1

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)
----------------------------------------

1.

ชื่ อหลักสู ตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
: Bachelor of Arts Program in Communication

2.

ชื่ อปริญญา
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)

: ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ )
: Bachelor of Arts (Communication)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

: ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์ )
: B.A. (Communication)

3.

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

4.

ปรัชญาและวัตถุประสงค์
4.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิต
เพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่นในการประกอบอาชีพด้านการ
สื่ อสารมวลชนให้มีคุณธรรมและจริ ยธรรม เช่น นักประชาสัมพันธ์ นักหนังสื อพิมพ์ ผูผ้ ลิตและ จัดรายการ
วิทยุกระจายเสี ยง และวิทยุโทรทัศน์ ผูป้ ระกอบการด้านโฆษณา
4.2 วัตถุประสงค์
4.2.1 ผลิตบัณฑิตเพื่อเป็ นนักนิเทศศาสตร์ ที่มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในวิชาชีพ
4.2.2 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารในการประกอบ
อาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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5.

กําหนดการเปิ ดสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2549

6.

คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
6.1 สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
6.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด

7.

การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
การคัดเลือกผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

8.

ระบบการศึกษา
8.1 การจัดการศึกษา
การจัดการศึกษา ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่ งปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาหนึ่ งภาคการศึกษาปกติไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้อาจจะมีภาคฤดูร้อน
ได้ โดยมีระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิ ตที่มีสัดส่ วนเทียบเคียงกันได้กบั ภาคการศึกษาปกติ ช่ วงการศึกษามี
กําหนดเวลาเปิ ดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
8.2 การกําหนดหน่ วยกิต
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้ระยะเวลาบรรยายหรื ออภิปรายปัญหา ไม่นอ้ ยกว่า 15
ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.2 รายวิชาปฏิบตั ิ ที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.3 การฝึ กงานหรื อฝึ กภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึ กไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.4 การทําโครงงานหรื อกิจกรรมการเรี ยนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทํา
โครงงานหรื อกิจกรรมนั้น ๆ ไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบท
วิภาค

9.

ระยะเวลาการศึกษา
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16.2 ประมาณการค่ าใช้ จ่ายรายหัว
ประเภท
ค่ าใช้ จ่ายรายหัว/คน/ปี
นักศึกษา
2549
2550
2551
2552
25,215
25,215
25,215
25,215
ภาคปกติ

2553
25,215

หมายเหตุ

17. หลักสู ตร

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
17.1 จํานวนหน่ วยกิตรวม
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
136 หน่วยกิต
17.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
17.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่ วยกิต
17.2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา บังคับ
9 หน่วยกิต
17.2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิต
17.2.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั คณิ ตศาสตร์ บังคับ
6 หน่วยกิต
ข้ อกําหนดเฉพาะ ให้เลือกเรี ยนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิ ตศาสตร์ อีก 6 หน่วยกิต และ
เลือกเรี ยนกลุ่มวิชาใดก็ได้อีกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
17.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
100 หน่ วยกิต
17.2.2.1 วิชาแกน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
63 หน่วยกิต
17.2.2.2 วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่วยกิต
17.2.2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 7 หน่วยกิต
17.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่ วยกิต

17.3 รายวิชา
17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
1. กลุ่มวิชาภาษา ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ 9 หน่ วยกิต
1500105
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
Thai for Communication
1500106
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
English for Communication

30 หน่ วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
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1500107

1500108
1500109
1500110
1500111
1500112
1500113
1500114
1500115
1500116

2000103
2500105

2000104

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่าน
English for Reading Skills
รายวิชาเลือก
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
Chinese for Communication
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
Japanese for Communication
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
Korean for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Chinese for Socio-cultural Communication
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารเชิ งสังคมและวัฒนธรรม
Japanese for Socio-cultural Communication
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิ งสังคมและวัฒนธรรม
Korean for Socio-cultural Communication
สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
Chinese Conversation for Work
สนทนาภาษาญี่ปุ่นในการทํางาน
Japanese Conversation for Work
สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
Korean Conversation for Work

3(3–0-6)
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-2-5)
2(2-2-5)
2(2-2-5)

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ 6 หน่ วยกิต
น(ท-ป-ค)
จริ ยธรรมกับทักษะชีวติ
3(3–0-6)
Ethic and Life Skills
วิถีไทยและวิถีโลก
3(3–0-6)
Thai and World Life Style
รายวิชาเลือก
สุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวติ
3(3–0-6)
Psychology and Self - Development
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2000105

จิตวิทยาและการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Phychology and Self - Development
2500106
มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
3(3–0-6)
Man and Environment
2500107
ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dhavaravadee Studies
2500108
กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ ให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ 6 หน่ วยกิต
น(ท-ป-ค)
4000109
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
3(2-2-5)
Information and Information Technology for Learning
4000110
การคิดและการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
รายวิชาเลือก
4000111
วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวติ
3(3-0-6)
Science for Quality of life
4000112
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
Sports Science and Recreation
4000113
คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily life
4000114
เทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน
3(2-2-5)
Technology in Daily life
4000115
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology
ข้ อกําหนดทัว่ ไป ให้เลือกเรี ยนในกลุ่มวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ อีก 6 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนใน
กลุ่มวิชาใดก็ได้อีกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะจํานวนไม่ น้อยกว่ า 100 หน่ วยกิต มีรายละเอียดดังนี้
17.3.2.1 วิชาแกน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
63 หน่ วยกิต
1551605 ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 1
3(3–0–6)
Business English 1
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3023206
3001103
3003101
3004101
3011101
3011103
3012101
3013102
3013202
3014201
3021102
3031101
3033201
3041101
3043303
3051101

การแปลข่าวและการเขียนข่าวภาษาอังกฤษ
News Translation and English News Writing
การพัฒนาบุคลิกภาพ
Development of Personality
การวิจยั นิเทศศาสตร์
Research in Communication Arts
มนุษยสัมพันธ์ในงานนิเทศศาสตร์
Human Relationship in Communication Arts
หลักนิเทศศาสตร์
Principles of Communication Arts
ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิ เทศศาสตร์
Language for Communication Arts
กฎหมายและจริ ยธรรมสื่ อสารมวลชน
Laws and Ethics of Mass Communication
การสื่ อสารกับสังคม
Communication and Society
การสื่ อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Communication in Rural Development
เทคโนโลยีการสื่ อสาร
Communication Technology
หลักวารสารศาสตร์ และการรายงานข่าวเบื้องต้น
Principles of Journalism Basic News reporting
หลักการประชาสัมพันธ์
Principles of Public Relations
การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
Speech Communication
หลักการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
Principles of Broadcasting
การประกาศและการดําเนินรายการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
Radio and Television announcing and performance
หลักการโฆษณา
Principles of Advertising

3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(2–2-5)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(3-0-6)
3(2–2-5)
3(3-0-6)
3(2–2-5)
3(3-0-6)
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3052102
3061101
3561101
3561204

น้อยกว่า
3013103
3022301
3022302
3023101
3023203
3023205
3023401
3023205
3023401
3023502

หลักการสื่ อสารการตลาด
3(3–0-6)
Principles of Marketing Communication
การถ่ายภาพเพื่อการสื่ อสาร
3(2–2-5)
Communication Photography
องค์การและการจัดการ
3(3–0-6)
Organization and Management
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจ
3(3–0-6)
Introduction to Business Operation
17.3.2.2 วิชาเฉพาะด้ าน/วิชาเอก ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จํานวนไม่
30 หน่ วยกิต
1. กลุ่มวารสารศาสตร์
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อการสื่ อสาร
3(2–2-5)
Interpretation of Current Affairs for Communication
กราฟิ กสําหรับวารสารศาสตร์
3(2-2-5)
Graphics for Journalism
ระบบสารสนเทศเพื่องานวารสารศาสตร์
3(2–2-5)
Information Systems for Journalism
เทคโนโลยีทางการพิมพ์
3(3–0-6)
Printing Technology
การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
3(2–2-5)
Creative Writing in Journalism
การเขียนบทความและสารคดีทอ้ งถิ่น
3(2–2-5)
Local Article and Feature Writing
การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
3(2-2-5)
Printed Media
การบรรณาธิ กรณ์หนังสื อพิมพ์และนิตยสาร
3(2–2-5)
Newspaper and Magazine Editing
สิ่ งพิมพ์ชุมชน
3(2-2-5)
Community Publications
การบริ หารงานสิ่ งพิมพ์
3(2–2-5)
Printing Management
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3024302
3024902
3024903
3024905
3063205

3004102
3032401
3033202
3033503
3033601
3034102
3034103
3034401
3034402
3034501

การออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์
Printed Media Design
โครงการพิเศษด้านวารสารศาสตร์
Special Project in Journalism
สัมมนาวารสารศาสตร์
Seminar in Journalism
การวิจยั วารสารศาสตร์
Research in Journalism
การถ่ายภาพวารสารศาสตร์
Photo Journalism
2. กลุ่มประชาสั มพันธ์
การพัฒนาศักยภาพชุมชน
Community Competency Development
การผลิตวัสดุกราฟฟิ กเพื่องานประชาสัมพันธ์
Graphic production for Public Relations
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
Writing for Public Relations
การบรรยายสรุ ปและเทคนิคการประชุม
Briefing and Conference Techniques
การโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสัมพันธ์
Persuasion for Public Relations
สื่ อมวลชนสัมพันธ์
Mass Media Relations
สื่ อพื้นบ้านเพื่อการประชาสัมพันธ์
Traditional Folk Media in Public Relations
การผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยงเพื่อการประชาสัมพันธ์
Production of Radio Programs for public Relations
การผลิตและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
Production of Television Programs for Public Relations
การจัดนิทรรศการ
Exhibition

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)
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3034502
3034504
3034902
3034906
3063206

3052101
3052501
3053201
3053501
3053502
3054301
3054302
3054401
3054501
3054502

การวางแผนการประชาสัมพันธ์
Public Relations Planning
ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสื่ อพื้นบ้าน
Information System for Traditional Folk Media Development
โครงการพิเศษด้านการประชาสัมพันธ์
Special Project in Public Relations
สัมมนาสื่ อพื้นบ้านเพื่อการประชาสัมพันธ์
Seminar in Traditional Folk Media for Public Relations
การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
Photography for Public Relations
3. กลุ่มโฆษณา
การโฆษณาและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
Advertising and Consumer Behavior
การโฆษณากับสังคม
Advertising and Society
การเขียนบทโฆษณา
Creative Copy Writing
การวางแผนสื่ อโฆษณา
Advertising Media Planning
การโฆษณาทางสิ่ งพิมพ์
Printed Media Advertising
นิเทศศิลป์ เพื่อการโฆษณา
Visual Communication for Advertising
การออกแบบสื่ อโฆษณาด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Design for Advertising
การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา
Advertising Creativity and Production
การวางแผนรณรงค์เพื่อการโฆษณา
Advertising Campaign Planning
การบริ หารงานโฆษณา
Advertising Management

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(3–0-6)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2-2-5)
3(3–0-6)
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3054503
3054902
3054903
3061601
3063204

3042201
3042202
3042203
3043201
3043401
3043404
3043405
3043501
3043503
3044404

ธุ รกิจงานโฆษณา
Advertising Business
โครงการพิเศษด้านการโฆษณา
Special Project in Advertising
สัมมนาการโฆษณา
Seminar in advertising
ศิลปะกับงานภาพถ่าย
Arts and Photography
การถ่ายภาพโฆษณา
Photography for Advertising
4. กลุ่มวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
การเขียนบทวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
Script Writing for Radio and Television
การพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสี ยง
Radio Performance
การสื่ อข่าววิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
News Reporting for Broadcasting
การรายงานข่าวและเหตุการณ์พเิ ศษทางวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
News and Special events reporting for Radio and Television
การแต่งหน้าและเครื่ องแต่งกาย
Make - up and Costumes
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยงเบื้องต้น
Basic Radio Production
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
Basic Television Production
การจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcasting Programs
ธุ รกิจงานวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcasting Business
เทคนิคการผลิตงานวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
Radio and Television production Technical

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(2–2-5)
3(3–0-6)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(3–0-6)
3(2–2-5)
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3044405

รายการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 3(2–2-5)
Radio and Television production program for education and Rural Development
การบริ หารงานวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3(3–0-6)
Broadcasting Management
โครงการพิเศษด้านวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
Special Project in Broadcasting
สัมมนาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3(2–2-5)
Seminar in Broadcasting
การวิจยั วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3(2–2-5)
Broadcasting Research

3044501
3044902
3044903
3044904

17.3.2.3 วิชาพืน้ ฐานวิชาชี พและวิชาชี พ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 7 หน่ วยกิต
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
2(90)
Preparation for Professional Experience in communication Arts
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์
5(450)
Field Experience in communication Arts

3003801
3004801

17.3.3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ าํ กับ
รายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว
17.4 ความหมายของเลขรหัสวิชา
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรื อชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วชิ า

18

19

เลขตัวที่ 1 - 3 บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วชิ า
เลขตัวที่ 4
บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรื อชั้นปี
เลขตัวที่ 5
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา
หมวดวิชานิเทศศาสตร์ (300-307)
300 หมู่วชิ าที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วชิ าใดได้ในหมวดวิชานิเทศศาสตร์
301 หมู่วชิ าการสื่ อสาร
302 หมู่วชิ าสิ่ งพิมพ์
303 หมู่วชิ าการประชาสัมพันธ์
304 หมู่วชิ าวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
305 หมู่วชิ าการโฆษณา
306 หมู่วชิ าการถ่ายภาพ
307 หมู่วชิ าการภาพยนตร์
17.5 แผนการศึกษา : สาขาวิชานิเทศศาสตร์

(รหัสวิชา)
xxxxxxx
3011101
3001103
3011103

(รหัสวิชา)
xxxxxxx
3031101
3061101
3561101

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

(ชื่ อวิชา)
วิชาศึกษาทัว่ ไป
หลักนิเทศศาสตร์
การพัฒนาบุคลิกภาพ
ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิ เทศศาสตร์
รวม

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

(ชื่ อวิชา)
วิชาศึกษาทัว่ ไป
หลักการประชาสัมพันธ์
การถ่ายภาพเพื่อการสื่ อสาร
องค์การและการจัดการ
รวม

น(ท-ป-ค)
9 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
9 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
19
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(รหัสวิชา)
xxxxxxx
3041101
3561204
3033201
3051101
3052102

(รหัสวิชา)
xxxxxxx
1551605
3012101
3013102
3021102
3043303

(รหัสวิชา)
3004101
3013202
3014201
3023206
xxxxxxx

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

(ชื่ อวิชา)
วิชาศึกษาทัว่ ไป
หลักการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจ
การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
หลักการโฆษณา
หลักการสื่ อสารการตลาด
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

(ชื่ อวิชา)
วิชาศึกษาทัว่ ไป
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
กฎหมายและจริ ยธรรมสื่ อสารมวลชน
การสื่ อสารกับสังคม
หลักวารสารศาสตร์ และการรายงานข่าว
การประกาศและการดําเนินรายการวิทยุกระจายเสี ยง
และวิทยุโทรทัศน์
รวม
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

(ชื่ อวิชา)
มนุษยสัมพันธ์ในงานนิเทศศาสตร์
การสื่ อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เทคโนโลยีการสื่ อสาร
การแปลข่าวและการเขียนข่าวภาษาอังกฤษ
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอกเลือก
รวม

น(ท-ป-ค)
6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21 หน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21 หน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
9 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
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(รหัสวิชา)
xxxxxxx

(รหัสวิชา)
3003101
3003801
xxxxxxx
xxxxxxx

(รหัสวิชา)
3004801

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

(ชื่ อวิชา)
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอกเลือก
รวม

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

น(ท-ป-ค)
18 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

(ชื่ อวิชา)
การวิจยั นิเทศศาสตร์
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
(ชื่ อวิชา)
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์
รวม

น(ท-ป)
3(3-0-6)
2/90
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
14 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

30 หน่วยกิต
100 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
136 หน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
5(450)
5 หน่วยกิต

21
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17.6 คําอธิบายรายวิชา
17.6.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
17.6.1.1 กลุ่มวิชาภาษา
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท–ป-ค)
1500105
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถฟังเพื่อ
จับใจความสําคัญ อ่านจับใจความ อ่านตีความและอ่านขยายความ ฝึ กพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ และนําเสนอ
ผลการสื บค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
1500106

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วติ ประจําวัน การ
ทักทาย การกล่าวลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การขอบคุณ การขอโทษ และการแสดงความเห็นใจ การ
ขอร้อง และการเสนอความช่วยเหลือ การเชื้อเชิ ญและการให้คาํ แนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่ งของ
การถามและการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ การซื้อขายสิ นค้าและการบริ การ การแสดงความคิดเห็น และการ
ติดต่อทางโทรศัพท์
1500107

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่ าน
3(3-0-6)
English for Reading Skills
การพัฒนาทักษะการอ่าน การใช้พจนานุกรมช่วยในการอ่าน การอ่านเพื่อหาข้อมูลที่ตอ้ งการ
การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ การอ่านประกาศ การอ่านคําสั่งทัว่ ไป เทคนิคการอ่านเพื่อจับใจความสําคัญ การอ่านเพื่อ
เขียนสรุ ปความ ตลอดจนการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนจดหมาย
สมัครงานและประวัติยอ่

1500108

ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน เช่น การทักทาย การลา
การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม การซื้อของ การถาม
ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ
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1500109

ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน เช่น การทักทาย การลา
การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม การซื้ อของ การถาม
ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ

1500110

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การลา
การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม การซื้อของ การถาม
ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ

1500111

ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Chinese for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม
เช่น
ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวจีน และกรณี ที่ควรหลีกเลี่ยง
ในการสื่ อสารกับชาวจีน

1500112

ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Japanese for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม
เช่น
ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวญี่ปุ่น และกรณี ที่ควร
หลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวญี่ปุ่น
1500113
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Korean for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม
เช่น
ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่ อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวเกาหลี และกรณี ที่ควร
หลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวเกาหลี
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1500114

สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
3(3-0-6)
Chinese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน ได้แก่
การอธิ บายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์
การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงาน
และประวัติยอ่
1500115
สนทนาภาษาญีป่ ุ่ นในการทํางาน
3(3-0-6)
Japanese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน ได้แก่
การอธิ บายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์
การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงาน
และประวัติยอ่
1500116
สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
3(3-0-6)
Korean Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาเกาหลีในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน
ได้แก่ การอธิ บายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การ
สัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมาย
สมัครงานและประวัติยอ่
17.6.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000103
จริยธรรมและทักษะชี วติ
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
ความหมาย ประเภท คุณค่า และเกณฑ์ตดั สิ นคุณค่าทางจริ ยธรรมในสังคมปั จจุบนั ตามหลัก
ปรัชญา และศาสนธรรม การพัฒนาทักษะชีวติ ในด้านต่าง ๆ การดําเนิ นชีวติ ตามวิถีทางประชาธิ ปไตย การ
สร้างวินยั และความตระหนักในคุณค่าของตนเอง การสร้างภูมิคุม้ กันทางจิต มรรควิธีเพื่อชีวติ ที่เป็ นสุ ข
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2000104

สุ นทรียศาสตร์ แห่ งชี วติ
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวิตในเชิงการคิด สุ นทรี ยศาสตร์ ในเชิงพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับความงามของศิลปะแขนงต่าง ๆ ด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และศิลปะการแสดง เพื่อให้เกิด
ความซาบซึ้ งและได้นาํ มาซึ่ งประสบการณ์ดา้ นสุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวิตโดยการรับรู ้ดว้ ยศาสตร์ แห่งการได้ยนิ
ได้พบเห็นของจริ งและได้สมั ผัสตามแนวทางการศึกษาศิลปะแขนงนั้น ๆ การเปรี ยบเทียบข้อแตกต่างทาง
สุ นทรี ยศาสตร์ ของศิลปะแต่ละแขนง ในเรื่ องของความงาม
2000105

จิตวิทยาและการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology and Self-Development
พฤติกรรมการดําเนินชีวิต ประเภทของพฤติกรรม การรู ้จกั และเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น ปั จจัย
ที่มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนเองในมิติจิตวิทยา สังคมวิทยา ศาสนาและ
วัฒนธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาทและการสมาคม การสร้างเสริ มกลุ่มและทีมงาน การดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคม
อย่างมีความสุ ข
2500105

วิถีไทยและวิถีโลก
3(3-0-6)
Thai and World Life Style
วิวฒั นาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
สภาพปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหา
สังคมไทย โครงการพัฒนาอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ ภูมิปัญญาไทยที่ส่งเสริ มการปรับตัวและการดําเนิ นวิถี
ชีวติ แบบไทย การวิเคราะห์สถานการณ์โลกปั จจุบนั เพื่อความเข้าใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่าง ๆ ของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคมโลก
2000106

มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ความหลากหลายทางชีวภาพ
วิกฤตการณ์ทางสิ่ งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ
ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรโดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมตามแนวพระราชดําริ
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2500107

ทวารวดีศึกษา
3 (3-0-6)
Dhavaravadee Studies
ความเป็ นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมือง การปกครองในสมัยทวารวดี ความเจริ ญและความเสื่ อมถอยของอาณาจักรทวารวดี ความสําคัญของ
อารยธรรมยุคทวารวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย
2500108

กฎหมายในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่มีความสัมพันธ์กบั ชีวติ และปรากฏการณ์ทางสังคม
หลักสิ ทธิ เสรี ภาพของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนู ญ หลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา หลักกฎหมายซื้อขาย เช่า
ทรัพย์ เช่าซื้อ กูย้ มื เงิน คํ้าประกัน หุ น้ ส่ วนและบริ ษทั หลักทัว่ ไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา การประยุกต์และ
บูรณาการใช้กฎหมายให้ได้เป็ นผลจริ งในการประกอบวิชาชีพและชีวติ ประจําวัน

17.6.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000109
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Information Usage and Information Technology for Learning
ความหมายความสําคัญของการรู ้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการบริ การ กลยุทธ์และ
ทักษะการค้นสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี การใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศและสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
การรวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ
การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อการนําไปใช้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ การนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและการเขียนรายงานทางวิชาการ การอ้างอิงและจริ ยธรรมใน
การใช้สารสนเทศ
4000110

การคิดและการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
Thinking and Making Decision
การพัฒนาทักษะการคิดและลักษณะการคิดแบบต่าง ๆ การพัฒนากระบวนการคิด เช่น การ
คิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ การตัดสิ นใจ องค์ประกอบในการ
ตัดสิ นใจ กระบวนการตัดสิ นใจ การประยุกต์การคิดและการตัดสิ นใจไปใช้ในชีวติ
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4000111

วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชี วติ
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
ความหมาย ความสําคัญของวิทยาศาสตร์ และคุณภาพชี วติ
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาคุณค่าทางธรรมชาติของ
อาหาร ยารักษาโรคและสมุนไพร ศึกษาธรรมชาติของชี วติ ระบบการพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันของสิ่ งมีชีวติ
การใช้หลักวิทยาศาสตร์ ความสมเหตุสมผลเพื่อการดําเนิ นชีวติ อย่างมีคุณภาพ
4000112
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
Sports Science and Recreation
หลักการและประโยชน์ของการออกกําลัง การสร้างเสริ มสมรรถภาพร่ างกายและการออก
กําลังกายเพื่อสุ ขภาพ การส่ งเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต หลักการและประเภทของกิจกรรมนันทนาการ
การร่ วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพและการเล่นกีฬา
4000113
คณิตศาสตร์ ในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผล ค่าสู งสุ ดและค่าตํ่าสุ ด การประยุกต์ใช้
คณิ ตศาสตร์ ในวิชาชีพต่าง ๆ
4000114
เทคโนโลยีในชี วติ ประจําวัน
3(2-2-5)
Technology in Daily Life
พัฒนาการเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ ที่นาํ มาใช้ในองค์การ สํานักงาน และครัวเรื อน การ
เลือกบริ โภคเทคโนโลยีที่เหมาะสมในชีวติ ประจําวัน
การประหยัดพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อ
สิ่ งแวดล้อม ไม่ขดั ต่อศีลธรรมทั้งเทคโนโลยีดา้ นวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการและระบบ เพื่อตอบสนองความจําเป็ น
ในการดํารงชี วติ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และเป็ นพื้นฐานเชิงธุ รกิจ
4000115
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology
บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ้เกี่ยวกับฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์
ฐานข้อมูล อินเทอร์ เน็ต ระบบเครื อข่ายและสื่ อประสม การใช้งานระบบปฏิบตั ิการและโปรแกรมประยุกต์ที่
จําเป็ นต่อวิชาชีพ การใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อการสื่ อสาร การสร้างเว็บไซต์
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17.6.2 หมวดวิชาเฉพาะ
17.6.2 .1 วิชาแกน
(รหัสวิชา)
(ชื่ อวิชา)
น(ท-ป-ค)
1551605
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English 1
This is an introductory course providing English used in business situations with
concentration on inter-office communication. Common business vocabulary and expressions are introduced
through related topics, i.e. office organizations, staff and duty, telephoning, making arrangements and
appointments, social contact, business correspondence in the office (memos, notes, notices,
announcements), letters of inquiry, quotation and ordering, invoice, etc.
3023206

ภาษาอังกฤษ
หนังสื อพิมพ์

การแปลข่ าวและการเขียนข่ าวภาษาอังกฤษ
3(2-2)
News Translation and English News Writing
หลักการและกลวิธีพ้นื ฐานในการแปลข่าวภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย และภาษาไทยเป็ น
การเขียนข่าวภาษาอังกฤษ ฝึ กการแปลสํานวน โวหารศัพท์เฉพาะที่ใช้ในวารสารและ

3001103

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2–2-5)
Development of Personality
ศึกษาความหมาย องค์ประกอบของบุ คลิกภาพ ทฤษฎี ทางจิตวิทยาที่ เกี่ ยวกับ บุ คลิ กภาพ
การพัฒนาบุ คลิ กภาพส่ วนบุ คคลและบุคลิ กภาพทางสังคม เช่ น การแต่งตัว การใช้ภาษาเพื่ อการสื่ อสาร
มารยาทสังคม มนุ ษยสัมพันธ์ การเป็ นผูน้ าํ และขนบธรรมเนี ยมวัฒนธรรม เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินชีวติ
3003101

การวิจัยนิเทศศาสตร์
3(3–0-6)
Research in Communication Arts
ศึ ก ษาระเบี ย บวิธี วิจ ัย และสถิ ติ เบื้ อ งต้น ที่ จ าํ เป็ นสํ าหรั บ การวิจ ัย นิ เทศศาสตร์ ศึ ก ษาถึ ง
ความหมาย บทบาท กระบวนการ ชนิ ด คุณลักษณะของการวิจยั ภาษาที่ใช้ในการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
วิธีการเขียนเค้าโครง แบบสอบถาม การสุ่ มตัวอย่าง การจัดตารางข้อมูล การวิเคราะห์และการเขียนรายงาน
การวิจยั อันเป็ นประโยชน์ต่อวิชาชีพนิเทศศาสตร์
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3004101

มนุษย์ สัมพันธ์ ในงานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Human Relationship in Communication Arts
การศึกษาความหมาย ลักษณะ แนวความคิด ขอบเขตและปั จจัย เพื่ อเป็ นพื้นฐานของการ
สร้างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างบุคคล คณะและองค์การที่เกี่ยวข้องในงานนิ เทศศาสตร์ มนุ ษยสัมพันธ์กบั
การบริ หารงานนิ เทศศาสตร์ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม เทคนิคการสร้างมนุ ษยสัมพันธ์ท้ งั ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน เน้น ฝึ กทักษะ สร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นในงานนิเทศศาสตร์
3011101
หลักนิเทศศาสตร์
3(3–0-6)
Principles of Communication Arts
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับการสื่ อสารในสังคม วิเคราะห์กระบวนการสื่ อสาร
ระดับต่าง ๆ ในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ การสื่ อสาร รวมทั้งการสื่ อสารภายในบุคคล การสื่ อสารระหว่างบุคคล
และการสื่ อสารมวลชน ตลอดจนบทบาทและอิทธิ พลของการสื่ อสารทีมีผลต่อการพัฒนาสังคม
3011103
ศิลปะการใช้ ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(2–2-5)
Language for Communication Arts
ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะการใช้ภาษาในการสื่ อสารทั้งวัจนภาษา และอวัจนภาษา เพือ่ ให้เกิดการ
สื่ อความหมายการโน้มน้าวชักจูงอย่างมีประสิ ทธิภาพ ฝึ กทักษะ ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
3012101
กฎหมายและจริยธรรมสื่ อสารมวลชน
3(3–0-6)
Laws and Ethics of Mass Communication
ศึ กษาสิ ท ธิ และเสรี ภาพในการแสดงความคิ ดเห็ น และการแสดงออกของมนุ ษ ย์ ปรั ชญา
กฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับหนังสื อพิมพ์และสิ่ งพิมพ์ในประเทศไทย กฎหมายสื่ อสารมวลชน และกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพสื่ อสารมวลชน
3013102
การสื่ อสารกับสั งคม
3(3–0-6)
Communication and Society
แนวคิดและหลักการของความสัมพันธ์ระหว่างการสื่ อสารกับสังคม อิทธิ พลและผลกระทบ
ซึ่ งกัน และกัน ระหว่า งการสื่ อ สารกับ สั งคม ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วกับ การสื่ อ สารและสั ง คม เช่ น ทฤษฎี วิพ ากษ์
การศึกษาเปรี ยบเทียบโดยใช้ตวั แปรทางการสื่ อสารในการสร้างความหมายทางสังคม
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3013202

การสื่ อสารเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น
3(2–2-5)
Communication in Rural Development
กระบวนการ บทบาท ความรั บ ผิ ด ชอบ และปั ญ หาของการสื่ อ สาร เพื่ อ พัฒ นาท้อ งถิ่ น
บทบาทของสื่ อมวลชนในการพัฒนาท้องถิ่น การนําเอาการสื่ อสารหลายรู ปแบบทางด้านวารสารศาสตร์ และ
การประชาสัมพันธ์มาใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคมส่ วนรวมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเมืองและ
การปกครอง ด้านเศรษฐกิ จสังคม ด้านการเกษตร ด้านสาธารณสุ ข และด้านอื่ น ๆ ที่ ส อดคล้องกับ ความ
ต้องการของท้องถิ่น
3014201
เทคโนโลยีการสื่ อสาร
3(2–2-5)
Communication Technology
ศึกษาถึ งความหมาย ความสําคัญ กระบวนการ องค์ประกอบของการสื่ อสารรู ปแบบต่างๆ
ประเภทและวิธีก ารการใช้เครื่ องมื อต่างๆ อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ เพื่ อการสื่ อสารในงานนิ เทศศาสตร์ เช่ น
สิ่ งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ กล้องถ่ายรู ป เครื่ องบันทึกเสี ยง เครื่ องบันทึกภาพ เครื่ องฉายประเภทต่างๆ
ตลอดจนการให้ความรู ้ในด้านเทคนิ คการเขียนแบบต่างๆ เพื่อให้มีเนื้ อหาสาระเป็ นที่ดึงดูดใจและน่ าสนใจ
แก่ผรู ้ ับสาร
3021102
หลักวารสารศาสตร์ และการรายงานข่ าวเบื้องต้ น
3(3–0-6)
Principles of Journalism Basic News Reporting
ศึ ก ษาความรู ้ เบื้ องต้น ทางวารสารศาสตร์ ประวัติและพัฒ นาการของงานวารสารศาสตร์
ระบบข่าวสารกับการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ประเภทของข่าวและการ
เขียนข่าว ทฤษฎี พ้ืนฐานของการสื่ อข่าว ฝึ กปฏิ บตั ิ การสื่ อข่าวเน้นกระบวนการสัมภาษณ์ และการเขี ยนข่าว
แบบต่างๆ หลักจริ ยธรรมทางวิชาชีพวารสารศาสตร์
3031101
หลักการประชาสั มพันธ์
3(3–0-6)
Principles of Public Relations
ความหมาย วิ ว ฒ
ั นาการของการประชาสั ม พัน ธ์ หลัก การและบทบาทของการ
ประชาสัม พันธ์ ต่อระบบสั งคม เศรษฐกิ จและการเมื อง กระบวนการของการประชาสัม พันธ์ การสร้ าง
ความสั ม พันธ์ กบั สื่ อมวลชน ตลอดจนศึ ก ษาถึ งกลุ่ ม เป้ าหมาย เทคนิ คและเครื่ องมื อการประชาสั ม พัน ธ์
จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ โครงสร้างและลักษณะงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่ น
หน่วยงานของรัฐบาล หน่วยงานธุ รกิจ และองค์การที่ไม่แสวงหากําไร ฯลฯ ความสําคัญของประชามติต่อ
การประชาสัมพันธ์ การสํารวจประชามติ
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3033201

การพูดเพื่อการประชาสั มพันธ์
3(2–2-5)
Speech Communication
ศึ ก ษาความมุ่ งหมายและหลัก การพู ด เพื่ อ การประชาสั ม พัน ธ์ ฝึ กปฏิ บ ัติพู ด เพื่ อสร้ า ง
บุคลิกภาพ ความมัน่ ใจ ฝึ กการใช้เสี ยง ตลอดจนลี ลาการดําเนิ นเรื่ องและการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับการ
ประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ
3041101
หลักการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3(3–0-6)
Principles of Broadcasting
ประวัติแ ละวิ วฒั นาการของวิท ยุก ระจายเสี ย งและวิท ยุโทรทัศ น์ คุ ณ ลัก ษณะ บทบาท
อิ ท ธิ พ ล เครื่ อ งมื อ และเทคนิ ค ของวิ ท ยุก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทัศ น์ กระบวนการผลิ ต รายการ
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
3043303
การประกาศและการดําเนินรายการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
Radio and Television announcing and performance
ศึกษาวิธีการพูด ประกาศ การพูดโฆษณา การอ่านบทความ และสารคดีท้ งั วิทยุกระจายเสี ยง
และวิท ยุโทรทัศน์ การอ่านข่ าว เทคนิ คการใช้ไมโครโฟน นํ้าเสี ยงและที่ ลีลา การออกเสี ยงที่ ถูก ต้องตาม
กฎเกณฑ์หลักภาษาการเป็ นพิธีกรและผูด้ าํ เนิ นรายการประเภทต่างๆ เทคนิ คการรายงานข่าว วิทยุ โทรทัศน์
ตลอดจนบุคลิกภาพทางวิทยุโทรทัศน์
3051101
หลักการโฆษณา
3(3–0-6)
Principles of Advertising
ความหมาย ความสําคัญและแนวคิดในการโฆษณา บทบาทและอิทธิ พลของการโฆษณาที่
มีผลต่อระบบเศรษฐกิ จ สังคม ลักษณะสําคัญของการโฆษณา การวางแผนงานโฆษณา อันประกอบด้วย
การเตรี ยมข้อมู ล การวิจยั การสร้ างสรรค์งานโฆษณา การวางแผนสื่ อการกําหนดงบประมาณ และการ
ประเมินผลงานโฆษณา
3052102
หลักการสื่ อสารการตลาด
3(3–0-6)
Principles of Marketing Communication
หลักการ และแนวคิดการทําธุ รกิจสมัยใหม่ บทบาทของส่ วนผสมทางการตลาดในการทํา
หน้าที่เป็ นสัญลักษณ์ เพื่อที่จะถ่ายทอดความคิดจากผูป้ ระกอบการไปยังผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย แนวทางในการ
วางแผน กิจกรรมการส่ งเสริ มการตลาด เพื่อสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคหลากหลายรู ปแบบอันประกอบไปด้วย การ
โฆษณา การประชาสั มพันธ์ การส่ งเสริ มการจําหน่ าย การบริ การ การใช้เครื่ องมื อเพื่ อการขาย การจัด
กิจกรรมพิเศษและการประชานิเทศอื่น ๆ
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3061101

การถ่ ายภาพเพื่อการสื่ อสาร
3(2–2-5)
Communication Photography
ศึกษาเกี่ ยวกับแสงในการถ่ายภาพ การกําหนดมุมกล้อง ขนาด และสัดส่ วนของภาพ การ
สร้างภาพจากธรรมชาติของกล้องและส่ วนประกอบ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถรองรับความหมายและเจตนาของ
ผูส้ ่ งสารโดยการสื่ อสารด้วยภาพถ่าย
3561101
องค์ การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
ศึกษาถึงความหมายและประเภทขององค์การ แนวคิดทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าที่ของ
การจัดการตั้งแต่การวางแผนการจัดโครงสร้างองค์การ การจัดบุคคลเข้าทํางาน การอํานวยการและการ
ควบคุม พร้อมทั้งนําทฤษฎีทางด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทํางานในองค์การเพื่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ นอกจากนั้นก็ยงั ได้ศึกษาในเรื่ องการจัดการระบบคุณภาพต่าง ๆ ซึ่งเป็ นสิ่ งสําคัญ
ต่อการพัฒนาองค์การ
3561204
ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
Introduction to Business Operation
ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุ รกิจประเภทต่าง ๆ และองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบ
ธุ รกิจ ได้แก่ การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริ หารบุคคลการบริ หาร สํานักงาน ซึ่งครอบ
คลุมถึงเอกสารทางธุ รกิจประเภท ต่าง ๆ แนวทางการประกอบธุ รกิจ
ตลอดจนศึกษาปั ญหาที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินธุ รกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุ รกิจ
17.6.2.2 วิชาเฉพาะด้ าน /วิชาเอก
1. กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์
3013103
การวิเคราะห์ สถานการณ์ ปัจจุบันเพื่อการสื่ อสาร
3(2–2-5)
Interpretation of Current Affairs for Communication
บทบาทและวิ ธี ก ารเสนอข่ า วของสํ า นั ก ข่ า วต่ า ง ๆ เรี ย นรู ้ วิ ธี คิ ด และวิ ธี ก ารวิ เคราะห์
สถานการณ์ ปัจจุบนั ภายในประเทศและภายนอกประเทศ ตลอดจนปั ญหาและแนวโน้มของสถานการณ์ ที่มี
ผลกระทบต่อสังคมไทยโดยตรง ทั้งนี้เพื่อนําผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวไปใช้เพื่อวางแผนการสื่ อสาร
3022301
กราฟิ กสํ าหรับวารสารศาสตร์
3(2-2-5)
Graphics for Journalism
ความหมาย ขอบข่าย ความสําคัญ และประเภทของงานกราฟิ กสําหรับวารสารศาสตร์ หลัก
และเทคนิ คการออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์ การเลือกและการประดิษฐ์ตวั อักษร การเลือกภาพประกอบ หลักการใช้
สี การจัดองค์ประกอบของงานกราฟิ ก การผลิตต้นแบบและการประเมินผลงานกราฟิ กสําหรับวารสารศาสตร์
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3022302

ระบบสารสนเทศเพื่องานวารสารศาสตร์
3(2-2-5)
Information Systems for Journalism
เทคโนโลยีในการสื บค้นข้อมูล วิเคราะห์ จําแนกประเภท และนํามาใช้ในงานวารสารศาสตร์
รวมทั้งการจัดบริ ก าร ฝึ กสร้ างฐานข้อมู ลสําหรับ งานวารสารศาสตร์ ในระดับ บุ ค คล และศู น ย์ขอ้ มู ล ของ
หน่วยงาน
3023101
เทคโนโลยีทางการพิมพ์
3(3–0-6)
Printing Technology
กระบวนการเกี่ยวกับการผลิ ตสิ่ งพิมพ์ ระบบเทคนิ ค ตลอดจนอุปกรณ์ ทางการพิมพ์ เพื่อให้
สามารถเลือกใช้และดําเนินการในการผลิตสิ่ งพิมพ์แต่ละประเภทได้ โดยเน้นหนังสื อพิมพ์และนิตยสาร
3023203
การเขียนสร้ างสรรค์ เชิ งวารสารศาสตร์
3(2-2-5)
Creative Writing in Journalism
รู ป แบบและวิธีก ารเขี ยนประเภทต่าง ๆ ได้แก่ คอลัม น์ ร้ อยกรอง เรื่ องเล่ า ข่าวสั งคม
วิเคราะห์ข่าว บทวิจารณ์ สารคดี บทความ โดยฝึ กภาคปฏิบตั ิตลอดภาคเรี ยน
3023205
การเขียนบทความและสารคดีท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Article and Feature Writing
ความหมายของบทความสารคดี ศึกษากลวิธีการเขียน และการใช้ภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสม
ฝึ กปฏิบตั ิเขียนบทความและสารคดีประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
3023401
การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
3(2-2-5)
Printed Media
รู ปแบบและวิธีการผลิ ตสื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่ น แผ่นปลิ ว แผ่นพับ หนังสื อพิมพ์
นิ ตยสาร วารสาร ฯลฯ ฝึ กปฏิบตั ิผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ในรู ปแบบต่าง ๆ โดยวางแผนการผลิตจัดเตรี ยม เนื้ อหา
ดําเนิ นการผลิ ตและประเมิ นผลการผลิ ตสื่ อสิ่ งพิมพ์ รวมทั้งศึกษาปั ญหา อุปสรรคที่ เกิ ดขึ้น วิธีแก้ไขและ
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาเหล่านั้น
3023402
การบรรณาธิกรณ์ หนังสื อพิมพ์ และนิตยสาร
3(2-2-5)
Newspaper and Magazine Editing
หลักเกณฑ์และรู ปแบบการจัดทําหนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร ประเภทต่าง ๆ เช่น นิ ตยสารเพื่อ
การประชาสัม พันธ์ ในหน่ วยงาน นิ ตยสารเพื่อการจัดจําหน่ ายทัว่ ไป ขนาดและรู ป เล่ ม ของหนังสื อพิม พ์
นิ ตยสาร วารสารที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั การเตรี ยมต้นฉบับเพื่อการจัดพิมพ์ การตรวจแก้คดั ย่อต้นฉบับ การจัด
หน้าและตกแต่งหน้าหนังสื อพิมพ์ และนิตยสาร
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3023501

สิ่ งพิมพ์ ชุมชน
3(2-2-5)
Community Publications
รู ปแบบ บทบาท หน้าที่ของสิ่ งพิมพ์ชุมชน รวมทั้งกระบวนการผลิตและเผยแพร่ โดยเน้น
การเสนอเนื้ อหาที่ เกี่ ย วกับ การพัฒ นาชุ ม ชนในด้านต่ าง ๆ เช่ น การเกษตร การสาธารณสุ ข การศึ ก ษา
วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม การปกครองท้องถิ่น
3023502
การบริ หารงานสิ่ งพิมพ์
3(3–0-6)
Printing Management
การจัดการองค์กรของหนังสื อพิมพ์ เช่น หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร การบริ หารงานในด้าน
การบรรณาธิ ก าร กระบวนการผลิ ตสิ่ งพิ ม พ์ เสรี ภาพและการควบคุ ม รวมทั้งด้านธุ รกิ จการลงทุ น การ
โฆษณา การตลาด
3024302
การออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์
3(2–2-5)
Printed Media Design
ลักษณะและธรรมชาติของสื่ อสิ่ งพิมพ์ บทบาท หน้าที่และอิทธิ พลของสื่ อสิ่ งพิมพ์ ศึกษา
และปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดทําสื่ อสิ่ งพิมพ์ โดยศึกษา การออกแบบตัวอักษร การใช้ภาพประกอบ การจัดวาง
รู ปหน้าและการเข้าเล่ม
3024902
โครงการพิเศษด้ านวารสารศาสตร์
3(2-2-5)
Special Project in Journalism
ให้นกั ศึกษาทําโครงการพิเศษหรื องานศึกษาค้นคว้าทางด้านวารสารศาสตร์ ในการดูแลของ
อาจารย์และ / หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ
3024903
สั มมนาวารสารศาสตร์
3(2-2-5)
Seminar in Journalism
ศึกษาวิเคราะห์และวิจารณ์ปัญหาในการดําเนินงานวารสารศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจถึงอุปสรรค
และข้อเท็จจริ งตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
3024905
การวิจัยวารสารศาสตร์
3(2–2-5)
Research in Journalism
ศึกษาทฤษฎี เทคนิคและกระบวนการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ ที่เป็ นประโยชน์ และจําเป็ นต่อ
งานวิจยั ด้านวารสารศาสตร์ เขียนโครงการ และปฏิบตั ิการวิจยั
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3063205

การถ่ ายภาพวารสารศาสตร์
3(2–2-5)
Photo Journalism
ความหมาย ความสําคัญและประเภทของภาพถ่ายในสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ การจัดองค์ประกอบ
ของภาพแต่ละประเภทเพื่อโน้มน้าวใจผูอ้ ่าน ปฏิบตั ิการผลิตต้นแบบประเภทภาพขาวดํา ภาพสี หรื อสไลด์ ให้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ เนื้อหาและรู ปภาพ การประเมินคุณภาพของภาพถ่ายทางวารสารศาสตร์

2. กลุ่มประชาสั มพันธ์
3034102
การพัฒนาศักยภาพชุ มชน
3(2-2-5)
Community Competency Development
การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนในด้านต่างๆ เช่น อัตลักษณ์ ทุนทางสังคม ทรัพยากรบุคคล
ฯลฯ กระบวนการสร้างการมีส่วนร่ วม การใช้เวทีชาวบ้านเป็ นสื่ อเพื่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพชุมชน การ
พัฒนาผูน้ าํ ชุมชนและการสร้างเครื อข่าย การติดตามและการประเมินผลการพัฒนา
3032401
การผลิตวัสดุกราฟิ กเพื่องานประชาสั มพันธ์
3(2-2-5)
Graphic Production for Public Relations
ความหมาย ขอบข่าย และความสําคัญของวัสดุกราฟฟิ กที่มีต่องานประชาสัมพันธ์ หลักการ
ออกแบบวัสดุกราฟิ ก ฝึ กปฏิบตั ิออกแบบวัสดุกราฟิ กประเภทต่าง ๆ โดยเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์
รู ปแบบ เนื้อหาและการนําไปใช้ให้เหมาะสม
.3033202
การเขียนเพื่อการประชาสั มพันธ์
3(2–2-5)
Writing for Public Relations
ศึ ก ษาความมุ่ ง หมายและฝึ กการเขี ย นลั ก ษณะต่ า ง ๆ เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ งานด้ า น
ประชาสัม พันธ์ ก ับกลุ่ มเป้ าหมายภายในและภายนอกหน่ วยงาน เช่ น การเขี ยนบรรยายสรุ ป การเขี ยนคํา
ปราศรัย การเขียนบทประเภทต่าง ๆ การเขียนข่าวแจก การเตรี ยมเอกสารเพื่อการเผยแพร่ ฯลฯ
3033503
การบรรยายสรุปและเทคนิคการประชุ ม
3(2–2-5)
Briefing and Conference Techniques
วิธีการ เทคนิ ค การบรรยายสรุ ปกิจการและการดําเนิ นงานของหน่วยงาน การบรรยาย
โดยการใช้สื่อต่าง ๆ ประกอบ เทคนิ คการประชุ มแบบต่าง ๆ การเตรี ยมงานขั้นตอนการดําเนิ นงาน การ
ประเมินผลการประชุม ฝึ กเป็ นผูด้ าํ เนินการประชุม ร่ วมประชุมและบรรยายสรุ ป
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3033601

การโน้ มน้ าวใจเพื่อการประชาสั มพันธ์
3(2-2-5)
Persuasion for Public Relations
ศึกษาถึ งทฤษฎี การโน้มน้าวใจ ลักษณะและวิธีการโน้มน้าวใจโดยการใช้สื่อต่าง ๆ เช่ น
สื่ อมวลชน สื่ อบุคคล ฯลฯ รวมทั้งศึกษาถึงองค์ประกอบสําคัญทั้งทางด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา ที่มีผล
ต่อการโน้มน้าวใจ เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิ ดประโยชน์ต่อการดําเนิ นงานประชาสัมพันธ์ ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบตั ิ
3034102
สื่ อมวลชนสั มพันธ์
3(2–2-5)
Mass Media Relations
ศึ ก ษาความหมาย ความสํ า คัญ และหลัก การสร้ า งความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ร ะหว่า ง นั ก
ประชาสั ม พันธ์ และหน่ วยงานกับ สื่ อมวลชน การแลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ นระหว่างผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานด้านการ
ประชาสั ม พัน ธ์ ก ับ สื่ อมวลชน ตลอดจนภารกิ จของผูป้ ฏิ บ ัติงานสื่ อมวลชนสั ม พัน ธ์ ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบตั ิ
3034103
สื่ อพืน้ บ้ านเพื่อการประชาสั มพันธ์
3(2–2-5)
Traditional Folk Media in Public Relations
ศึ ก ษาความหมาย ความสํ าคัญ และแบบแผนของสื่ อพื้ น บ้านในภาคต่ า ง ๆ โดยมุ่ง ให้
นักศึกษาเข้าใจธรรมชาติ เนื้ อหา รู ปแบบ และผลกระทบของสื่ อพื้นบ้าน เพื่อประยุกต์ใช้ให้เป็ นประโยชน์
ในการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งให้นกั ศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิในการใช้สื่อพื้นบ้านเพื่อการประชาสัมพันธ์ใน
โอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
3034401
การผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยงเพื่อการประชาสั มพันธ์
3(2–2-5)
Production of Radio Programs for Public Relations
ศึ ก ษาถึ ง หลั ก การและเทคนิ ค ในการผลิ ต และจัด รายการวิ ท ยุ ก ระจายเสี ยงเพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ ฝึ กปฏิบตั ิในการเขียนบทวิทยุกระจายเสี ยงเพื่อการประชาสัมพันธ์ลกั ษณะต่าง ๆ การผลิต
รายการ การวางแผนเพื่ อ นํ า เสนอรายการ และการจัด รายการที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ การดํ า เนิ น งาน
ประชาสัมพันธ์
3034402
การผลิตและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการประชาสั มพันธ์
3(2–2-5)
Production of Television Programs for Public Relations
ศึกษาหลักการและเทคนิ คการผลิตและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ฝึ ก
ปฏิบตั ิในการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ การวางแผนการผลิตรายการ และการจัดรายการรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์
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3034501

การจัดนิทรรศการ
3(2–2-5)
Exhibition
ความหมาย ความสําคัญ และคุณลักษณะของนิ ทรรศการประเภทต่าง ๆ ของ นิ ทรรศการ
การวางแผน การออกแบบการจัดนิ ทรรศการ เทคนิ คต่าง ๆ ในการจัดนิ ทรรศการ ปฏิบตั ิการจัดนิ ทรรศการ
เพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การวัดและประเมินผลการจัดนิทรรศการ
3034502
การวางแผนการประชาสั มพันธ์
3(2–2-5)
Public Relations Planning
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงค์ นโยบาย และประเภทของการวางแผน การ
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งกระบวนการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ เช่น การกําหนดงบประมาณการกําหนด
อัตรากําลัง การติดตามผลและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการแก้ไขปั ญหาอุปสรรคต่าง ๆ ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
3034504
ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาสื่ อพืน้ บ้ าน
3(2–2-5)
Information System for Traditional Folk Media Development
ความหมายและความสําคัญของระบบสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ สื่ อพื้นบ้านในภาคต่าง ๆ
วิธีการแสวงหา รวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อสนองการใช้งานของ
หน่วยงาน ตลอดจนวิธีการนําข้อมูลออกมาใช้งาน ฝึ กจัดระบบสารนิเทศด้วยคอมพิวเตอร์
3034902
โครงการพิเศษด้ านการประชาสั มพันธ์
3(2–2-5)
Special Project in Public Relations
ให้นักศึกษาทําโครงการพิเศษหรื องานศึกษาค้นคว้าทางด้านการประชาสัมพันธ์ ในความ
ดูแลของอาจารย์และหรื อผูท้ รงวุฒิ
3034906
สั มมนาสื่ อพืน้ บ้ านเพื่อการประชาสั มพันธ์
3(2–2-5)
Seminar in Traditional Folk Media for Public Relations
ความหมายของการสัมมนา จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบ กระบวนการสัมมนา ฝึ กจัดสัมมนา
สื่ อพื้นบ้าน เพื่อหาแนวทางในการใช้สื่อพื้นบ้านเพื่อการประชาสัมพันธ์
3063206
การถ่ ายภาพเพื่อการประชาสั มพันธ์
3(2–2-5)
Photography for Public Relations
ความหมายและคุ ณลักษณะของภาพถ่ าย ภาพข่าว รวมทั้งประเภทของภาพถ่ายเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ การวางแผน การเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ เพื่อการถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ ปฏิบตั ิการถ่ายภาพ
ขาว – ดํา ภาพสี และสไลด์เพื่อการประชาสัมพันธ์ และการนําเสนอภาพถ่าย

37

38

3. กลุ่มโฆษณา
3052101
การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค
3(3–0-6)
Advertising and Consumer Behavior
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคเพื่ อวางแผนสร้ างสารโฆษณา วิเคราะห์ จิตวิท ยาผูบ้ ริ โภคใน
สถานการณ์ ทางการตลาด พื้นฐานทางจิตวิทยาสังคม ลักษณะของพฤติกรรมและการตัดสิ นใจในการเลือก
ซื้ อสิ น ค้า และแนวทางในการเปลี่ ยนแปลงพฤติ ก รรม การวิเคราะห์ ผู บ้ ริ โภคในฐานะผูผ้ ลิ ต สารและ
เป้ าหมายในการจูงใจ นําเอากฏเกณฑ์ทางพฤติกรรมศาสตร์ มาใช้เพื่อกลวิธีในการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ
3052501
การโฆษณากับสั งคม
3(2–2-5)
Advertising and Society
ศึ ก ษาถึ ง บทบาท อิ ท ธิ พ ลของการโฆษณาที่ มี ต่ อ สั ง คม วัฒ นธรรมและเศรษฐกิ จ
จรรยาบรรณนักโฆษณา การควบคุ มดําเนิ นงานโฆษณา โดยรั ฐ รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์ ถึงจริ ยธรรม
และความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการโฆษณาที่ควรมีต่อสังคม
3053201
การเขียนบทโฆษณา
3(2–2-5)
Creative Copy Writing
ความหมาย ความสําคัญ และกระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ กลยุทธ์ การสร้างสาร
โฆษณา องค์ประกอบและประเภทของบทโฆษณา ภาษาโฆษณา หลักการเขียนบทโฆษณาและการเขียน
บทโฆษณาสําหรับสื่ อประเภทต่าง ๆ ปฏิบตั ิการเขียนบทโฆษณา
3053501
การวางแผนสื่ อโฆษณา
3(2–2-5)
Advertising Media Planning
ความหมาย ความสํ า คัญ และวัต ถุ ป ระสงค์ ก ารวางแผนสื่ อโฆษณา แนวคิ ด และ
หลักเกณฑ์ในการตัดสิ นใจเลือกสื่ อเพื่อการโฆษณา ตลอดจนองค์ประกอบและกระบวนการในการวางแผน
สื่ อ โดยคํานึ งถึ งวัตถุ ประสงค์ทางการตลาด การโฆษณา งบประมาณเวลาและการซื้ อสื่ อเพื่อการโฆษณา
ปฏิบตั ิการวางแผนและการสร้างตารางกําหนดสื่ อโฆษณา
3053502
การโฆษณาทางสิ่ งพิมพ์
3(2–2-5)
Printed Media Advertising
การจัดการแผนกโฆษณาในหนังสื อพิมพ์และนิตยสาร การกําหนดอัตราค่าโฆษณา จํานวน
จําหน่ าย การวิจยั ผูอ้ ่าน การกําหนดนโยบายในการโฆษณาและการรั บ โฆษณาสิ่ งพิ ม พ์ กฎหมายและ
ข้อบังคับ โอกาสและความสําเร็ จของการใช้สื่อสิ่ งพิมพ์
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3054301

นิเทศศิลป์ เพื่อการโฆษณา
3(2–2-5)
Visual Communication for Advertising
หลักเบื้องต้นของนิ เทศศิลป์ และการนํามาใช้ในงานโฆษณา ปั ญหาเกี่ยวกับการผลิ ตวัสดุ
โฆษณา และต้นฉบับที่ จะใช้ในหนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร จดหมายโฆษณา และโปสเตอร์ ขั้นตอนในการ
พิมพ์ การใช้กระดาษ การเลื อกและการพิมพ์สี การจัดทําแผ่นพับและวัสดุ โฆษณาอื่ น ๆ โดยเน้นการฝึ ก
ปฏิบตั ิ การออกแบบชิ้นงานโฆษณา
3054302
การออกแบบสื่ อโฆษณาด้ วยคอมพิวเตอร์
3(2–2-5)
Computer Design for Advertising
ศึกษาหลักการ และวิธีใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปที่ใช้ในการเขียนรู ปเรขาคณิ ต และเทคโนโลยี
แผนภู มิ ส ถิ ติ รู ป ลายเส้ น ภาพการ์ ตูน และฝึ กปฏิ บ ตั ิ ก ารออกแบบเพื่ องานโฆษณาประเภทต่าง ๆ ด้วย
คอมพิวเตอร์
3054401
การสร้ างสรรค์ และการผลิตงานโฆษณา
3(2–2-5)
Advertising Creativity and Production
การกําหนดกลยุท ธ์ การสร้ างสรรค์ และการถ่ า ยทอดสู่ ชิ้ น งานโฆษณา กระบวนการ
สร้างสรรค์งานโฆษณา เพื่อให้ได้ภาพ และ/หรื อ ข้อความโฆษณา สําหรับ สื่ อประเภทต่าง ๆ เช่ น สื่ อ
สิ่ งพิมพ์ สื่ อวิทยุกระจายเสี ยง สื่ อวิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์ ปฏิบตั ิการสร้างสรรค์ ผลิตชิ้นงานโฆษณา
ประเภทต่าง ๆ
3054501
การวางแผนรณรงค์ เพื่อการโฆษณา
3(2–2-5)
Advertising Campaign Planning
ความรู ้ ท ั่วไปในการรณรงค์ก ารโฆษณา กระบวนการวางแผนรณรงค์ก ารโฆษณา การ
กําหนดวัตถุประสงค์การตลาดและการโฆษณา การกําหนดกลยุทธ์และกลวิธีในการโฆษณา องค์ประกอบใน
การวางแผนรณรงค์การโฆษณา ปฏิบตั ิการวางแผนรณรงค์การโฆษณา
3054502
การบริ หารงานโฆษณา
3(3-0-6)
Advertising Management
โครงสร้างนโยบาย การจัดการหน่วยงานโฆษณา การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การหาลูกค้าการ
จัดการด้านการสร้างสรรค์สิ่งโฆษณา การจัดการด้านสื่ อโฆษณา การจัดการงบประมาณและบุคลากร การ
นําเสนองานโฆษณา การวิเคราะห์ และประเมิ น ผลเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การดําเนิ น งานของหน่ วยงานโฆษณา
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับงานโฆษณา
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3054503

ธุรกิจงานโฆษณา
3(3–0-6)
Advertising Business
บทบาทของงานโฆษณาในสั ง คม ประเภทและองค์ ป ระกอบของธุ ร กิ จ งานโฆษณา
การตลาดและการดําเนิ นธุ รกิ จโฆษณาในสังคม ประเภทและองค์ประกอบของธุ รกิ จงานโฆษณาการจัด
องค์กร การงบประมาณ กฎหมายที่เกี่ยวกับงานโฆษณา
3054902
โครงการพิเศษด้ านการโฆษณา
3(2–2-5)
Special Project in Advertising
การศึกษาพิ เศษเป็ นรายกลุ่มในเรื่ องเกี่ยวกับการโฆษณา โดยมีอาจารย์ในภาควิชา และ/
หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําปรึ กษา
3054903
สั มมนาการโฆษณา
3(2–2-5)
Seminar in Advertising
ความหมายของการสัมมนา จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบ กระบวนการ รู ปแบบและเทคนิ ค
การจัดสัมมนา ความหมายของการโฆษณากับสังคมและวัฒนธรรมการโฆษณากับเศรษฐกิจ การโฆษณากับ
ข้อบังคับ ทางกฎหมาย ฝึ กการสั ม มนาเพื่ อให้เข้าใจถึ ง อุ ป สรรคและข้อเท็จจริ ง ตลอดจนถึ งการหาแนว
ทางแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับงานโฆษณา ฝึ กจัดสถานการณ์จาํ ลอง และ/หรื อสถานการณ์จริ ง
3061601
ศิลปะกับงานภาพถ่ าย
3(2–2-5)
Arts and Photography
องค์ประกอบศิ ลปะ ความงาม และรู ปแบบศิลปะ สี และจิตวิทยาสี ในงานภาพถ่าย แสง
และการจัดแสง หลักการจัดภาพ บรรยากาศและอารมณ์ของภาพ รู ปแบบการจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย
การวิจารณ์และการบรรยายภาพถ่าย เทคนิคการนําเสนองานภาพถ่าย
3063204
การถ่ ายภาพโฆษณา
3(2–2-5)
Photography for Advertising
บทบาทของภาพถ่ายต่อการโฆษณา การวางแผน ออกแบบ เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์และเทคนิ ค
การใช้เครื่ องมือในการถ่ายภาพโฆษณา ปฏิบตั ิการถ่ายภาพโฆษณาประเภทต่าง ๆ โดยเน้นวัตถุประสงค์เพื่อ
รณรงค์โน้มน้าวกลุ่มเป้ าหมาย และการนําเสนอผลงาน
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4. กลุ่มวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3042201
การเขียนบทวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3(2–2-5)
Script Writing for Radio and Television
วิเคราะห์เรื่ องราวที่เป็ นจริ ง เรื่ องสมมุติ ถ่ายทอดแนวความคิดออกมาในรู ปแบบของการ
เขียน เพื่อการฟั งและเห็นเหตุการณ์ ท้ งั ในแนวที่เป็ นจริ งตามธรรมชาติ และแนวสร้างสรรค์ รวบรวมข้อมูล
วางแผน และเขียนเป็ นบทวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ในรู ปแบบต่าง ๆ
3042202
การพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสี ยง
3(2–2-5)
Radio Performance
เทคนิ ค การพู ด การแสดงที่ ใช้ก ับ วิท ยุก ระจายเสี ย ง การใช้เสี ยงสํ าหรั บ อ่ านบท การ
ประกาศ การใช้เสี ยงประกอบ (Sound effect) และเทคนิ คอื่น ๆ ที่จาํ เป็ นสําหรับวิทยุกระจายเสี ยง โดยฝึ ก
ปฏิบตั ิพูดในห้องปฏิบตั ิการ
3042203
การสื่ อข่ าววิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
News Reporting for Broadcasting
3(2–2-5)
เทคนิคการหาข่าว การรายงานข่าวประเภทต่างๆ หลักการเขียนข่าว การพิจารณาความสําคัญ
และความน่าสนใจของข่าว ฝึ กปฏิบตั ิการเขียนข่าว ทั้งวิทยุและโทรทัศน์ในรู ปแบบต่างๆ
3043201
การรายงานข่ าวและเหตุการณ์ พเิ ศษทางวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5)
News and special events reporting for Radio and Television
ศึกษาวิธีการในการนําเสนอรายการข่าว การรายงานเหตุการณ์ พิเศษ การถ่ายทอดเสี ยงและ
ภาพจากเหตุการณ์สําคัญ และศึกษาวิธีการบรรยายและการใช้เทคนิ คต่างๆ ในการรายงานข่าว และเหตุการณ์
พิเศษทางวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3043401
การแต่ งหน้ าและเครื่ องแต่ งกาย
3(2–2-5)
Make – up and Costumes
หลักการแต่งหน้าและการออกแบบเครื่ องแต่งกายผูแ้ สดง เทคนิ คพิเศษในการแต่งหน้าแต่ง
กายให้เหมาะสมกับบทบาท เนื้อเรื่ อง ฝึ กปฏิบตั ิแต่งหน้าและออกแบบเครื่ องแต่งกายผูแ้ สดงภาพยนตร์ หรื อ
วิทยุโทรทัศน์
3043404
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยงเบื้องต้ น
3(2–2-5)
Basic Radio Production
กระบวนการผลิ ตรายการวิทยุกระจายเสี ยงประเภทต่าง ๆ ฝึ กปฏิ บตั ิการผลิ ตรายการตาม
ขั้นตอน
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3043405

การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ เบื้องต้ น
3(2–2-5)
Basic Television Production
กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ าย
ต่าง ๆ ฝึ กผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
3043501
การจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3(2–2-5)
Broadcasting Programs
ความหมาย องค์ประกอบสําคัญที่มีผลต่อการวางแผน การจัดรายการ หลักการจัดรายการ
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ ฝึ กปฏิ บตั ิการจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ประเภท
ต่างๆ
3043503
ธุรกิจงานวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3(3–0-6)
Broadcasting Business
การดําเนิ นงานธุ รกิจวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ บุคลากรห้องบันทึกเสี ยง ห้องส่ ง
และห้องถ่ายโทรทัศน์ การดําเนิ นงานของสถานี วิทยุกระจายเสี ยงและสถานี วิทยุ โทรทัศน์ การจัดรายการ
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3044404
เทคนิคการผลิตงานวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
Radio and Television production Technical
ศึกษาเทคนิคขั้นพื้นฐานการผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ ศึกษาปั จจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อการผลิ ตรายการ การใช้เครื่ องมื อและอุ ป กรณ์ ต่างๆ ให้เหมาะสมกับ ลัก ษณะการผลิ ตรายการ
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3044405
รายการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5)
Radio and Television production program for education and Rural Development
ศึกษาบทบาท ความสําคัญ กระบวนการผลิตและประโยชน์ของรายการวิทยุกระจายเสี ยง
และวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีจุดมุ่งหมายในการใช้เทคโนโลยีดา้ น
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ เป็ นสื่ อการสอนทั้งการศึกษาในระบบ (โดยตรง) และการศึกษานอก
ระบบ (โดยอ้อม) เพื่อพัฒนาความรู ้ดา้ นต่างๆ ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาและการพัฒนา เช่น รายการ
บรรยายทางวิชาการ รายการสอนบทเรี ยน รายการสําหรับผูฟ้ ัง ผูช้ มเฉพาะกลุ่ม เช่น รายการเพื่อการเกษตร
รายการสุ ขภาพ รายการความรู ้ทารงกฎหมาย รายการผูห้ ญิง ฯลฯ
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3044501

การบริ หารงานวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3(3–0-6)
Broadcasting Management
หลักการบริ หารงานสถานี วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ ในด้านการบริ หารงาน
บุคคล การจัดองค์กร การเงินและงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนปั ญหาด้านการบริ หารงานของสถานี
วิทยุกระจายเสี ยงและสถานีวทิ ยุโทรทัศน์
3044902
โครงการพิเศษด้ านวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3(2–2-5)
Special Project in Broadcasting
การศึ กษาพิเศษเป็ นรายบุ คคลในเรื่ องเกี่ ยวกับวิทยุกระจายเสี ยงหรื อวิทยุโทรทัศน์ โดยมี
อาจารย์ และ / หรื อผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําปรึ กษา
3044903
สั มมนาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3(2–2-5)
Seminar in Broadcasting
ความหมายของการสัมมนา จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบ กระบวนการ รู ปแบบและเทคนิ ค
การจัดสัมมนา ความหมายของวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ การดําเนิ นงานของ วิทยุกระจายเสี ยง
และวิทยุโทรทัศน์ ศึกษาวิเคราะห์ การดําเนิ นงานของวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อให้เข้าใจถึ ง
อุปสรรคและข้อเท็จจริ ง ตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขปั ญหาในเรื่ องต่าง ๆ ของวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ
โทรทัศน์ ฝึ กจัดสถานการณ์ จาํ ลอง และ/หรื อ สถานการณ์ จริ ง ในการสัมมนาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ
โทรทัศน์
3044904
การวิจัยวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3(2–2-5)
Broadcasting Research
ระเบียบวิธีวิจยั เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ เทคนิ คการวิจยั
สถิติในการวิจยั ที่จาํ เป็ นในการวิจยั วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
17.6.2.3 วิชาพืน้ ฐานวิชาชี พและวิชาชี พ
3003801
การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พนิเทศศาสตร์
2(90)
Preparation for Professional Experience in communication Arts
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทาง
นิเทศศาสตร์ ในด้านการรับรู ้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณ์หรื อรู ปแบบ
ต่าง ๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
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3004801

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพนิเทศศาสตร์
5(450)
Field Experience in Communication Arts
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3003801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์
ฝึ กปฏิบตั ิงานด้านนิ เทศศาสตร์ ในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรื อธุ รกิจเอกชน โดย
การนําความรู ้ท้ งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริ ง จัดให้มีการปฐมนิเทศ
เกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึ กงาน และจัดปัจฉิมนิเทศ เพื่ออภิปรายและสรุ ปผลปั ญหางานด้านนิ เทศศาสตร์
ที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาให้สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดี

มาแล้ว

17.6.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้ เลื อกเรี ย นรายวิช าใด ๆ ในหลัก สู ตรมหาวิท ยาลัยราชภัฏ โดยไม่ ซ้ ํากับ รายวิช าที่ เคยเรี ย น

18. การประกันคุณภาพของหลักสู ตร
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ได้กาํ หนดให้มีระบบการประกันคุณภาพของหลักสู ตร ไว้ดงั นี้
18.1. การบริ หารหลักสู ตร โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ จะดําเนินการดังนี้
18.1.1. ให้ มี ก ารกํ า หนด ปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และวัต ถุ ป ระสงค์ ข องโปรแกรมวิ ช า
นิเทศศาสตร์
18.1.2. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลัก สู ตร เป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการดําเนิ นงาน โดย
กรรมการบริ หารหลักสู ตรจะมีคุณสมบัติตามที่ทาง สกอ. กําหนด
18.1.3. ให้ มี ก ารกําหนดแผนการเรี ย นตลอดหลัก สู ต ร และคณะกรรมการประจํา หลัก สู ต รจะ
รับผิดชอบจัดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามหลักสู ตร และจัดอาจารย์ผสู ้ อนที่เหมาะสมตรงตามคุณวุฒิ
18.1.4. ให้ มี ก ารประชุ ม เพื่ อสร้ างความเข้าใจกับ อาจารย์ผูส้ อนและจัด อาจารย์เข้าสอนตรงตาม
คุณวุฒิ ความรู ้และหรื อประสบการณ์
18.1.5. ให้มีการติดตามและประเมินผลการเรี ยนการสอน เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุ งและ
พัฒ นาการดําเนิ น งานทั้งในด้านการจัดอัตรากําลังและการปรั บ เปลี่ ย นแผนการเรี ยน เป็ นประจําทุ ก ภาค
การศึกษา
18.2. ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ จะดําเนินการดังนี้
18.2.1. ห้ อ งเรี ย นและห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร โปรแกรมวิช านิ เทศศาสตร์ มี ก ารกําหนดให้ มี น โยบาย
แผนงาน แผนปฏิ บตั ิการในการใช้ห้องเรี ยนและห้องปฏิ บตั ิการ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
การดําเนิ นงาน มีการตรวจสอบการใช้ห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการ เพื่อนํามาปรับปรุ งและพัฒนาห้องเรี ยน
และห้องปฏิบตั ิการเป็ นประจํา
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