัดรายการวิท ยุก ระจายเสียงเพื่อ ทอ งถิ่น ศึก ษาทางดานความสําคัญ เเละการ
บริห ารงานของวิท ยุก ระจายเสียงเพื่อ พั ฒ นาทอ งถิ่นให ดีขึ้น
โดยเนนการสื่อ สารทาง
วิทยุกระจายเสียงในการปฎิบัติผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อ พัฒนาทองถิ่นหรือ ชุมชนที่
ใกลเคียงกับสถานศึกษาของนักศึกษา
Principles and theories of mass communication in relationship to planning
and practicing local radio broadcasting in both government and the private
sector; emphasis on know-how of radio broadcasting for local development; the
importance and the administration of radio broadcasting for local development;

emphasis on communication for the development of the locality, and the
neighboring communities of the university

3113211

การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3(2-2-5)
Production of Television Broadcasting for Local Development
ศึกษาหาความหมายเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีการสื่อสารมวลชน ดานการวางแผน และ
การปฏิบัติงานทางดานวิทยุโทรทัศนทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนในทองถิ่น เนนความรูเกี่ยวกับ
การจัดรายการวิทยุโทรทัศนเพื่อพัฒนาทองถิ่น ศึกษาทางดานความสําคัญเเละการบริหารงาน
ของวิทยุโทรทัศนเพื่อพัฒนาทองถิ่นใหดีขึ้น โดยเนนการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศนในการปฎิบัติ
ผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเพื่อพัฒนาทองถิ่นหรือชุมชนที่ใกลเคียงกับสถานศึกษาของนักศึกษา
Principles and theories of mass communication as related to the planning
and practice local television broadcasting in both government and private sector;
emphasis on know-how of television broadcasting for local development; the
importance and the administration of television broadcasting for local
development; emphasis on developing the locality and the neighboring
communities of the university

3113301

การแตงหนาและเครื่องแตงกายเพื่องานวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
Make-Up and Costumes for Television Broadcasting
หลัก การแตง หนาและการออกแบบเครื่อ งแตง กายของผูแสดงในงานวิท ยุโ ทรทัศน
เทคนิคพิเศษในการแตงหนาแตงกายใหเหมาะสมกับบทบาทและเนื้อ เรื่อง การฝกปฏิบัติ
แตงหนาและออกแบบเครื่องแตงกายสําหรับผูประกาศ ผูแสดง เพื่อใหตรงตามวัตถุประสงคใน
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน
Principles of make-up and costume design for television broadcasting;
special techniques in selecting suitable make-up and costumes for roles; practice
make-up artistry and designing costumes for broadcasters/ actors to meet the
objective of a particular television broadcasting production

3113302

การแสดงและการกํากับการแสดง
3(2-2-5)
Acting and Directing
เทคนิคการแสดงที่ใชกับวิทยุโ ทรทัศน และภาพยนตร การแสดงทาทาง สีห นา การ
เคลื่อนไหว การพูด การกําหนดทิศทาง การกํากับการแสดงทางวิทยุโทรทัศนและภาพยนตร
Acting techniques in television broadcasting and movies; gestures; facial
expressions; movements; speech delivery; setting direction; directing television
broadcasting and movies

3113303

การผลิตเเละสรางสรรครายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Creative Radio Production
(รายวิชาบังคับเรียนกอน : 3113205 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นตน
(Prerequisite course: 3113205 Basic Radio Broadcasting Production
เทคนิคและการวางแผนการผลิตรายการวิทยุก ระจายเสียง การฝกผลิตรายการวิท ยุ
ประเภทตางๆ ในหองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง
Techniques and production planning of radio broadcasting; practice in
producing various types of radio programs in a radio broadcast simulation

3113304

การผลิตเเละสรางสรรครายการวิทยุโทรทัศนขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Creative Television Production
(รายวิชาบังคับเรียนกอน : 30113206 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนขั้นตน
(Prerequisite course: 3113206 Basic Television Broadcasting Production 3(2-25))
การศึก ษาและการวิเ คราะหก ลุม เปาหมาย การวางแผน การผลิตรายการ
การ
ประเมินผลรายการ ปญหาและการแกไขในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนประเภทตางๆ
The study and analysis of target audience; planning; producing and
evaluating television programs; problems and solutions in producing various
types of television programs

3113305

โครงการพิเศษดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
Special Project on Radio and Television Broadcasting
การศึกษาพิเศษเปนรายบุคคลในเรื่องเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนโดยมี
อาจารยหรือผูทรงคุณวุฒิใหคําแนะนําปรึกษาและประเมินผล
Independent study related to radio and television broadcasting, advised
and evaluated by the lecturers or experts in the field

3103315

ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร 3
3(2-2-5)
English for Communication Arts 3
ศึกษาทักษะการใชภาษาอังกฤษสําหรับงานนิเทศศาสตรขั้นสูง ทั้งการฟง
การ
สนทนากับลูกคา การอาน การจับประเด็น การเขียนและการนําเสนองานเปนภาษาอังกฤษ การ
แปลงานนิเทศศาสตรประเภทตางๆ เชนงานโฆษณา ขาว สารคดี และบทภาพยนตร
English Skills for advanced communication arts; listening; conversation
with clients; reading; finding main points; writing and presenting in English;
translation of various types of communication
work – advertisements,
news, documentaries and movie scripts.

3122201

การใชเครื่องมือสื่อสารเพื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Utilization of Communication Media for Advertising and
Public Relations
ความหมาย ลักษณะ และบทบาทของเครื่องมือสื่อสารประเภทตางๆ
เพื่อ
โฆษณาและประชาสัมพันธองคกรและสินคา รวมถึงเทคนิคในวิธีการใชเครื่องมือสื่อสารแตละ
ประเภท เช น สื่ อ สารมวลชน สื่ อ กิ จ กรรมพิ เ ศษ ฯลฯ และหลั ก การเลื อ กใช เ ครื่ อ งมื อ
ประชาสัมพันธและสื่อโฆษณาเพื่อสื่อสารงานโฆษณาและประชาสัมพันธ
Meaning, characteristics and roles of various kinds of communication
media for advertisement and public relations for organizations and products,
techniques in using media for a particular type of communication – mass media,
activity media, etc.; principles of using communication media for advertisement
and public relations

3123202

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Writing for Public Relations
หลักการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ ลักษณะของสื่อประชาสัมพันธ การเขียนเพื่อการ
ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน การเขียนเพื่อ นําออกอากาศ การเขียนโปสเตอร การเขียน
ใบปลิว การเขียนประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร เอกสารประชาสัมพันธ
ปายประชาสัมพันธ ภาพยนตร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่ออื่นๆ
Principles of writing for public relations; characteristics of public relations
media; writing for public relations through various forms of media – broadcasting,
posters, leaflets, newspapers, magazines, printed media for public relations,
display media, movies, radio broadcasting, television broadcasting, etc.

3123203

การเขียนเพื่อโฆษณา
3(2-2-5)
Writing for Advertising
หลักการเขียนเพื่อการโฆษณา ลักษณะของสื่อโฆษณา การเขียน
เพื่อ
การโฆษณาผานสื่อตางๆ เชน การเขียนเพื่อนําออกอากาศ การเขียนโปสเตอร
การเขียน
ใบปลิว การเขียนโฆษณาผานสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร เอกสารโฆษณา ปายโฆษณา
ภาพยนตร วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และสื่ออื่นๆ
Principles of writing for advertising; characteristics of advertising media;
writing for advertising through various forms of media – broadcasting, posters,
leaflets, newspapers, magazines, printed media for advertising, advertising
cutouts, movies, radio broadcasting, television broadcasting, etc.

3123204

การใชสื่อเพื่อการโฆษณา
3(2-2-5)
Utilization of Media for Advertising
วิธีการวางเเผนการใชสื่อโฆษณาสําหรับสินคาเเตละประเภทในสภาวะของตลาดที่เเต
กตางกันออกไป หลักการเลือกใชสื่อ การซื้อสื่อในตลาดโฆษณา การกําหนดกลยุทธการเลือกซื้อ
การเขียนเเผนงานซื้อสื่อ การใหการสนับสนุนเเผน การคํานวณยอดการเขาถึงความถี่ การวัด
ประสิทธิภาพการใชสื่อ การใชสื่อเพื่อการเขาถึงตลาด การใชสื่อในกรณีที่งบประมาณจํากัด
The planning methodology for the utilization of advertising media to
promote a particular product in a variety of market conditions; principles of

media selection; buying media in the advertising market; setting buying strategies;
writing and supporting buying plans; calculating Gross Rating Points (GRPs);
measurement of efficiency in using media; using media for market access; using
media on a limited budget
3123205

การผลิตงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Advertising and Public Relations Production
การกําหนดกลยุท ธ การสรางสรรคและการถายทอดสูชิ้นงานโฆษณา กระบวนการ
สรางสรรคงานโฆษณา เพื่อใหไดภาพและขอความโฆษณา สําหรับ สื่อประเภทตางๆ เชน สื่อ
สิ่งพิมพ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน สื่อผสม
และภาพยนตร ปฏิบัติการ
สรางสรรคผลิตชิ้นงานโฆษณาประเภทตางๆ
Setting strategies; creating advertisements; the advertising production
process in various forms of media – printed media, radio broadcasting, television,
multimedia and movies; how-to of producing various types of advertisements

3123206

การถายภาพเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Photography for Advertising and Public Relations
ศึกษาหลักและเทคนิคการถายภาพเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
ทาง
สื่อสิ่งพิมพ เทคนิคและวิธีการตกแตง ภาพ ตลอดจนการประเมินคุณภาพของภาพถายในงาน
โฆษณาและประชาสัมพันธโดยเนนการฝกปฏิบัติ
Principles and techniques of photography for advertising and public
relations in the printed media; techniques and methods of photographic
retouching; evaluating photographic quality in advertising and public relations in
practice

3123207

วาทวิทยาเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Communication through Speech in Advertising and Public Relations
ความหมาย เทคนิค และหลักการทางวาทวิทยาเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ ฝก
ปฏิบัติเพื่อสรางบุคลิกภาพ ความมั่นใจ ฝกการใชเสียง ตลอดจนลีลา การดําเนินเรื่องและการใช
ภาษาใหเหมาะสมกับงานโฆษณาและประชาสัมพันธในโอกาสตางๆ
Meaning, techniques, and principles of communication through speech in
advertising and public relations; personality development; confidence building;
voice and gesture training; plotting and using appropriate language for advertising
and public relations in various settings

3123208

การวางแผนและการรณรงคการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Planning and Campaigning for Advertising and Public Relations
ศึกษาหลัก เทคนิค และวิธีการรวบรวมขอมูลทางการตลาดเพื่อการโฆษณาและ การ
ประชาสัมพันธ รวมถึงการวางแผน กระบวนการในการวางแผน ปจจัยที่มีผลตอการวางแผน
การกําหนดเปาหมาย นโยบาย กลยุทธ การวางแผนปฏิบัติการ การใชกลวิธีในการสื่อสาร การ
กําหนดสื่อเพื่อการสื่อสาร ตลอดจนการประเมินผลการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
Principles, techniques and methods of collecting marketing data for
advertising and public relations; processes and factors related to planning
advertising and public relations; setting goals, policies, strategies; action plan;
choosing communication methods and evaluating advertising and public relations
outcomes

3123209

การสัมมนาเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Seminar for Advertising and Public Relations
นักศึกษาบรรยายและอภิปรายถึงงานที่ไดจากการศึกษาและคนควาดานโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธโดยการควบคุมของอาจารย เพื่อเสริมสรางประสบการณแสดงความคิดเห็นอันจะ
เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในอนาคต
และเชิญผูมีประสบการณดานการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธที่มีชื่อเสียงมาบรรยาย หรืออภิปรายใหนักศึกษาซักถาม รวมถึงคําแนะนําใน
การประกอบอาชีพ ทางดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ นอกจากนี้นักศึก ษายัง ตอ งฝก
ปฏิบัติการจัดดําเนินงานสัมมนารวมกับกลุมหรือบุคคลภายนอกโดยดําเนินการตามขั้นตอนของ

การจัดการสัมมนาทางโฆษณาและประชาสัมพันธ เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะดานการโฆษณา
และการประชาสัมพันธ
Presentations and discussions of studies on advertising and public
relations in order to gain experience for use in future careers; lectures from wellknown experts in the field, discussions, career guidelines; arranging a seminar,
following the processes of arranging advertising and public relations used when
promoting a seminar
3123210

ศิลปะเพื่องานโฆษณาเเละงานประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Art for Advertising and Public Relations
ศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรในฐานะอุปกรณศิลปะเพื่อใชในงานโฆษณา
เเละงานประชาสัมพันธ เชน การออกแบบตัวอักษร (TYPESETTING) ภาพกราฟก (GRAPHICS)
ภาพเหมือน (ILLUSTRATION) ตลอดจนการตกแตงการถาย (RETOUCH) โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร เชน ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP, QUARK X-PRESS, PAGEMAKER เปนตน
Basic study of using computers as art tools in advertising and public
relations – typesetting, graphics and illustration; retouching photographs using
computer programs – Illustrator, Photoshop, Quark X-Press, PageMaker, etc.

3123211

การจัดการภาวะวิกฤตงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Crisis Management in Advertising and Public Relations
หลักเเละยุทธวิธีการวางเเผนงานโฆษณาเเละงานประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตหรือมีเหตุ
ฉุกเฉิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยมิไดคาดคิดมากอน หรือเหตุจําเปนที่
ไมอาจหลีกเลี่ยงไดที่มีผลกระทบตอองคกร บุคลากร ผูที่เกี่ยวของเเละอื่นๆ เนนกรณีตัวอยางเพือ่
ฝกการเเกปญหา
Principles and planning strategy for advertising and public relations in
crises, emergencies, accidents, natural disasters; unexpected or unavoidable
circumstances affecting organizations, personnel, parties concerned, etc. with an
emphasis on case studies to be used for problem solving

3123301

การจัดการภาพลักษณ
3(2-2-5)
Image Management for Corporations
ความหมายเเละความสําคัญของภาพลักษณ การสราง รักษา เเกไข หรือปรับเปลี่ยน
ภาพลักษณขององคกร การทํากิจกรรมตางๆ เพื่อสังคมทั้งภายในเเละภายนอกขององคกรกับการ
สรางภาพลัก ษณ การเเกไขภาพลัก ษณเชิงลบ รวมถึงการสรางภาพลักษณขององคกรดวยเเน
วทางรับผิดชอบตอสังคม
Meaning and importance of the image; creating, controlling or adjusting a
corporate image; in-house and extramural social activities for creating a
corporate image; controlling a negative image; creating corporate image with
social responsibility.

3123302

การนําเสนองานโฆษณาและประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Advertising and Public Relations Presentation
การเรียนรูและฝกฝนขนบธรรมเนียม มารยาทในสัง คมและธุร กิจทักษะ
การ
สื่อสาร การวางทวงทีอิริยาบถ การแตงกาย ฯลฯ ซึ่งจะชวยพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อสรางความ
มั่นใจและความพรอมที่จะเปนนักประชาสัมพันธและนักโฆษณาที่ดี
The study and practice of being a successful publicist and advertiser;
social and business culture, manners and etiquette, communication skills, body
language, and attiring, etc. for
self-confidence and personal
development.

3123303

การโฆษณาและประชาสัมพันธเพื่อการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Advertising and Public Relations for Social Development
ศึก ษาเอกลักษณเ เละวัฒนธรรมไทย การวิเ คราะหป ระเมินสถานการณเ พื่อ สรางจิต
สาธารณะในการมีสวนรวมพัฒนาสังคมดวยความรับผิดชอบ การรักษาเสถียรภาพของสังคม
วัฒนธรรมของชาติ เเละวัฒนธรรมทองถิ่นที่สําคัญโดยใชการโฆษณาเเละการประชาสัมพันธเพื่อ
การพัฒนาสังคม
Thailand’s traditions and culture, using scenario analysis to develop
public consciousness on social responsibility leading to community

development, maintaining social, national culture, and local culture stability via
advertising and public relations to enhance social development.
3123304

ประชามติ
3(2-2-5)
Public Opinion
ศึกษาถึงความหมาย ความสําคัญของประชามติ ประชามติกับการโฆษณาชวนเชื่อและ
สงครามจิตวิทยา การวิเคราะหวิจัยประชามติ ความสําคัญและความสัมพันธของประชามติกับ
การประชาสัมพันธ การสรางประชามติเพื่อผลในการดําเนินงานประชาสัมพันธ
Definitions and the importance of public opinion, the relationship
between public opinion, propaganda, psychological warfare and public relations,
public opinion analysis and research, creating public opinion through successful
public relations.

3123212

สื่อมวลชนสัมพันธ
3(2-2-5)
Mass Media Relations
ความหมาย ความสําคัญ และหลักการสรางความสัม พันธอันดีระหวาง
นัก
ประชาสัมพันธหนวยงานและสื่อมวลชน ตลอดจนสรางสรรคกิจกรรมระหวางผูปฏิบัติงานดาน
การประชาสัมพันธกับสื่อมวลชน และภารกิจของผูปฏิบัติงานสื่อมวลชนสัมพันธ ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ
The theory, definitions, principles and the importance of establishing
good relationships between publicist, agency and the mass media, designing
activities and tasks relevant to a public relations officer and the mass media.

3132201

หลักการสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing Communication
หลักการและแนวคิดการทําธุรกิจสมัยใหม บทบาทของสวนผสมทางการตลาดในการทํา
หนาที่เ ปนสัญ ลัก ษณ เพื่อที่จะถายทอดความคิดจากผูป ระกอบการไปยัง ผูบ ริโ ภคเปาหมาย
แนวทางในการวางแผนกิจ กรรมการสง เสริม การตลาด เพื่อสื่อ สารกับ ผูบริโ ภคหลากหลาย
รูปแบบประกอบดวย การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การบริหาร การใช
เครื่องมือเพื่อการขาย การจัดกิจกรรมพิเศษและการประชานิเทศอื่นๆ

Principles and concepts of new venture creation, the roles of marketing
mix as a means to convey the entrepreneur’s message to the target audience,
guidelines for planning the effective promotion and marketing activities to
communicate with various target audiences, marketing communications tools;
advertising, public relations, promotions, administration, sales tools, special
activities and other forms of public relations.
3132202

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Marketing Communication
ศึกษาถึงความหมายกระบวนการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ประโยชนของการ
สื่อสารทางการตลาด สวนประสมของการสงเสริมการตลาด
การกําหนดงบประมาณ
สําหรับ กิจกรรมทางการสงเสริมการตลาด การโฆษณา
และการเลือกสื่อสําหรับการ
โฆษณา การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ
การวัดความมีประสิทธิผลของการ
สงเสริมการตลาด การขายโดยพนักงานขาย จริยธรรมในการสื่อสารทางการตลาด
Definitions, roles, process and benefits of integrated marketing
communications, promotional mix, budget allocation, using the appropriate tools
in marketing communications; advertising, media, promotions and public
relations, data analysis and effective measurement of integrated marketing
communications, ethics in marketing communications.

3133203

เครื่องมือสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Communication Tools
ศึก ษาความรู เ กี่ ย วกั บ สื่ อ โฆษณาด า นสื่ อ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งเเละวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น สื่ อ
มัล ติมีเ ดีย ทฤษฎีเ เละเทคนิ คการสื่ อ สารเพื่อ การนําเสนอการส ง เสริม การตลาด วิธี ก ารใช
เครื่อ งมือ อุป กรณ ผ ลิตสื่อ กระบวนการผลิต สื่อ ชนิดตา งๆ รวมทั้ง การประยุก ตเ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใชในการสื่อสารการตลาด
Knowledge and understanding of advertising media; radio, television,
multimedia, communications theory and techniques for presenting a promotion,
using the media tools, the process of media production and the application of
information technology in marketing communications.

3133204

การสรางสรรคงานเพื่อการสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
Creative Marketing Communications Design
แนวคิดเกี่ยวกับการสรางสรรคงานเพื่อการสื่อสารการตลาด สวนผสมทางการตลาดกับ
การสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมผูบริโภค บทบาทและความสําคัญของการสื่อสารการตลาด
วิธีการสื่อสารการตลาดวิธีตางๆ เทคโนโลยีสื่อสมัยใหม
การประยุกตใชเครื่องมือสื่อสาร
ในการสรางสรรคงานเพื่อการสื่อสารการตลาดในสื่อประเภทตางๆ รวมถึงการประเมินผลการ
สรางสรรคงานเพื่อการสื่อสารการตลาด
Concepts of designing creative marketing communications; the integration
of marketing, marketing communications and consumer behavior, the
significance, roles, methodologies of marketing communications, new media
technology, the application of media tools for designing creative marketing
communications in various media, and the evaluation of the efficacy of the
marketing communications.

3133205

การถายภาพงานสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
Photography for Marketing Communication
หลักการ ทฤษฎีและเทคนิคการถายภาพ การทํางานของกลอ งถายภาพและอุปกรณ
ตางๆ วิธีการถายภาพ การผลิตภาพเพื่องานสื่อสารการตลาดประเภทตางๆ การประเมินคุณคา
ภาพเพื่อสื่อความหมายในงานสื่อสารการตลาด
Theory, principles, and techniques of photography; basic operation and
application of camera and other photography equipment as the tools for
designing marketing communications, the practice of estimation and
interpretation of the outcome in marketing communications.

3133206

การสื่อสารตราสินคา
3(2-2-5)
Brand Communication
ความสําคัญของการสรางตราสินคากับความสําเร็จของธุรกิจ วิธีการสรางตราสินคาเเละ
กลยุทธการตลาดที่มีผลกระทบตอการสรางตราสินคา ตลอดจนการสื่อสารการตลาดเเบบบูรณา
การเพื่อสรางตราสินคาในยุคปจจุบัน

Significance of brand communication and business success, branding
methods and marketing strategy, integrated marketing communications and
branding today.
3133207

กลยุทธการวางเเผนการสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
Strategic Marketing Communications Plan
ลักษณะ ความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด กระบวนการสื่อสาร ลักษณะ หนาที่
และการกําหนดกลยุท ธก ารสื่อ สารการตลาด การใชเครื่อ งมือ สื่อสารทางการตลาดตางๆ มี
การบูรณการการใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร และการวัดประสิทธิภาพของ
การสื่อสารทางการตลาด
The significance, features, processes and functions of marketing
communications, setting marketing communications strategy, the use and
integration of marketing communication tools, and the evaluation of the efficacy
of the marketing communications.

3133208

การสัมมนาเพื่อการสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Communications Seminar
นัก ศึ ก ษาบรรยายและอภิป รายถึง งานที่ ได จ ากการศึ ก ษาและค นคว า ด านสื่ อ สาร
การตลาดโดยการควบคุมของอาจารย เพื่อเสริมสรางประสบการณแสดงความคิดเห็นอันจะเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติง านในอนาคต และเชิญผูมีป ระสบการณดานสื่อสารการตลาดที่มี
ชื่อเสียงมาบรรยาย หรืออภิปรายใหนักศึกษาซักถาม รวมถึงคําแนะนําในการประกอบอาชีพ
ทางดานการตลาด นอกจากนี้นักศึกษายังตองฝกปฏิบัติการจัดดําเนินงานสัมมนารวมกับกลุม หรือ
บุคคลภายนอกโดยดําเนินการตามขั้นตอน
ของการจัดการสัมมนาดวยการสื่อ สาร
การตลาด เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะดานการสื่อสารทางการตลาด
Concepts, processes, skills and practice of conducting seminars for
internal and public sectors, discussion and presentation of research projects on
marketing communications, inviting experts in the field as guest speakers to
enhance experience, knowledge, skills and develop the ability to express one’s
opinion and conduct successful seminars, as the essential preparation for future
career.

3133209

การบริหารองคกรการสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
Organizational Management and Marketing Communication
ความสําคัญของการบริหารองคกรทางการตลาด บทบาทหนาที่ของผูบริหารองคกรทาง
การตลาด กระบวนการบริหารการตลาด การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาด โครงสราง
ตลาดและพฤติกรรมการซื้อของผูบ ริโภค การวัดและการพยากรณท างการตลาด การตลาด
เปาหมาย การวางแผนกลยุทธทางการตลาดเพื่อการแขงขันและสวนประสมทางการตลาด การ
จัดองคกรทางการตลาดตลอดจนการประเมินและควบคุมการปฏิบัติการ
Significance of organizational management and marketing, the roles of
marketing executives, the marketing management process, marketing
environmental analysis, market structure and consumer purchasing behavior,
demand measurement and forecasting, target marketing, the planning of
marketing mix and marketing strategy so as to gain a competitive advantage,
marketing organization, performance evaluation and control.

3133210
การรณรงคการสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Communications Campaign
ความรูทั่วไปในการรณรงคการสื่อสารการตลาด กระบวนการวางแผนรณรงคการสื่อสาร
การตลาด การกําหนดวัตถุประสงคการตลาดและการโฆษณา การกําหนด
กลยุทธและ
กลวิธี ในการสื่ อ สารการตลาด องคป ระกอบในการวางแผนรณรงคก ารสื่อ สารการตลาด
ปฏิบัติการวางแผนรณรงคการสื่อสารการตลาดเพื่อตอบสนองตอสถานการณ และความตองการ
ของตลาด
General knowledge related to marketing communications campaign,
processes and procedures in campaigning, setting marketing and advertising
objectives, creating a strategy and methodology for marketing communications,
components of a successful campaign planning, the practice of campaign
planning to meet current situation and market demand.

3133211

การสื่อสารการตลาดเพื่อความรับผิดชอบตอสังคม
3(2-2-5)
Marketing Communications and Social Responsibility
ศึก ษาแนวคิด และปรั ช ญาการตลาดที่ มุ ง เน น การสื่ อ สารการตลาดเพื่อ สั ง คมและ
สิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบของกิจกรรมทางการตลาดที่มีตอสังคมและสิ่งแวดลอม
การ
จัดการตลาดที่คํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดลอมซึ่งสามารถตอบสนองความพึงพอใจ ทั้งทางดาน
ผูผ ลิตและผูบ ริโภค การกําหนดกลยุท ธและจัดทําแผนการสื่อ สารการตลาดเพื่อสัง คมและ
สิ่งแวดลอม จรรยาบรรณของนักการตลาด การวิเคราะหปญหาและแนวทางในการแกปญหาจาก
กรณีศึกษา
The study of concepts and philosophy of marketing with an emphasize
on marketing communications, social responsibility and marketing environment
which have impact on marketing communications activities, i.e. the “green”
marketing management to meet the needs, wants, and desires of both the
producer and the consumer in conjunction with the preservation and
conservation of the natural and social environment, setting a strategy and
planning a successful marketing communications for social and environment,
ethics for marketer, problem analysis and solutions through case studies.

3133301

เทคโนโลยีสมัยใหมสําหรับการสื่อสารการตลาด

3(2-2-5)

Technology for Marketing Communication
ศึกษาประเภทของสื่อใหมที่ใชในการสื่อสารการตลาด การวิเคราะหสื่อ
การ
เลือกใชสื่ออยางมีประสิทธิภาพในลักษณะของการบูรณาการ โดยมีการวางแผน และการประเมิน
สื่อที่ใชในการสื่อสารการตลาด
The study of new technology for marketing communications, media
analysis, planning, evaluating and integrating new and traditional technology for
effective marketing communications.

3133302

การนําเสนองานเพื่อการสื่อสารการตลาด

3(2-2-5)

Marketing Communications Presentation
ศึกษาหลักการของทฤษฎีบุคลิกภาพ บุคลิกภาพสําหรับนักการสื่อสารการตลาด การ
พัฒนาบุคลิกภาพ ความสนใจ เจตคติ การรับรู สถานภาพทางสังคม การเขาใจตนเองและผูอื่น
ประโยชนของบุคลิก ภาพตอนัก การสื่อสารการตลาดเพื่อการนําเสนองานเพื่อการตลาด การ
ปองกันและการแกไขพฤติกรรมและบุคลิกภาพที่มีปญหา
การสรางความสัมพันธที่ดีกับ
ลูกคา การเจรจาตอรองและการพูดในที่ชุมชนและจริยธรรมของนักการสื่อสารการตลาด
Studies the principles and theory of personality; marketing communicator
personality, personality development; interest, attitude, social status,
understanding self and others, behavior and personality modification, building
and maintaining good relationships with clients, public negotiating and speaking,
and ethics for marketing communicator.
3133303

การวิจัยการสื่อสารการตลาด

3(2-2-5)

Marketing Communications Research
การวิจัย การเก็บรวบรวม วิเ คราะห ตีความ และรายงานขอ มูล ทางการสื่อสาร
การตลาดที่เกี่ยวของกับการขายสินคาหรือบริการ เพื่อนํามาใชประกอบการวางแผนและการ
ตัดสินใจทางการสื่อสารการตลาดของผูผลิต ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุดในการทําใหสินคา
หรือบริการของตนสามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกลูกคาเปาหมายได
สูงสุด
Research, collecting, analyzing, interpreting and reporting marketing
communications data relevant to the sale of a product or service, the use of
data in planning and creating marketing communications decisions needed to
meet consumer demand and achieve the highest customer satisfaction.
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โครงการพิเศษเพื่อการสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
Special Project in Marketing Communications
การศึกษาพิเศษเปนรายบุคคลในเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารทางดานการสื่อสารการตลาด
โดยมีอาจารยหรือผูทรงคุณวุฒิใหคําแนะนําปรึกษาและประเมินผล

Individualized education program on marketing communications through
consulting and evaluations from an instructor or expert in the field.

