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1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
: Bachelor of Arts Program in Communication Arts

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อยอ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร)
B.A. (Communication Arts)

3. หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญา มุงผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตรใหมีความรูในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ มีความสามารถ
ในการประยุกตใชหลักนิเทศศาสตรในการสื่อสาร การบริหาร การจัดการ ที่สอดคลองกับธุรกิจและ
เศรษฐกิจ มีความรอบรูในวิทยาการแขนงตางๆ ที่เอื้อตอการประกอบวิชาชีพ กาวทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลก และสามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง ตลอดจนปลูกฝงจริยธรรม จรรยาบรรณ และความ
รับผิดชอบตอวิชาชีพและสังคม และมีความเชี่ยวชาญงานดานสื่อสารมวลชนใหสอดคลองและเหมาะสม
กับความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบันทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ โดยเนนความเปนสากล
4.2 จุดประสงคเฉพาะ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูและประสบการณ สามารถประกอบอาชีพ
ดานนิเทศศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

2
4.2.1 มีความรูในทฤษฎีและหลักการทางนิเทศศาสตร และขาวสารขอมูลโดยรูลึก รูกวาง
รูจริง และ รูทัน สามารถวิเคราะหและเขาใจวิธีการประยุกตใชอยางเหมาะสม
4.2.2 มีทักษะในการใชกระบวนการทางวิชาชีพนิเทศศาสตร
ทั้งกระบวนการสื่อสาร
ระหวางบุคคลและกระบวนการสื่อสารมวลชน โดยสามารถใชสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทนั สมัยได
อยางเหมาะสม
4.2.3 มีทัศนคติเชิงวิชาชีพนิเทศศาสตร สํานึกรักในวิชาชีพมีความรูสกึ นึกคิดที่จะใชขอมูล
ขาวสารและกระบวนการทางวิชาชีพ สรางสรรคผลงานโดยสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
4.2.4 มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย มีวินัย รับผิดชอบ อดทน สูงาน มองโลกอยางเปน
กลางโดยยึดมัน่ จรรยาบรรณในวิชาชีพ
4.2.5 มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชานิเทศศาสตร คลองแคลว กระฉับกระเฉง มีลักษณะ
ความเปนผูนําและผูตามที่ดี
4.2.6 มีความรูพื้นฐานที่สามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
5. กําหนดการใชหลักสูตรฉบับปรับปรุง
ตั้งแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป
6. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
ผู ที่ จ ะสมั ค รเข า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รนี้ ต อ งเป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ
เทียบเทา และ/หรือเปนไปตามขอกําหนดในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวยการศึกษา
ระบบหนวยกิต ขั้นปริญญาบัณฑิต
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
เปนไปตามระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวยการรับนักศึกษาเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรี
8. ระบบการศึกษา
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณวาดวยการศึกษาระบบหนวยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต
8.1 ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
8.2 ในกรณีมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน จะตองมีระยะเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 8
สัปดาห และมีเวลาเรียนรวมไมนอยกวา 15 ครั้ง
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8.3 การจัดการศึกษา จัดเปนรายวิชา โดยมีสัญลักษณ น(ท-ป-อ)
น หมายถึง จํานวนหนวยกิตของรายวิชา
ท หมายถึง จํานวนเวลาเรียนภาคบรรยายเทียบเกณฑ 1 หนวยกิตเทากับ 2-3 ชั่วโมง/
สัปดาห
ป หมายถึง จํานวนเวลาเรียนภาคปฏิบัติการ โดยเทียบเกณฑ 1 หนวยกิตเทากับ 2-3
ชั่วโมง/สัปดาห
อ หมายถึง จํานวนเวลาเรียนรูหรือปฏิบัติงานดวยตนเองตามภาระที่รับมอบหมาย โดย
เทียบเกณฑ 2 เทาชั่วโมงเรียนบรรยายและหนึ่งเทาของชั่วโมงปฏิบัติ
8.4 การคิดหนวยกิต
8.4.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบทวิภาค
8.4.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบทวิภาค
8.4.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบทวิภาค
8.4.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอืน่ ใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนัน้ ๆ ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบทวิภาค
9. ระยะเวลาการศึกษา
การศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ป ใชระยะเวลาในการศึกษา 4 ป และไมเกิน 8 ปการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 12 ปการศึกษาปกติสาํ หรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
10. การลงทะเบียนเรียน
10.1 ใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต ในแตละภาค
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต ในแต
ละภาคเรียนการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
10.2 สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
และไมกอน 14 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
10.3 ทั้งนี้ใหเปนไปตามขอบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวยการลงทะเบียน
เรียนระดับปริญญาตรี
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11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
11.1 เกณฑการวัดผล ใหมีคะแนนเก็บระหวางภาคเรียนโดยการสอบยอย การรายงาน การ
ทํางานกลุม การสอบกลางภาคเรียน และการสอบปลายภาคเรียน และคะแนนเก็บระหวางภาคเรียนให
อยูระหวางรอยละ 50 ถึง 80 ตามที่อาจารยผูสอนรายวิชานั้นเปนผูกาํ หนด ซึง่ เปนไปตามขอบังคับสภา
ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ.2550 เกณฑขั้นต่ํารายวิชา คาระดับคะแนนที่ถอื วาสอบได
ตองไดระดับคะแนนไมต่ํากวา D ยกเวนรายวิชาฝกปฏิบัติตองไดระดับคะแนนไมตา่ํ กวา C ถาต่ํากวา
C ถือวาสอบตก
11.2 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตทีก่ ําหนดไวใน
หลักสูตร มีระดับแตมคะแนนเฉลีย่ สะสมขั้นต่ํา 2.00 (จากระบบ 8 ระดับคะแนน) ไมสาํ เร็จการศึกษา
กอน 6 ภาคการศึกษาปกติ และเวลาการศึกษาไมเกิน 8 ป นับตัง้ แตวันลงทะเบียนครั้งแรก
12. อาจารยผูสอน
12.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

1. นางปลันธนา สงวนบุญญพงษ

อาจารย
ระดับ 7

2. นางสาวรักชนก สมศักดิ์

อาจารย

3. นายณรงคฤทธิ์ สุขสวัสดิ์

อาจารย

4. นางสาวสุวิมล พันธโต

อาจารย

5. นางสาวชุติมันต เหลืองทองคํา

อาจารย

วุฒิการศึกษา
-

ค.บ.
นศ.บ.
ค.อ.ม.
ศศ.บ.
นศ.ม.
นศ.บ.
นศ.ม.
ศศ.บ.
บธ.ม.
นศ.บ.

(นาฏศิลป)
(นิเทศศาสตร)
(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
(นิเทศศาสตร)
(วารสารสนเทศ)
(นิเทศศาสตร)
(การบริหารการสื่อสาร)
(นิเทศศาสตร)
(บริหารธุรกิจ)
(นิเทศศาสตร)
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12.2 อาจารยผูสอน
ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

1. ดร.ณัฐแกว ของรอด

อาจารย
ระดับ 7

2. ดร.ชลัยรัตน ศรีเอม

อาจารย
ระดับ 7

3. ดร.อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์

อาจารย
ระดับ 7

4. นางปลันธนา สงวนบุญญพงษ

อาจารย
ระดับ 7

5. นายโอบกิจ พรสีมา
6. นางสาวรักชนก สมศักดิ์

อาจารย
ระดับ 5
อาจารย

7. นายณรงคฤทธิ์ สุขสวัสดิ์

อาจารย

8. นางสาวสุวิมล พันธโต

อาจารย

9. นางสาวชุติมันต เหลืองทองคํา

อาจารย

วุฒิการศึกษา
-

ศศ.บ.
นศ.ม.
Ph.D
วทบ.
นศ.ม.
D.M.
กศ.บ.
กศ.ม.
Ph.D
ค.บ.
นศ.บ.
ค.อ.ม.
วท.บ.
วท.ม.
ศศ.บ.
นศ.ม.
นศ.บ.
นศ.ม.
ศศ.บ.
บธ.ม.
นศ.บ.

(รัฐศาสตร-บริหารธุรกิจ)
(นิเทศศาสตร)
(Development Communication)
(จิตวิทยาแนะแนว)
(นิเทศศาสตร)
(การจัดการสื่อสาร)
(ภาษาอังกฤษ)
(การสอนภาษาอังกฤษ)
(Development Communication)
(นาฏศิลป)
(นิเทศศาสตร)
(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
(วิทยาการคอมพิวเตอร)
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
(นิเทศศาสตร)
(วารสารสนเทศ)
(นิเทศศาสตร)
(การบริหารการสื่อสาร)
(นิเทศศาสตร)
(บริหารธุรกิจ)
(นิเทศศาสตร)

12.3 อาจารยพิเศษ
ที่

ชื่อ-สกุล

1. นายการันต ธนสิริพงษ

ตําแหนง

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ

ผูเชี่ยวชาญ - ศศ.บ. (นิเทศศาสตร) - หัวหนาฝายขาว
เฉพาะทาง
สถานีโทรทัศนเคเบิ้ล
ดานขาววิทยุ
ทีวีเพชรบูรณ
และโทรทัศน
- หัวหนาจุดปฏิบัติการฯ
และควบคุมการผลิต
รายการวิทยุชุมชน FM
95 MHz
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ที่

ชื่อ-สกุล

2. นายบัณฑิต ประเพ็ชรรักษ

3. นายสุนทร คงวราคม

ตําแหนง

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ

ผูเชี่ยวชาญ - ศศ.บ. (นิเทศศาสตร) - ฝายขาวสถานีโทรทัศน
เฉพาะทาง
เคเบิ้ลทีวีเพชรบูรณ
ดานขาววิทยุ
- ฝายผลิตรายการขาว
และโทรทัศน
และสารคดีสถานี
โทรทัศนเคเบิ้ลทีวี
เพชรบูรณ
- นักจัดรายการวิทยุ
ชุมชน FM 95 MHz
ผูเชี่ยวชาญ - นศ.บ. (นิเทศศาสตร) - ผูสื่อขาวดีเดน
เฉพาะทาง
หนังสือพิมพมติชนป
ดานขาวและ
2535
บทความ
- ผูสื่อขาว ผูเขียน
หนังสือพิมพ
บทความและสารคดี
ของหนังสือพิมพมติชน
20 ป

13. จํานวนนักศึกษา
แผนการรับนักศึกษาของหลักสูตรในระยะ 5 ป
นักศึกษาปริญญาตรี 4 ป

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร

นักศึกษาชัน้ ปที่ 1
- แขนงวิชาการประชาสัมพันธ
- แขนงวิชาสื่อสารการตลาด
นักศึกษาชัน้ ปที่ 2
- แขนงวิชาการประชาสัมพันธ
- แขนงวิชาสื่อสารการตลาด
นักศึกษาชัน้ ปที่ 3
- แขนงวิชาการประชาสัมพันธ
- แขนงวิชาสื่อสารการตลาด
นักศึกษาชัน้ ปที่ 4
- แขนงวิชาการประชาสัมพันธ
- แขนงวิชาสื่อสารการตลาด
รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2552

ปการศึกษา
2553 2554 2555

2556

30
30

30
30

30
30

30
30

30
30

30

30
30

30
30

30
30

30
30

30

30

30
30

30
30

30
30

30

30

30

150
30

180
30

210
30

30
30
240
60

30
30
240
60
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14. สถานที่และอุปกรณการสอน
14.1 สถานที่
ที่

รายการและลักษณะเฉพาะ

จํานวนที่มี
อยูแลว

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

อาคารเรียน
หองปฏิบัติการหนังสือพิมพ
หองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง
หองปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน
หองตัดตอและลําดับภาพ
หองปฏิบัติการลางอัดขยายภาพขาวดํา
หองเก็บวัสดุครุภัณฑ
หองประชุม
หองประชุมกลุมยอย

1
1
1
1
1
1
1
1

จํานวนที่
หมายเหตุ
ตองการเพิ่ม
ในอนาคต
2
หองเรียนรวมคณะฯ
1
1
1

10. หองทํางานอาจารย

1

1

11. หองเจาหนาที่

1

-

ใชหองประชุมคณะฯ
ใชหองอาจารย
รวมในคณะฯ

14.2 อุปกรณการสอน
ที่

อุปกรณการสอน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กลองถายภาพนิง่
เลนสถา ยภาพ
กลองถายภาพดิจิตอล
ชุดลางอัดขยายภาพขาวดํา
ชุดผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
ชุดเครื่องตัดตอและลําดับภาพระบบ S-VSH
ชุดเครื่องตัดตอและลําดับภาพระบบ
แมคอินทอช

19 ตัว
3 ตัว
2 ตัว
3 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

จํานวนที่
ตองการเพิ่ม
ในอนาคต
10 ตัว
3 ตัว
15 ตัว
1 ชุด
-

1 ชุด

5 ชุด

จํานวนที่มี
อยูแลว

หมายเหตุ

เปนดิจิตอล SLR
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ที่

อุปกรณการสอน

8.
9.

กลองวีดิโอ S-VSH
กลองวีดิโอดิจติ อลชนิดประทับบาพรอม
อุปกรณ
10. กลองวีดิโอดิจติ อลขนาดเล็ก

5 ชุด

5 ชุด

2 ชุด
35 เครื่อง

5 ชุด

หมายเหตุ

หองเรียนรวมคอมฯ
ของคณะฯ
(Multimedia PC) (ระบบ Macintosh)

11. คอมพิวเตอร
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

4 ชุด

จํานวนที่
ตองการเพิ่ม
ในอนาคต
-

จํานวนที่มี
อยูแลว

โปรเจคเตอร
เครื่องฉายภาพทึบแสง
เครื่องเลนวีดิโอเทป ระบบ VSH
เครื่องเลน DVD
ตูดูดความชื้น
โทรทัศนสี
เครื่องสแกนภาพและฟลม
ชุดสตูดิโอถายภาพดิจิตอล
เครื่องปริ้นเตอรเลเซอร
เครื่องปริ้นเตอร Inkjet
เครื่องพิมพภาพดิจิตอล
เครื่องโอเวอรเฮด
เครื่องชวยพูด
เครื่องอัดสําเนาเทป แบบ 3:1
เครื่องฉายสไลด

1 เครื่อง
1 เครื่อง
8 เครื่อง
3 เครื่อง
2 ตู
6 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ชุด
2 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
5 เครื่อง
1 เครื่อง
5 เครื่อง

35 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
2 ตู
2 เครื่อง
-

14.3 แหลงวิทยาการและแหลงฝกงาน
14.3.1
14.3.2
14.3.3
14.3.4

หนวยงานประชาสัมพันธทุกแหงในจังหวัดเพชรบูรณและจังหวัดพิจิตร
สถานีวทิ ยุกระจายเสียงทุกแหงในจังหวัดเพชรบูรณและจังหวัดพิจิตร
หนังสือพิมพทอ งถิ่นทุกแหงในจังหวัดเพชรบูรณและจังหวัดพิจิตร
เคเบิ้ลทีวีในจังหวัดเพชรบูรณและจังหวัดพิจิตร
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14.3.5 แผนกอารตเวิรคโรงพิมพและสํานักพิมพในจังหวัดเพชรบูรณ นครสวรรค และ
กรุงเทพมหานคร เชน โรงพิมพไพศาลการพิมพนครสวรรค, บริษัท 48 ฟลมกรุงเทพ
14.3.6 โปรดักชั่นเฮาสสําหรับผลิตรายการโทรทัศน และรายการสารคดี ใน
กรุงเทพมหานคร เชน บริษัทมีเดียเพาเวอรแอดเวอรไทซิ่งจํากัด, บริษัทสเต็ปออนดเวิรค
บริษัท ส.วัชราชัย จํากัด
14.3.7 โปรดักชั่นเฮาสสตูดิโอ ในกรุงเทพมหานคร เชน สตูดิโอ 2099, P.N สตูดิโอ
14.3.8 บริษัทผลิตภาพยนตรและรายการโทรทัศนตางๆ เชน บริษัทกันตนา , บริษัทเจเอสแอล,
บริษัทไฟวสตารโปรดักชั่นจํากัด
14.3.9 บริษัทรับจัดงาน Exhibition , Event และ Organizer เชน บริษัท แม็กซิส ครีเอชั่น,
บริษัทแดงสกุลเอ็กซิบิชั่นกรุบ, บริษัท อัพ แอนด โก กราฟค จํากัด
14.3.10 บริษัทเกีย่ วกับงานหนังสือพิมพและนิตยสาร เชน ฝายขาวหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ,
นิตยสาร OZONE, นิตยสาร Outdoor
14.3.11 ฝายการตลาดและฝายประชาสัมพันธในองคกรธุรกิจตางๆ ในกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดใกลเคียง เชน ประชาสัมพันธจังหวัด, โรงแรมอัมรินทร ลากูน,
บริษัทไฟวสตาร โปรดักชัน่ จํากัด ฯลฯ
15. หองสมุด
จํานวนหนังสือและวารสารตางๆ ที่สัมพันธกับวิชาที่เปดสอน มีมากกวา 500 เลม ดังตัวอยางตอไปนี้
15.1 จํานวนหนังสือและตําราเรียน
ชื่อหนังสือ/ตําราเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
การสื่อสารมวลชน
การสื่อขาว
การสื่อขาววิทยุโทรทัศน
การสื่อขาวเบื้องตน
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
การเขียนเชิงสรางสรรค
การผลิตหนังสือพิมพ

จํานวนที่
มีอยูแลว
10
6
10
10
10
10
10
10
10

จํานวนที่คาดวา
จะเพียงพอ
20
10
15
15
15
15
15
15
15
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ชื่อหนังสือ/ตําราเรียน
10. การบรรณาธิกรณหนังสือพิมพและนิตยสาร
11. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ
12. การวางแผนการประชาสัมพันธ
13. การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
14. การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร
15. การวิจัยนิเทศศาสตร
16. การโนมนาวใจเพื่อการประชาสัมพันธ
17. การถายภาพเบื้องตน
18. การเขียนบทความสารคดี
19. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ
20. ภาษาเพื่อการสื่อสาร
21. การใชภาษาไทย
22. การเขียนสารคดี
23. การตกแตงตนฉบับ Editing Mc
24. การเขียนภาคปฏิบัติ
25. หลักการรายงานขาว
26. แนวคิดเบื้องตนในการทําขาวสืบสวนสอบสวน
27. การสื่อสารและสาธารณมติ
28. นิตยสาร
29. เทคนิคการหาขาวและการเขียนขาวหนังสือพิมพ
30. หลักการหนังสือพิมพ
31. การเขียนสรางสรรคเชิงวารสารศาสตร
32. การสื่อขาวและการรายงานขาว
33. การรายงานขาวชั้นสูง
34. การรายงานขาวเชิงสืบสวนแบบประยุกต
35. การโฆษณา
36. หลักการทําหนังสือพิมพเบื้องตน
37. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับขาว
38. การรายงานขาวสําหรับสื่อมวลชน
39. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

จํานวนที่
มีอยูแลว
7
10
10
8
3
10
7
15
10
10
10
10
8
5
5
7
5
5
5
7
11
7
7
5
5
7
7
5
7
7

จํานวนที่คาดวา
จะเพียงพอ
10
15
15
15
10
15
10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
10
10
15
10
10
15
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ชื่อหนังสือ/ตําราเรียน
40. การสื่อขาวและเขียนขาววิทยุ-โทรทัศน
41. นักหนังสือพิมพ
42. ศาสตรและศิลปแหงความเปนกลางของสื่อมวลชน
43. สื่อประชาสัมพันธ
44. ประชาสัมพันธใหไดผล
45. สื่อสารการประชาสัมพันธ
46. การวิจัยประชาสัมพันธ
47. หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
48. หลักนิเทศศาสตร
49. การพิจารณาคัดเลือกขาวประชาสัมพันธของนักหนังสือพิมพ
50. การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ
51. หลักการโฆษณา
52. การประชาสัมพันธ
53. การพูดในที่ชุมชน
54. หลักการพูดในที่สาธารณะ
55. การหนังสือพิมพเบื้องตน
56. งานหนังสือพิมพ
57. บทบาทและกระบวนการรายงานขาวเศรษฐกิจ
58. การสื่อสารมวลชน
59. นิเทศศาสตรกับการประชาสัมพันธ
60. การเขียนเพื่อการสื่อสาร
61. วิธีอานและแปลขาวหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ
62. การเขียนในสื่อตางๆ เพื่อการประชาสัมพันธ
63. การสื่อสารมวลชนโลก
64. เพื่อการพูด การฟง และการประชุมที่ดี
65. การประชาสัมพันธ:ทฤษฎีและปฏิบัติ
66. การประชาสัมพันธเชิงปฏิบัติ
67. การสื่อขาวและการเขียนขาว
68. หลักการเขียนขาว
69. แนวคิดเกี่ยวกับหนังสือพิมพทองถิ่น

จํานวนที่
มีอยูแลว
7
5
5
5
7
5
10
10
10
5
7
11
10
5
5
7
5
5
5
7
7
5
6
3
3
5
5
5
5
5

จํานวนที่คาดวา
จะเพียงพอ
15
10
10
10
10
10
15
15
15
10
10
15
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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ชื่อหนังสือ/ตําราเรียน
70. สื่อมวลชนและการประชาสัมพันธการศึกษา
71. บทวิทยุและการเขียนบท
72. การผลิตงานประชาสัมพันธ
73. การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง
74. การประชาสัมพันธทางวิทยุกระจายเสียง
75. ความรูเบื้องตนเรื่องบทวิทยุ
76. การเขียนแบบสรางสรรค
77. หลักการใชภาษาไทย
78. ศิลปะการเขียน
79. คูมือบรรณาธิกรณ
80. การออกแบบและจัดหนาสิ่งพิมพ
81. การสรางสรรคและการออกแบบสิ่งพิมพ
82. การออกแบบหนังสือ นิตยสาร วารสาร
83. การออกแบบนิเทศศิลป
84. การเตรียมตนฉบับเพื่อผลิตสื่อสิ่งพิมพ
85. การสื่อสาร
86. การสื่อสารดวยอิเล็กทรอนิกส
87. สถิติและการวิจัยสื่อสารมวลชน
88. วาทนิเทศและวาทศิลป
89. กลยุทธการสื่อสารการตลาด
90. แนวคิดหลักนิเทศศาสตร
91. กระบวนการและทฤษฎีการสื่อสาร
92. การสรางสรรคและการผลิตภาพยนตรเบื้องตน
93. โสตทัศนูปกรณเพื่อการประชาสัมพันธ
94. พฤติกรรมศาสตรการสื่อสาร
95. หลักการประชาสัมพันธชั้นสูง
96. จินตทัศนทางสังคมในภาษาสื่อมวลชน
97. การบริหารงานหนังสือพิมพ
98. การสื่อสารของมนุษย
99. การวางแผนและการจัดการงานสื่อสารมวลชน

จํานวนที่
มีอยูแลว
5
5
7
5
5
5
5
7
5
10
10
3
2
3
10
5
3
5
3
2
5
5
3
2
2
3
3
5
5
5

จํานวนที่คาดวา
จะเพียงพอ
10
10
10
10
10
10
10
10
10
15
15
10
5
5
15
10
7
10
7
5
10
10
5
5
5
5
5
10
10
10
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ชื่อหนังสือ/ตําราเรียน
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

กลยุทธการสรางบุคลิกของตราสินคาแชมพูเพื่อความสวยงาม
การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง
การสรางสรรคและผลิตสิ่งโฆษณา
การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
การผลิตภาพยนตรขั้นสูง
การขาวและบรรณาธิกรณ
ธุรกิจการโฆษณา
นิเทศศาสตรกับการประชาสัมพันธเพื่อการตลาด
สื่อและเครื่องมือเพื่อการประชาสัมพันธ
การสรางมาตรฐานการปฏิบัติการงานหนังสือพิมพ
นักสราง สรางหนัง หนังสั้น
สุนทรียนิเทศศาสตร
พฤติกรรมการสื่อสาร
สื่อสารมวลชน:ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา
ระบบและเทคนิคการพิมพสื่อสิ่งพิมพ
หลักการออกแบบสิ่งพิมพ
การพิมพยุคโลกาภิวัฒน
บนเสนทางหนังสือพิมพ
หลักการเขียนบทโทรทัศน
ยุทธวิธีการประชาสัมพันธ
หลักการออกแบบ
การออกแบบทางการพิมพ
การออกแบบสิ่งพิมพทั่วไป
ทฤษฎีและการสื่อสารดวยอิเล็กทรอนิกส
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ
การวิเคราะหสื่อ : แนวคิดและเทคนิค
หลักการถายภาพ
การถายภาพสี
การถายภาพกลางคืน
ฯลฯ

จํานวนที่
มีอยูแลว
2
3
10
10
2
3
4
2
2
2
2
2
10
3
3
5
2
2
5
3
2
3
3
2
3
3
5
4
3

จํานวนที่คาดวา
จะเพียงพอ
5
7
15
15
5
5
7
5
5
5
5
5
15
5
5
7
5
5
7
5
5
5
5
5
10
10
15
10
10
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15.2 วารสารและเอกสารอื่นๆ
ชื่อวารสาร / เอกสารอื่นๆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

วิทยานิพนธสารนิเทศศาสตรและสาขาทางสังคมศาสตร
สารนิพนธสาขานิเทศศาสตรและสาขาทางสังคมศาสตร
หนังสืออางอิง
วารสารอิเล็กทรอนิกส
วารสารคอมพิวเตอร
แผนซีดีรอมและวิดิทัศนทางนิเทศศาสตร

จํานวนที่
มีอยูแลว
379
100
2,352
248
411
170

จํานวนที่คาดวา
จะเพียงพอ
500
300
3,000
500
500
300

16. งบประมาณ
ตามที่ไดรับจัดสรรจากงบประมาณแผนดิน และงบประมาณบํารุงการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ มีรายละเอียดคาใชจายโดยประมาณดังนี้

หมวดเงิน
เงินเดือน /
คาตอบแทน

งบประมาณทีต่ องการ
2552
2553
2554
2555
2556
(120 คน) (150 คน) (180 คน) (210 คน) (240 คน)

หมายเหตุ

960,000 1,200,000 1,200,000 1,440,000 1,440,000

คาตอบแทนการสอนและ
คาจางเจาหนาที่

คาใชสอย

120,000

150,000

175,000

210,000

210,000

คาวัสดุ

100,000

120,000

145,000

174,000

174,000

คาครุภัณฑ

200,000

250,000

300,000

360,000

360,000

คาใชจายอื่นๆ

120,000

150,000

180,000

216,000

216,000

รวม

1,500,000 1,870,000 2,000,000 2,400,000 2,400,000

คาพาหนะ / คาตอบแทน/
จัดอบรม-สัมมนา / ศึกษา
ดูงาน / อาจารยพิเศษ
คารายหัว / วัสดุสํานักงาน
/ เอกสารตําราวิชาการ
สนับสนุนการศึกษา / การ
วิจัย / สัมมนา
สาธารณูปโภค / สิ่งกอสราง/
คาซอมบํารุงอาคาร -ครุภัณฑ
ฯลฯ
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17. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
17.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 139 หนวยกิต

17.2 โครงสรางหลักสูตร
รายการ

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
- กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
- กลุมวิชามนุษยศาสตร
- กลุมวิชาสังคมศาสตร
- กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
- กลุมวิชาแกน
- กลุมวิชาเนื้อหา
- กลุมวิชาปฏิบตั ิการและฝกประสบการณ
วิชาชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอ ยกวา
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

30 หนวยกิต
84 หนวยกิต
-

โครงสราง
หลักสูตร
30 หนวยกิต
9 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
9 หนวยกิต
103
39
59
5

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6 หนวยกิต

6 หนวยกิต

ไมนอยกวา 120 หนวยกิต
ไมเกิน
150 หนวยกิต

139 หนวยกิต
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17.3 รายวิชาในหมวดตางๆ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาภาษาและการสือ่ สาร ใหเรียน

30 หนวยกิต
9

หนวยกิต

ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมภาษาไทย 3 หนวยกิต และเลือกเรียนรายวิชาในกลุม ภาษาอังกฤษ
3 หนวยกิต และเลือกเรียนรายวิชาในกลุม ภาษาตางประเทศหรือภาษาอังกฤษอีก 3 หนวยกิต จากรายวิชา
กลุมภาษาไทย
1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
1500102 ภาษาไทยเพื่อการสืบคน
Thai for Information Retrieval

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

กลุมภาษาอังกฤษ
1550001 พื้นฐานการใชภาษาอังกฤษ
Fundamentals of English Usage
1550002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประจําวัน
English for Everyday Basic Communication
1550003 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู
English for a Developing Study Skill

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

กลุมภาษาตางประเทศ
1571101 ภาษาจีนพืน้ ฐาน
Fundamentals of Chinese
1571102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารประจําวัน
Chinese for Everyday Communication
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเรียน

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

6

หนวยกิต

โดยเลือกจากรายวิชาดังนี้
1500104

ความจริงของชีวิต
Meaning of Life

3(3-0-6)
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2000102
2500101

สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
Aesthetic for Life
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาทักษะชีวติ
Human Behavior and Life Skills Development

3) กลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเรียน

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

6

หนวยกิต

โดยเลือกจากรายวิชาดังนี้
2500102
2500103
2500104

พลวัตสังคมไทย
Dynamic of Thai Society
เศรษฐกิจและสังคมเชิงบูรณาการ
Integration of Economics and Society
การจัดการเพือ่ คุณภาพชีวิต
Quality of Life Management

4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเรียน

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

9

หนวยกิต

โดยเลือกจากรายวิชาดังนี้
4000101
4000102
4000103
4000104
4000105
4000106

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Everyday Life
การคิดและการตัดสินใจ
Deliberation and Decision Making
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
Information Technology for Life
สิ่งแวดลอมและชีวิต
Environment and Life
กีฬาและนันทนาการเพื่อชีวิต
Sport and Recreation for Life
เทคโนโลยีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy Technology

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน

103 หนวยกิต

1.) กลุมวิชาแกน

39 หนวยกิต

1552103
1553106
3001103
3001104
3001201
3001301
3003101
3011101
3011102
3011103
3012101
3012102
3013202

ภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร
English for Communication Arts
การแปลภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร
Introduction to English Translation for Communication Arts
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร
Development of Personality for Communication Arts
หลักการตลาดสําหรับงานนิเทศศาสตร
Principles of Marketing for Communication Arts
คอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับงานนิเทศศาสตร
Introduction to Computer for Communication Arts
การถายภาพเบื้องตน
Introduction to Photography
การวิจยั นิเทศศาสตร
Communication Research
หลักนิเทศศาสตร
Principles of Communication Arts
หลักการสื่อสารมวลชน
Principles of Mass Communication
ศิลปะการใชภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร
Language for Communication Arts
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
Laws and Ethics of Mass Communication
การวิเคราะหผูรับสารและกลุมเปาหมาย
Audience and Consumer Analysis
การสื่อสารเพือ่ การพัฒนาทองถิ่น
Communication for Rural Development

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

59 หนวยกิต

เลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา

59 หนวยกิต

2.1 เลือกเฉพาะแขนง เลือกเรียนรายวิชาเนื้อหาแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึง่ เพียงแขนง
วิชาเดียวจํานวนไมนอยกวา 38 หนวยกิต ดังนี้
ก.) แขนงวิชาวารสารศาสตร
บังคับ

เรียน

3013102

การวิเคราะหสถานการณปจ จุบันเพื่อการสื่อสาร
Interpretation of Current Affairs for Communication
หลักวารสารศาสตร
Principles of Journalism
การสื่อขาวเบือ้ งตน
Basic News Reporting
การเขียนบทความและสารคดี
Article and Feature Writing
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ
Printed Media
โครงการพิเศษดานวารสารศาสตร
Special Project in Journalism

3021102
3023201
3023205
3023401
3024902

เลือก

เลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้

3013101

สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society
สังคมวิทยาการสื่อสาร
Sociology of Communication
เทคโนโลยีการสื่อสาร
Communication Technology

3013103
3014201

17 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-4-2)

21 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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3021101
3022301
3022401
3023101
3023202
3023203
3023206
3023402
3023501
3023502
3023503
3023504
3024201
3024202
3024203
3024204

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสิง่ พิมพ
Fundamentals of Printed Matter
คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับวารสารศาสตร
Computer Graphics for Journalism
การถายภาพวารสารศาสตร
Photo Journalism
เทคโนโลยีทางการพิมพ
Printing Technology
การสื่อขาวขัน้ สูง
Advanced News Reporting
การเขียนสรางสรรคเชิงวารสารศาสตร
Creative Writing in Journalism
การแปลขาวและการเขียนขาวภาษาอังกฤษ
News Translation and English News Writing
การบรรณาธิกรหนังสือพิมพและนิตยสาร
Newspaper and Magazine Editing
สิ่งพิมพชุมชน
Community Publications
การบริหารงานสิ่งพิมพ
Printing Management
การบริหารงานสื่อวารสารศาสตร
New Media Management
ระบบสารสนเทศเพื่องานวารสารศาสตร
Information Systems for Journalism
การสื่อขาวเศรษฐกิจ
Economic News Reporting
การสื่อขาวการเมือง
Political News Reporting
การสื่อขาวสังคม
Social News Reporting
การสื่อขาวกีฬา
Sports News Reporting

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

21
3024205
3024301
3024303
3024901
3042203

การสื่อขาวตางประเทศ
International News Reporting
การออกแบบสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร
Computer Design for Printed Media
การผลิตและออกแบบเว็บไซตเพื่องานวารสารศาสตร
Production and Website Designs for Journalism
สัมมนาวารสารศาสตร
Seminar in Journalism
การสื่อขาวและการเขียนขาวทางวิทยุและโทรทัศน
News Reporting and News Writing for Broadcasting

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

ข.) แขนงวิชาการประชาสัมพันธ
บังคับ

เรียน

3031101

หลักการประชาสัมพันธ
Principles of Public Relations
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
Writing for Public Relations
การโนมนาวใจเพื่อการประชาสัมพันธ
Persuasion for Public Relation
สื่อประชาสัมพันธ
Public Relations Media
การวางแผนการประชาสัมพันธ
Public Relations Planning
โครงการพิเศษดานการประชาสัมพันธ
Special Project in Public Relations

3033202
3033601
3034301
3034502
3034902

เลือก

เลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้

3013102

การวิเคราะหสถานการณปจ จุบันเพื่อการสื่อสาร
Interpretation of Current Affairs for Communication

17 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-4-2)

21 หนวยกิต
3(2-2-5)

22
3023401
3032401
3032402
3033201
3033301
3033401
3033501
3033502
3033602
3034201
3034302
3034303
3034401
3034402
3034403
3034404

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ
Printed Media
การถายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ
Photography for Public Relations
คอมพิวเตอรกราฟกเพื่องานประชาสัมพันธ
Computer Graphics for Public Relations
การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ
Speaking for Public Relations
การประชาสัมพันธทางการตลาด
Marketing for Public Relations
คอมพิวเตอรมลั ติมีเดียเพื่องานประชาสัมพันธ
Computer Multimedia for Public Relations
การประชาสัมพันธหนวยงาน
Public Relations of an Organization
การบรรยายสรุปและเทคนิคการนําเสนองานเพื่อการประชาสัมพันธ
Briefing and Presentation Technique for Public Relations
ประชามติ
Public Opinion
การเขียนขัน้ สูงเพื่อการประชาสัมพันธ
Advanced Writing for Public Relations
สื่อมวลชนสัมพันธ
Mass Media Relations
สื่อพื้นบานเพือ่ การประชาสัมพันธ
Traditional Folk Media for Public Relations
หลักการและการผลิตวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเบื้องตน
Principles and Basic Production of Broadcasting
การผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ
Production of Radio Programs for Public Relations
การผลิตและจัดรายการวิทยุโทรทัศนเพื่อการประชาสัมพันธ
Production of Television Programs for Public Relations
การผลิตและออกแบบเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธ
Production and Website Designs for Public Relations

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

23
3034501
3034503
3034901

การจัดนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ
Exhibition and Events Marketing
ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ
Information System for Public Relations
สัมมนาการประชาสัมพันธ
Seminar in Public Relations

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

ค.) แขนงวิชาการโฆษณา
บังคับ

เรียน

3051101

หลักการโฆษณา
Principles of Advertising
การโฆษณาและพฤติกรรมผูบริโภค
Advertising and Consumer Behavior
การเขียนบทโฆษณา
Copywriting
การวางแผนสือ่ โฆษณา
Advertising Media Planning
การสรางสรรคและการผลิตงานโฆษณา
Advertising Creative and Production
โครงการพิเศษดานการโฆษณา
Special Project in Advertising

3052101
3053201
3053501
3054401
3054903

เลือก

เลือกเรียนรายวิชาตอไปนีไ้ มนอยกวา

3024302

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพเพือ่ การโฆษณา
Printed Media Design for Advertising
คอมพิวเตอรกราฟกเพื่องานโฆษณา
Computer Graphics for Advertising
การโฆษณากับสังคม
Advertising and Society

3052301
3052501

17 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-4-2)

21 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

24
3052502
3053202
3053401
3053402
3053403
3053502
3053503
3053504
3054301
3054302
3054402
3054501
3054502
3054503
3054504
3054505

ประชามติและการโฆษณาชวนเชื่อ
Public Opinion Propaganda
การเขียนบทโฆษณาขั้นสูง
Advanced Copywriting
การถายภาพเพื่อการโฆษณา
Photography for Advertising
การออกแบบบรรจุภัณฑ
Package Design
คอมพิวเตอรมลั ติมีเดียและอนิเมชัน่ เพื่องานโฆษณา
Computer Multimedia and Animation for Advertising
การผลิตงานโฆษณาเพื่อสื่อสิ่งพิมพ
Advertising Production for Print Media
การโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Radio and Television Advertising
เทคนิคการนําเสนองานโฆษณา
Advertising Presentation Techniques
นิเทศศิลปเพื่อการโฆษณา
Visual Communication for Advertising
การออกแบบโฆษณาดวยคอมพิวเตอร
Computer Design for Advertising
การผลิตและออกแบบเว็บไซตเพื่อการโฆษณา
Production and Website Designs for Advertising
การวางแผนรณรงคเพื่อการโฆษณา
Advertising Campaign
การบริหารงานโฆษณา
Advertising Management
ธุรกิจงานโฆษณา
Advertising Business
การบริหารงานลูกคา
Account Executive Management
กลยุทธการโฆษณา
Advertising Strategies

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

25
3054506
3054901
3054902

การจัดกิจกรรมพิเศษสําหรับงานโฆษณา
Events Marketing for Advertising
การศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะหผลงานดานการโฆษณา
Comparative and Analysis of Advertising Master piece
สัมมนาการโฆษณา
Seminar in Advertising

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

ง.) แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
บังคับ

เรียน

3041101

หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Principles of Broadcasting
การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Script Writing for Radio and Television
การสื่อขาวและการเขียนขาวทางวิทยุและโทรทัศน
News Reporting and News Writing for Broadcasting
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องตน
Basic Radio Production
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน
Basic Television Production
โครงการพิเศษดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Special Project in Radio and Television

3042201
3042203
3043404
3043405
3044902

เลือก

เลือกเรียนรายวิชาตอไปนีไ้ มนอยกวา

3042202

การพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียง
Radio Performance
ผูดําเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Radio and Television Moderation Techniques
การใชหองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Radio and Television Studios

3042205
3043301

17 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-4-2)

21 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

26
3043401
3043402
3043403
3043406
3043407
3043501
3043502
3044401
3044402
3044403
3044501
3044901

การแตงหนาและเครื่องแตงกาย
Make-up and Costumes
ฉากและวัสดุประกอบฉากวิทยุโทรทัศน
Scenery and Property for Television Production
คอมพิวเตอรกราฟกเพื่องานวิทยุโทรทัศน
Computer Graphics for Television
การตัดตอและลําดับภาพดวยคอมพิวเตอร
Editing and Movie Sequence for Computer
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน 2
Television Production 2
การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Broadcasting Programs
ธุรกิจงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Broadcasting Business
การแสดงและการกํากับการแสดง
Acting and Directing
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขัน้ สูง
Advanced Radio Production
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนขั้นสูง
Advanced Television Production
การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Broadcasting Management
สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Seminar in Broadcasting

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)

จ.) แขนงวิชาสื่อสารการตลาด
บังคับ

เรียน

3052102

หลักการสื่อสารการตลาด
Principles of Marketing Communication
การสื่อสารตราสินคา
Brand Communications

3013205

17 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

27
3013401
3013402
3014204
3014902

การบริหารการสื่อสารการตลาด
Marketing Communication Management
กลยุทธการสือ่ สารการตลาด
Marketing Communication Strategies
การจัดกิจกรรมและนิทรรศการทางการตลาด
Event and Exhibition Marketing
โครงการพิเศษดานการสื่อสารการตลาด
Special Project in Marketing Communication

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(0-4-2)

เลือก

เลือกเรียนรายวิชาตอไปนีไ้ มนอยกวา

3012201

การสื่อสารและธุรกิจคาปลีก
3(3-0-6)
Communication and Retail Business
การสื่อสารทางการตลาดและการสงเสริมการขาย
3(3-0-6)
Marketing Communication and Sales Promotion
คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการสื่อสารทางการตลาด
3(2-2-5)
Computer Graphics for Marketing Communication
การสื่อสารกับวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
Communication and Thai Culture
การสื่อสารในองคการ
3(3-0-6)
Organizational Communication
สถานการณปจ จุบันทางการตลาด
3(3-0-6)
Current Issues in Marketing
สถิติและการประมวลผลวิจยั ทางการสื่อสารดวยคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Statistics and Computer Application in Communications Research Processing
การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพเพื่อการสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
Printed Media for Marketing Communication Design
การสรางสรรคและผลิตสื่อในการสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
Creativity and Marketing Communication Production
คอมพิวเตอรมลั ติมีเดียและเอนิเมชัน่ ในงานสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
Computer Multimedia for Marketing Communication

3012202
3012301
3013201
3013203
3013204
3013206
3013301
3013302
3013303

21 หนวยกิต

28
3013403
3013404
3013405
3014202
3014203
3014301
3014901
3023204
3033301
3053503

กลยุทธการใชสื่อกับการสงเสริมการตลาด
3(2-2-5)
Media Strategy for Marketing Communication
เทคนิคและจิตวิทยาการนําเสนองาน
3(2-2-5)
Technique and Psychology of Presentation
ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Communication Information System
การสื่อสารการตลาดระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Marketing Communication
การรณรงคทางการสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Communication Campaign
การผลิตและออกแบบเว็บไซตเพื่อการสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
Production and Website Designs for Marketing Communication
สัมมนาการสือ่ สารการตลาด
3(2-2-5)
Seminar in Marketing Communication
การเขียนเพื่อการสื่อสารทางการตลาด
3(2-2-5)
Writing for Marketing Communication
การประชาสัมพันธทางการตลาด
3(2-2-5)
Marketing for Public Relations
การโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
Radio and Television Advertising

2.2 เลือกทัว่ ไป เลือกเรียนวิชาเนื้อหาเสริม จากแขนงวิชาใด แขนงวิชาหนึ่ง หรือหลาย
แขนงวิชาขางตนรวมกันไมนอยกวา 21 หนวยกิต

3.) กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
3004801

5

การฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร
Field Experience in Communication Arts

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

หนวยกิต
5(0-450)

6

หนวยกิต

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้

29
17.4 แผนการเรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ปริญญาตรี 4 ป

17.4.1 แขนงวิชาวารสารศาสตร
ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

1500101
2500101
2500104
3001301
3011101
3011103
3021102

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาทักษะชีวติ
การจัดการเพือ่ คุณภาพชีวิต
การถายภาพเบื้องตน
หลักนิเทศศาสตร
ศิลปะการใชภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร
หลักวารสารศาสตร

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
รวม 21 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

1550001
4000105
3001104
3001201
3011102
3021101
3023201

พื้นฐานการใชภาษาอังกฤษ
กีฬาและนันทนาการเพื่อชีวิต
หลักการตลาดสําหรับงานนิเทศศาสตร
คอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับงานนิเทศศาสตร
หลักการสื่อสารมวลชน
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสิง่ พิมพ
การสื่อขาวเบือ้ งตน

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)
รวม 21 หนวยกิต
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ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

1550002
2000102
3012102
3022301
3022401
3023203
วิชาเสรี

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประจําวัน
สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
การวิเคราะหผูรับสารและกลุมเปาหมาย
คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับวารสารศาสตร
การถายภาพวารสารศาสตร
การเขียนสรางสรรคเชิงวารสารศาสตร
วิชาเสรี

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
รวม 21 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

2500103
4000104
4000106
3001103
3012101
3013101
3024202

เศรษฐกิจและสังคมเชิงบูรณาการ
สิ่งแวดลอมและชีวิต
เทคโนโลยีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
สื่อมวลชนกับสังคม
การสื่อขาวการเมือง

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)
รวม 21 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

1552103
3013202
3013102
3023205
3024201
3024301

ภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร
การสื่อสารเพือ่ การพัฒนาทองถิ่น
การวิเคราะหสถานการณปจ จุบันเพื่อการสื่อสาร
การเขียนบทความและสารคดี
การสื่อขาวเศรษฐกิจ
การออกแบบสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
รวม 18 หนวยกิต

31
ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

1553106
3013404
3023402
3024204
3024303
วิชาเสรี

การแปลภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร
เทคนิคและจิตวิทยาการนําเสนองาน
การบรรณาธิกรหนังสือพิมพและนิตยสาร
การสื่อขาวกีฬา
การผลิตและออกแบบเว็บไซตเพื่องานวารสารศาสตร
วิชาเสรี

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
รวม 18 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

3003101
3023202
3023401
3023503
3024902

การวิจยั นิเทศศาสตร
การสื่อขาวขัน้ สูง
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ
การบริหารงานสื่อวารสารศาสตร
โครงการพิเศษดานวารสารศาสตร

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
รวม 14 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

3004801

ฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร

5(0-450)
รวม 5 หนวยกิต
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17.4.2 แขนงวิชาการประชาสัมพันธ

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

1500101
2500101
2500104
3001301
3011101
3011103
3031101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาทักษะชีวติ
การจัดการเพือ่ คุณภาพชีวิต
การถายภาพเบื้องตน
หลักนิเทศศาสตร
ศิลปะการใชภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร
หลักการประชาสัมพันธ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
รวม 21 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

1550001
4000105
3001104
3001201
3011102
3023201
3051101

พื้นฐานการใชภาษาอังกฤษ
กีฬาและนันทนาการเพื่อชีวิต
หลักการตลาดสําหรับงานนิเทศศาสตร
คอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับงานนิเทศศาสตร
หลักการสื่อสารมวลชน
การสื่อขาวเบื้องตน
หลักการโฆษณา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
รวม 21 หนวยกิต
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ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

1550002
2000102
3012102
3032401
3032402
3034401

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประจําวัน
สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
การวิเคราะหผูรับสารและกลุมเปาหมาย
การถายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ
คอมพิวเตอรกราฟกเพื่องานประชาสัมพันธ
หลักการและการผลิตวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศนเบื้องตน
วิชาเสรี

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

วิชาเสรี

3(2-2-5)
3(3-0-6)
รวม 21 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

2500103
4000104
4000106
3001103
3012101
3033202
3042203

เศรษฐกิจและสังคมเชิงบูรณาการ
สิ่งแวดลอมและชีวิต
เทคโนโลยีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
การสื่อขาวและการเขียนขาวทางวิทยุและโทรทัศน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
รวม 21 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

1552103
3013202
3024301
3033502

ภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร
การสื่อสารเพือ่ การพัฒนาทองถิ่น
การออกแบบสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร
การบรรยายสรุปและเทคนิคการนําเสนองานเพื่อ
การประชาสัมพันธ
การโนมนาวใจเพื่อการประชาสัมพันธ
สื่อประชาสัมพันธ

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

3033601
3034301

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
รวม 18 หนวยกิต
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ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

1553106
3023205
3034402

การแปลภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร
การเขียนบทความและสารคดี
การผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการ
ประชาสัมพันธ
การผลิตและออกแบบเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธ
การเขียนบทโฆษณา
วิชาเสรี

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

3034404
3053201
วิชาเสรี

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
รวม 18 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

3003101
3034403

การวิจยั นิเทศศาสตร
การผลิตและจัดรายการวิทยุโทรทัศนเพื่อการ
ประชาสัมพันธ
การจัดนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ
การวางแผนการประชาสัมพันธ
โครงการพิเศษดานการประชาสัมพันธ

3(2-2-5)

3034501
3034502
3034902

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-4-2)
รวม 14 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

3004801

ฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร

5(0-450)
รวม 5 หนวยกิต
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17.4.3 แขนงวิชาการโฆษณา

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

1500101
2500104
2500101
3001301
3011101
3011103
3051101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การจัดการเพือ่ คุณภาพชีวิต
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาทักษะชีวติ
การถายภาพเบื้องตน
หลักนิเทศศาสตร
ศิลปะการใชภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร
หลักการโฆษณา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
รวม 21 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

1550001
4000105
3001104
3001201
3011102
3052101
3054301

พื้นฐานการใชภาษาอังกฤษ
กีฬาและนันทนาการเพื่อชีวิต
หลักการตลาดสําหรับงานนิเทศศาสตร
คอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับงานนิเทศศาสตร
หลักการสื่อสารมวลชน
การโฆษณาและพฤติกรรมผูบริโภค
นิเทศศิลปเพื่อการโฆษณา

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)
รวม 21 หนวยกิต
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ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

1550002
2000102
3012102
3052301
3053201
3034401

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประจําวัน
สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
การวิเคราะหผูรับสารและกลุมเปาหมาย
คอมพิวเตอรกราฟกเพื่องานโฆษณา
การเขียนบทโฆษณา
หลักการและการผลิตวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศนเบื้องตน
วิชาเสรี

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

วิชาเสรี

3(2-2-5)
3(3-0-6)
รวม 21 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

2500103
4000106
4000104
3001103
3012101
3053202
3053401

เศรษฐกิจและสังคมเชิงบูรณาการ
เทคโนโลยีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
สิ่งแวดลอมและชีวิต
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
การเขียนบทโฆษณาขั้นสูง
การถายภาพเพื่อการโฆษณา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
รวม 21 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

1552103
3013202
3013205
3024302
3053501
3053503

ภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร
การสื่อสารเพือ่ การพัฒนาทองถิ่น
การสื่อสารตราสินคา
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพเพือ่ การโฆษณา
การวางแผนสือ่ โฆษณา
การโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
รวม 18 หนวยกิต
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ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

1553106
3013204
3053504
3054401
3054402
วิชาเสรี

การแปลภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร
สถานการณปจ จุบันทางการตลาด
เทคนิคการนําเสนองานโฆษณา
การสรางสรรคและการผลิตงานโฆษณา
การผลิตและออกแบบเว็บไซตเพื่อการโฆษณา
วิชาเสรี

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
รวม 18 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

3003101
3054504
3054506
3054901

การวิจยั นิเทศศาสตร
การบริหารงานลูกคา
การจัดกิจกรรมพิเศษสําหรับงานโฆษณา
การศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะหผลงาน
ดานการโฆษณา
โครงการพิเศษดานการโฆษณา

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

3054903

3(2-2-5)
2(0-4-2)
รวม 14 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

3004801

ฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร

5(0-450)
รวม 5 หนวยกิต
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17.4.4 แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

1500101
2500101
2500104
3001301
3011101
3011103
3041101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาทักษะชีวติ
การจัดการเพือ่ คุณภาพชีวิต
การถายภาพเบื้องตน
หลักนิเทศศาสตร
ศิลปะการใชภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร
หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
รวม 21 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

1550001
4000105
3001104
3001201
3011102
3023201
3051101

พื้นฐานการใชภาษาอังกฤษ
กีฬาและนันทนาการเพื่อชีวิต
หลักการตลาดสําหรับงานนิเทศศาสตร
คอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับงานนิเทศศาสตร
หลักการสื่อสารมวลชน
การสื่อขาวเบือ้ งตน
หลักการโฆษณา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
รวม 21 หนวยกิต
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ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

1550002
2000102
3012102
3042201
3042202
3042203
วิชาเสรี

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประจําวัน
สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
การวิเคราะหผูรับสารและกลุมเปาหมาย
การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
การพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียง
การสื่อขาวและการเขียนขาวทางวิทยุและโทรทัศน
วิชาเสรี

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
รวม 21 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

2500103
4000104
4000106
3001103
3012101
3043403
3043404

เศรษฐกิจและสังคมเชิงบูรณาการ
สิ่งแวดลอมและชีวิต
เทคโนโลยีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
คอมพิวเตอรกราฟกเพื่องานวิทยุโทรทัศน
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องตน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
รวม 21 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

1552103
3013202
3042205
3043405
3043406
3053503

ภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร
การสื่อสารเพือ่ การพัฒนาทองถิ่น
ผูดําเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน
การตัดตอและลําดับภาพดวยคอมพิวเตอร
การโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
รวม 18 หนวยกิต
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ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

1553106
3043402
3043407
3044401
3044402
วิชาเสรี

การแปลภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร
ฉากและวัสดุประกอบฉากวิทยุโทรทัศน
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน 2
การแสดงและการกํากับการแสดง
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขัน้ สูง
วิชาเสรี

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
รวม 18 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

3003101
3013404
3044403
3044501
3044902

การวิจยั นิเทศศาสตร
เทคนิคและจิตวิทยาการนําเสนองาน
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนขั้นสูง
การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
โครงการพิเศษดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
รวม 14 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

3004801

ฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร

5(0-450)
รวม 5 หนวยกิต
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17.4.5 แขนงวิชาสื่อสารการตลาด

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

1500101
2500101
2500104
3001104
3001301
3011101
3011103

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาทักษะชีวติ
การจัดการเพือ่ คุณภาพชีวิต
หลักการตลาดสําหรับงานนิเทศศาสตร
การถายภาพเบื้องตน
หลักนิเทศศาสตร
ศิลปะการใชภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
รวม 21 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

1550001
4000105
3001201
3011102
3032401
3051101
3052102

พื้นฐานการใชภาษาอังกฤษ
กีฬาและนันทนาการเพื่อชีวิต
คอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับงานนิเทศศาสตร
หลักการสื่อสารมวลชน
การถายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ
หลักการโฆษณา
หลักการสื่อสารการตลาด

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 21 หนวยกิต
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ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

1550002
2000102
3012102
3012202
3012301
3034401

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประจําวัน
สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
การวิเคราะหผูรับสารและกลุมเปาหมาย
การสื่อสารทางการตลาดและการสงเสริมการขาย
คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการสื่อสารทางการตลาด
หลักการและการผลิตวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศนเบื้องตน
วิชาเสรี

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

วิชาเสรี

3(2-2-5)
3(3-0-6)
รวม 21 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

2500103
4000104
4000106
3001103
3013301

เศรษฐกิจและสังคมเชิงบูรณาการ
สิ่งแวดลอมและชีวิต
เทคโนโลยีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร
การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพเพื่อการ
สื่อสารการตลาด
การเขียนเพื่อการสื่อสารทางการตลาด
การประชาสัมพันธทางการตลาด

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

3023204
3033301

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
รวม 21 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

1552103
3012101
3013202
3013205
3013302
3013401

ภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
การสื่อสารเพือ่ การพัฒนาทองถิ่น
การสื่อสารตราสินคา
การสรางสรรคและผลิตสื่อในการสื่อสารการตลาด
การบริหารการสื่อสารการตลาด

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
รวม 18 หนวยกิต
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ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

1553106
3013204
3013402
3013404
3053503
วิชาเสรี

การแปลภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร
สถานการณปจ จุบันทางการตลาด
กลยุทธการสือ่ สารการตลาด
เทคนิคและจิตวิทยาการนําเสนองาน
การโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
วิชาเสรี

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
รวม 18 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

3003101
3014204
3014301
3054504
3014902

การวิจยั นิเทศศาสตร
การจัดกิจกรรมและนิทรรศการทางการตลาด
การผลิตและออกแบบเว็บไซตเพื่อการสื่อสารการตลาด
การบริหารงานลูกคา
โครงการพิเศษดานการสื่อสารการตลาด

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
รวม 14 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

3004801

ฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร

5(0-450)
รวม 5 หนวยกิต
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17.5 คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
รหัสหมวดวิชา จัดหมวดหมูวิชาไวดงั นี้
รหัส
150,155, 157
150, 200, 250
250
400
155
300
301
302
303
304
305

หมูวิชา
หมูวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
หมูวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชามนุษยศาสตร
หมูวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาสังคมศาสตร
หมูวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หมูวิชาภาษาอังกฤษ
หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชานิเทศศาสตร
หมูวิชาการสื่อสาร
หมูวิชาสิง่ พิมพ
หมูวิชาการประชาสัมพันธ
หมูวิชาวิทยุกระจายเสียง - วิทยุโทรทัศน
หมูวิชาการโฆษณา
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร (รหัส 150,155,157)

รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

1500101

ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ศึกษาหลักการสื่อสารทางภาษาและศึกษาหลักการฟง หลักการพูด หลักการ
อานและหลักการเขียนทั่วไป พัฒนาความรูทางภาษาใหสามารถนําไปประยุกตใชได
ในการดําเนินชีวิตและสรางความเขาใจที่ดีตอกันในสังคม

1500102

ภาษาไทยเพื่อการสืบคน
3(3-0-6)
Thai for Information Retrieval
การสืบคนขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ โดยใชหลักการทางภาษาไทย เพื่อการอาน
สรางความเขาใจโดยการตีความ ขยายความ เชื่อมโยงกับมิติดานวัฒนธรรม และ
สามารถคนควาเขียนสรุปความ เปนรายงานผลการสืบคนอยางเปนระบบ

1550001

พื้นฐานการใชภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Fundamentals of English Usage
ให ผู เ รี ย นมี ค วามรู ค วามเข า ใจและประยุ ก ต ใ ช ห ลั ก การใช ภ าษาอั ง กฤษ
พื้นฐานในการสื่อสารเบื้องตน โดยศึกษาการใชหลักไวยากรณพื้นฐานในเนื้อหาการฟง
และการอานทั่วไปเรียนรูการใชคําศัพท การออกเสียง และสรางประโยคเพื่อสื่อสาร
ดวยการพูดและการเขียนทั่วไป

1550002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประจําวัน
3(3-0-6)
English for Everyday Basic Communication
พั ฒ นาทั ก ษะการฟง การพู ด การอา น และการเขีย นภาษาอัง กฤษเพื่ อ
สื่อ สาร ในสถานการณ ทั่วไป การพูดและเขีย นแนะนํา ตนเองและผูอื่น การบอก
สถานที่ การแสดงความรูสึก การชวนและการเชิญ การอนุญาตและการขอรอง การ
บอกทิศทาง การซื้อ-ขายสินคา สภาพอากาศ การใชโทรศัพท การถามและการบอก
ขอมูลทั่วไปที่เ รีย นรูจ ากสื่ อ การฟ งและการอา น ตลอดจนเรีย นรู ห ลัก ไวยากรณ ที่
จําเปนที่นํามาใชในการพูดและการเขียนเพื่อสื่อสารขอมูลทั่วไป
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

1550003

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู
3(3-0-6)
English for Developing Study Skills
พัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อหาขอมูลและเรียนรูจากสื่อ
และแหลงขอมูล เอกสาร ตํารา หนังสือพิมพ วารสาร เว็บไซต ใหผูเรียนขยาย
ความรู ในสาขาวิชาตางๆ กระบวนการอาน หลักไวยากรณที่จําเปนในการอานทั่วไป
ในชีวิตประจําวัน

1571101

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamentals of Chinese
พัฒนาความรูความเขาใจหลักการใชภาษาจีนพื้นฐาน ศึกษาระบบการออก
เสียงภาษาจีน (พินอิน) เพื่อใชในการสื่อสารในสถานการณที่เกี่ยวกับการทักทาย การ
แนะนําตนเอง การบอกเวลา การบอกจํานวน ครอบครัว สวนตางๆ ของรางกาย
สถานที่ สี และสิ่งของ คําศัพท หลักไวยากรณเบื้องตนที่ใชในการเรียนรูและการ
สื่อสาร และเรียนรูวัฒนธรรมจีน

1571102

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารประจําวัน
3(3-0-6)
Chinese for Everyday Communication
พัฒนาความสามารถในการสื่อสารของผูเรียน การฟง การพูด การอาน
และการเขียนภาษาจีน เพื่อสื่อสารในสถานการณทั่ว ไป การพูดและเขี ยนแนะนํ า
ตนเองและผูอื่น การถาม และการบอกสถานที่ การแสดงความรูสึก การชวนและการ
เชิญ การอนุญาตและการขอรอง การบอกทิศทาง การซื้อ-ขายสินคา สภาพอากาศ
การใชโทรศัพท การถามและการบอกขอมูลทั่วไป ที่เรียนรูจากสื่อการฟงและการอาน
เรียนรูหลักไวยากรณที่จําเปนที่นํามาใชในการพูดและการเขียนเพื่อสื่อสารขอมูลทั่วไป
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชามนุษยศาสตร (รหัส 150,200,250)

รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

1500104

ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
Meaning of Life
แนวคิดดานความจริงชีวิต ความหมายของชีวิต การดํารงชีวติ ในสังคม
ปจจุบัน และโลกยุควิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและ
หลักศาสนธรรม วิถีชวี ิต คานิยม และวัฒนธรรมอันดีงามไปประยุกตใชในการ
แกปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิต และสังคม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม มี
จิตสํานึกสาธารณะ เพื่อใหชวี ิตมีสันติสุขและสังคมเกิดสันติภาพ

2000102

สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic for Life
การจํ า แนกคุ ณ ลั ก ษณะและประเภทของความงาม ความหมายของ
สุนทรียภาพเชิงการคิดกับสุนทรียภาพเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความสําคัญของการ
รับรูกับความเปนมาของศิลปะทางการเห็น ศิลปะทางการไดยิน และศิลปะทางการ
เคลื่อนไหว สูทัศนศิลป ดนตรี และศิลปะการแสดง ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคา
จากระดับการรําลึก ขั้นตอนความคุนเคย และนําเขาสูขั้นความซาบซึ้งเพื่อใหไดมาซึ่ง
ประสบการณของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ ศึกษาพระปรีชาสามารถของพระบรม
วงศานุวงศเกี่ยวกับสุนทรียภาพ

2500101

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Human Behavior and Life Skills Development
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของมนุษย และการเรียนรูของมนุษย
องคประกอบของพฤติกรรม ปจจัยของพฤติกรรม สุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ
การคนหาศักยภาพของตนเองและสามารถสรางโปรแกรมการพัฒนาตนใหมชี ีวิตทีเ่ อื้อ
ตอการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการมีมนุษยสัมพันธและการมี
ศิลปะในการสรางมนุษยสัมพันธในการติดตอสื่อสารที่มปี ระสิทธิภาพ เพื่อการอยูรวมกัน
ในสังคมอยางมีความสุข
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาสังคมศาสตร (รหัส 250)

รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

2500102

พลวัตสังคมไทย
3(3-0-6)
Dynamics of Thai Society
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกระแสการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนผานเขาสูสังคม
อนาคตของสังคมไทยสังคมโลก วิเคราะหสถานการณไทยสถานการณโลกที่สําคัญใน
ปจจุ บัน แนวโนมการเปลี่ ยนแปลงของสังคมไทยสังคมโลก และการปรับตัว ของ
ประเทศไทยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภูมิปญญา ยุทธศาสตรการดําเนินชีวิต
ที่สอดคลองกับกระแสโลกบนพื้นฐานภูมิปญญาไทยและความยั่งยืนของวัฒนธรรม
ทองถิ่น

2500103

เศรษฐกิจและสังคมเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Integration of Economics and Society
การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาชีวิต สังคม และองคกร
เพื่อใหเกิดครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมอยูเย็นเปนสุขบนความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม การบริหารจัดการใหเกิดธรรมาภิบาลภายใตระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

2500104

การจัดการเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Quality of Life Management
แนวคิดและหลักการจัดการในยุคปจจุบันเกี่ยวกับการจัดการความรู สังคม
ข อ มู ล ข า วสาร ทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล อ ม องค ก รคุ ณ ภาพ การจั ด การการ
เปลี่ ย นแปลงเศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมื อ ง การจั ด การระเบี ย บสั ง คม สั ง คม
คุ ณ ภาพ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน หลั ก การมี ส ว นร ว ม รั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายใน
ชีวิตประจําวันเพื่อคุณภาพชีวิต
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(รหัส 400)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

4000101

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Everyday Life
กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรและการดําเนินการแกปญหา
ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดาน
กายภาพและชีวภาพ สิ่งมีชีวิต สารเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการอาหาร
นาโนเทคโนโลยี พลังงาน การสื่อสารและโทรคมนาคม การเปลี่ยนแปลงของโลกและ
บรรยากาศ อาหาร ยาและสุขภาพที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน

4000102

การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Deliberation and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย ความคิดสรางสรรค การวิเคราะห
ขอมูลและขาวสาร ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล ทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องตน และ
การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

4000103

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Information Technology for Life
ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลกระทบตอชีวิตและสังคม
หลักการเลือกใช การใชงานและการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
เคารพสิทธิทางปญญา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีเหตุผลและคุณธรรม การ
จัดการและการใชขอมูล ระบบการสื่อสารขอมูล โปรแกรมประยุกตเพื่อการสืบคน
ขอมูล การแสวงหาความรูบนระบบเครือขาย
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

4000104

สิ่งแวดลอมและชีวิต
3(3-0-6)
Environment and Life
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ความเชื่อมโยงของระบบสิ่งแวดลอมของ
โลก มนุษยและระบบนิเวศ วัฎจักรของโลกทั้งระบบ พิบัติภัยทางธรรมชาติ ปญหา
สิ่ ง แวดล อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ แนวทางแก ป ญ หาสิ่ ง แวดล อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มี
ผลตอสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน

4000105

กีฬาและนันทนาการเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Sport and Recreation for Life
สถานการณโลกกับความจําเปนในการมีสุขภาพที่ดี ความสําคัญของ การ
กีฬาและนันทนาการที่มีตอการพัฒนาสุขภาพ การพิจารณาเลือกกิจกรรมทางการ
กีฬาและนันทนาการใหเหมาะสมกับเพศวัยและสภาพรางกาย ความปลอดภัยในการ
เลน การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การใชเวลาวางใหเปนประโยชน และนันทนาการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ความรูในการดูกีฬา คุณธรรมจริยธรรมในการเลนและการดู
กีฬา กิจกรรมสรางสรรค

4000106

เทคโนโลยีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Technology
ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ การใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับการดํารงชีวิตใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยมุงเนนการ
พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น การเลือกใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ เทคนิควิธีการเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน ลดตนทุนการผลิตและการใชจายในครัวเรือน การเกษตรแบบ
ยั่งยืน การแปรรูป การถนอมผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและ
การจัดจําหนาย
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 155)

รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

1552103

ภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร
3(3-0-6)
English for Communication Arts
การใชภาษาอังกฤษโดยใชทักษะสัมพันธทางการฟง พูด อาน เขียน และแปล
โดยฝกจากขาว หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน บทวิจารณ บทสัมภาษณ
บทภาพยนตร สารคดีฯลฯ

1553106

การแปลภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร
3(3-0-6)
Introduction to English Translation for Communication Arts
ศึ ก ษาหลั ก การและทั ก ษะการแปล และเปรี ย บเที ย บลั ก ษณะเฉพาะของ
ภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่เปนประโยชนในการแปลฝกแปลขอความงายๆ จาก
ภาษาอังกฤษเป นภาษาไทยและจากภาษาไทยเปนภาษาอั งกฤษ โดยฝ กจากขาว
หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน บทวิจารณ บทสัมภาษณ บทภาพยนตร
สารคดีฯลฯ
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชานิเทศศาสตร (รหัส 300)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3001103

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร
3(2-2-5)
Development of Personality for Communication Arts
ศึกษาความหมาย องคประกอบของบุคลิกภาพ ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับ
บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพสวนบุคคลและบุคลิกภาพทางสังคม เชน การ
แตงตัว การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร มารยาทสังคม มนุษยสัมพันธ การเปนผูน ํา
และขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม เพื่อนําไปประยุกตใชในงานนิเทศศาสตร

3001104

หลักการตลาดสําหรับงานนิเทศศาสตร
3(3-0-6)
Principles of Marketing for Communication Arts
ศึกษาถึงความหมายและความสําคัญของการตลาด ในฐานะเปนกิจกรรม
ทางดานนิเทศศาสตรอยางหนึ่ง โดยกลาวถึงแนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด
สวนผสมทางการตลาด ระบบการตลาดและเปาหมาย แรงจูงใจ พฤติกรรมผูบริโภค
ความเขาใจเกี่ยวกับสวนผสมการตลาด และประเภทของตลาด ความสัมพันธระหวาง
การตลาดกับงานดานนิเทศศาสตร และการนํางานดานนิเทศศาสตรไปประยุกตใชกับ
การตลาดในบริบทตางๆ

3001201

คอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับงานนิเทศศาสตร
3(2-2-5)
Introduction to Computer for Communication Arts
ศึกษาถึงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การใชและประโยชนที่ไดรับ
จากการใชคอมพิวเตอรในงานดานการสื่อสาร ศึกษาและฝกทักษะการใชคอมพิวเตอร
เปนเครื่องมือในการจัดการงานวารสาร งานประชาสัมพันธ งานประชุม งานการ
ประสานงาน และติดตอนัดหมาย งานรวบรวม และประมวลขอมูลทางนิเทศศาสตร

3001301

การถายภาพเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Photography
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการถายภาพ การจัดวางองคประกอบของ
ภาพ การจัดแสง การกําหนดมุมกลอง ขนาด สัดสวนของภาพ การสรางแนวคิด การ
นําเสนอแนวคิดและการสื่อความหมายดวยภาพ ประเภทและลักษณะของกลองชนิด
ตางๆ สวนประกอบของกลองและหลักการทํางาน อุปกรณเสริมที่ใชในการถายภาพ
ปฏิบัติการถายภาพดวยกลอง SLR และกลองดิจิตอล ปฏิบัติการลาง – อัด – ขยาย
ภาพถายและเทคนิคการสรางภาพในหองมืดขั้นพื้นฐาน
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3003101

การวิจัยนิเทศศาสตร
3(2-2-5)
Communication Research
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติเบื้องตนที่จําเปนสําหรับการวิจัยนิเทศศาสตร
ศึกษาถึงความหมาย บทบาท กระบวนการ ชนิด คุณลักษณะของการวิจัย ภาษาที่
ใชในการวิจัยทางนิเทศศาสตร วิธีการเขียนเคาโครง เครื่องมือในการวิจัย การสุม
ตัวอยาง การจัดตารางขอมูล การวิเคราะหและการเขียนรายงานการวิจัยอันเปน
ประโยชนตอวิชาชีพนิเทศศาสตร ปฏิบัติการเขียนโครงการและปฏิบัติการวิจัย

3004801

การฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร
5(450)
Field Experience in Communication Arts
ฝกปฏิบัติงานดานนิเทศศาสตรในหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจ
เอกชนโดยการนําความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดจากการศึกษาไปใชใน
สถานการณจริงจัดใหมีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝกงาน และจัด
ปจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายและสรุปผลปญหางานดานนิเทศศาสตรที่เกิดขึ้น ตลอดจน
วิธีการแกไขปญหาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
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3011101

หลักนิเทศศาสตร
3(3-0-6)
Principles of Communication Arts
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับการสื่อสารในสังคม วิเคราะห
กระบวนการสือ่ สารระดับตางๆ ในเชิงพฤติกรรมศาสตรการสื่อสาร รวมทัง้ การสื่อสาร
ภายในบุคคล การสื่อสารระหวางบุคคล และการสื่อสารมวลชน ตลอดจนบทบาทและ
อิทธิพลของการสื่อสารทีมีผลตอการพัฒนาสังคม

3011102

หลักการสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Principles of Mass Communication
ความหมาย ความสํ า คั ญ องค ป ระกอบ และวิ วั ฒ นาการของการ
สื่ อ สารมวลชน ทฤษฎี กระบวนการ โครงสร า งและระบบการสื่ อ สารมวลชน
ลั ก ษณะของการสื่ อ สารมวลชนประเภทต า งๆ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
สื่อสารมวลชน บทบาท หนาที่ และอิทธิพลของการสื่อสารมวลชนตอสังคม การ
ใชการสื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม

3011103

ศิลปะการใชภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร
3(2-2-5)
Language for Communication Arts
และอวัจน
ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะการใชภาษาในการสื่อสารทั้งวัจนภาษา
ภาษา เพื่อใหเกิดการสื่อความหมายการโนมนาวชักจูงอยางมีประสิทธิภาพ ฝกทักษะ
ศิลปะการใชภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร

3012101

กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Laws and Ethics of Mass Communication
ศึกษาสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
และการแสดงออกของ
มนุษย ปรัชญากฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับหนังสือพิมพและสิง่ พิมพในประเทศไทย
กฎหมายสื่อสารมวลชน และกฎหมายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ จรรยาบรรณของผูประกอบ
วิชาชีพสื่อสารมวลชน
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3012102

การวิเคราะหผูรับสารและกลุมเปาหมาย
3(3-0-6)
Audience and Consumer Analysis
การวิเคราะหทัศนคติ พฤติกรรม และสภาวะแวดลอมของผูรับสารและ
กลุมเปาหมาย ตามลักษณะโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา การเมือง
ศาสนา และวัฒนธรรม การวิเคราะหผูรับสารและกลุม เปาหมายกับการใชประโยชน
จากสื่อ กระบวนการรับรูและพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ความเห็นของผูรบั สารและ
กลุมเปาหมายที่มีตอบทบาทของสื่อในดานงานโฆษณา การประชาสัมพันธ และ
กิจกรรมการสือ่ สารตางๆ

3012201

การสื่อสารและธุรกิจคาปลีก
3(3-0-6)
Communication and Retail Business
ศึ ก ษาความหมายและวิ วั ฒ นาการทางธุ ร กิ จ ค า ปลี ก กั บ บทบาทและ
ความสําคัญของการสื่อสาร ความรูทั่วไปในดานลักษณะการคาปลีก ประเภท
การคาปลีก การจัดองคกรการคาปลีก กลยุทธทางการตลาดสําหรับการสื่อสารและ
ธุ ร กิ จ ค า ปลี ก รู ป แบบของการสื่ อ สารที่ เ หมาะสม เพื่ อ เพิ่ ม พู น คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพในการสื่อสารและธุรกิจคาปลีก

3012202

การสื่อสารทางการตลาดและการสงเสริมการขาย
3(3-0-6)
Marketing Communication and Sales Promotion
ศึกษาความหมาย แนวความคิด หลักการ บทบาทและความสําคัญของการ
สื่อสารทางการตลาดและการสงเสริมการขาย การสื่อสารการตลาดและการสงเสริมการ
ขายประเภทตางๆ เทคนิคและองคประกอบของการสื่อสารทางการตลาดและการสงเสริม
การขายที่มงุ สูผ ูบริโภค คนกลาง และทีมงานขาย ขอเสนอ ฐานขอมูล และปจจัยทีท่ าํ ให
สื่อสารทางการตลาดและการสงเสริมการขายประสบความสําเร็จ หลักการวางแผนการ
สื่อสารทางการตลาดและการสงเสริมการขาย

3012301

คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
Computer Graphics for Marketing Communication
การประยุกตใชคอมพิวเตอรกราฟกในการออกแบบ เพือ่ สื่อความหมายในงาน
การสื่อสารทางการตลาด หลักการออกแบบวัสดุกราฟก ฝกปฏิบัติออกแบบวัสดุกราฟก
เพื่องานการสือ่ สารทางการตลาดประเภทตางๆ ทัง้ ตัวอักษร เสน สี แสง เงา รูปทรง
รูปราง การตกแตงภาพ และการออกแบบสรางสรรคกราฟกทางการสื่อสารการตลาด
โดยเนนการใชความคิดสรางสรรค รูปแบบ เนื้อหาและการนําไปใชใหเหมาะสม
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3013101

สื่อมวลชนกับสังคม
3(3-0-6)
Mass Media and Society
บทบาท หนาที่ของสื่อมวลชนประเภทตางๆ อิทธิพลหรือผลกระทบของ
สื่อมวลชนที่มตี อการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมือง ความรับผิดชอบของสื่อมวลชนที่มี
ตอสังคม ตลอดจนอิทธิพลของสังคมที่มีตอ สื่อมวลชน

3013102

การวิเคราะหสถานการณปจจุบันเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Interpretation of Current Affairs for Communication
บทบาทและวิธีการเสนอขาวของสํานักขาวตางๆ
เรียนรูวิธคี ิดและวิธีการ
วิเคราะหสถานการณปจจุบนั ภายในประเทศและภายนอกประเทศ ตลอดจนปญหา
และแนวโนมของสถานการณที่มีผลกระทบตอสังคมไทยโดยตรง ทั้งนี้เพื่อนําผลการ
วิเคราะหดังกลาวไปใชเพื่อวางแผนการสื่อสาร

3013103

สังคมวิทยาการสื่อสาร
3(3-0-6)
Sociology of Communication
ความสัมพันธระหวางหลักการทางสังคมวิทยากับการสื่อสาร การสื่อสารกับ
การเปลี่ยนแปลง ความตองการของสังคมในดานการสือ่ สาร ลักษณะของกลุมและ
สถาบันทางสังคม การสื่อสารในกลุมและสถาบันทางสังคม วิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางสิง่ แวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมกับการสื่อสาร

3013201

การสื่อสารกับวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
Communication and Thai Culture
วัฒนธรรมไทยสาขาตางๆ ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมกับการสื่อสาร
วิเคราะหแนวความคิดทางวัฒนธรรม เพือ่ นําผลไปประกอบการวางแผนการสื่อสารให
มีประสิทธิภาพ

3013202

การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3(2-2-5)
Communication for Rural Development
กระบวนการ บทบาท ความรับผิดชอบ และปญหาของการสื่อสาร เพื่อพัฒนา
ทองถิน่ บทบาทของสื่อมวลชนในการพัฒนาทองถิ่น การนําเอาการสื่อสารหลายรูปแบบ
ทางดานวารสารศาสตรและการประชาสัมพันธมาใชใหเปนประโยชนตอ ทองถิน่ และสังคม
สวนรวมในดานตางๆ เชน ดานการเมืองและการปกครอง ดานเศรษฐกิจสังคม ดาน
การเกษตร ดานสาธารณสุข และดานอื่นๆ ที่สอดคลองกับความตองการของทองถิน่
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3013203

การสื่อสารในองคการ
3(3-0-6)
Organizational Communication
ศึกษาถึงความสําคัญและปญหาของการสื่อสารในองคการ โดยเนนในเรื่อง
ของพฤติกรรมทางการสื่อสารของบุคคลทีม่ ีความหมายในการสือ่ สาร ตลอดจนรูปแบบ
วิธีการสื่อสารในองคการ โครงสรางขององคการทีม่ ีผลตอการสื่อสาร ลักษณะและ
รูปแบบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวางแผนในการสื่อสารใหเหมาะสมกับ
นโยบาย กลุมเปาหมาย และสถานการณในองคการ ตลอดจนศึกษาถึงสือ่ และ
กิจกรรมประชาสัมพันธในองคการ

3013204

สถานการณปจจุบันทางการตลาด
3(3-0-6)
Current Issues in Marketing
ศึกษาถึงหัวขอขาวสารทางการตลาดที่นาสนใจในปจจุบัน
เพื่อวิเคราะห
อธิบาย ประเมินแนวคิด ประเด็นและเหตุการณตางๆ ในปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว ซึ่งสงผลกระทบตอการบริหาร และการตัดสินใจทางการตลาด เพื่อ
เปนแนวทางในการวางแผนปรับเปลี่ยนกลยุทธ โดยประยุกตความรูจากทางดาน
การตลาด และการศึกษาคนควาเพิ่มเติม

3013205

การสื่อสารตราสินคา
3(3-0-6)
Brand Communications
ศึกษาความหมายของตราสินคา บุคลิกภาพของตราสินคา เอกลักษณตราสินคา
องคประกอบ และกลยุทธการสรางตราสินคาในแงมุมของการสื่อสาร การวางแผนใน
การนําเครื่องมือการสื่อสารการตลาดทุกรูปแบบ อาทิ โฆษณา การประชาสัมพันธ
การสงเสริมการขาย การตลาดทางตรง การจัดกิจกรรมพิเศษ การตกแตงราน หีบหอ
บรรจุภัณฑ และลูกคาสัมพันธมาใชอยางผสมผสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อ
สื่อสารตราสินคา ตลอดจนศึกษากรณีตัวอยางการสื่อสารตราสินคาขององคกรธุรกิจ
รูปแบบตางๆ

3013206

สถิติและการประมวลผลวิจัยทางการสือ่ สารดวยคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Statistics and Computer Application in Communication Research Processing
ศึกษาระเบียบวิธีทางสถิติและวิจัยเบื้องตนที่จําเปนสําหรับการวิจัยทางการ
สื่อสาร ศึกษาและฝกทักษะการใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการวางแผนการ
ดําเนินการวิจัยทางการสื่อสาร การสุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณ การทดสอบสมมติฐาน
และระดับนัยสําคัญทางสถิติและการจัดทํารายงานการวิจัยทางการสื่อสาร
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3013301

การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพเพื่อการสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
Printed Media for Marketing Communication Design
ศึกษารูปแบบและวิธีการผลิตสื่อสิ่งพิมพประเภทตางๆ หลักการและวิธีการใช
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ ฝกปฏิบัติผลิตสื่อสิ่งพิมพเพื่อการสื่อสารการตลาดใน
รูปแบบตางๆ โดยวางแผนการผลิต จัดเตรียมเนื้อหา ดําเนินการผลิตและประเมินผล
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ รวมทั้งศึกษาปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น วิธีแกไขและขอเสนอแนะ
ในการแกปญหาเหลานัน้

3013302

การสรางสรรคและผลิตสือ่ ในการสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
Creativity and Marketing Communication Production
ศึกษาบทบาทการใชเครื่องมือสื่อสารประเภทตางๆ ที่เปนประโยชนในการ
ดําเนินงานการสื่อสารทางการตลาด
ศึกษาประเภทของสื่อที่ใชในการสื่อสารทาง
การตลาด อาทิสื่อสิง่ พิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส อินเตอรเน็ต และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิเคราะหวิธีการสรางสรรคสื่อรูปแบบตางๆ กระบวนการวางแผนสื่อ การ
กําหนดกลยุทธและกลวิธี การเลือกใชสื่อ ตลอดจนการวัดประสิทธิผลการใชสื่อ
ปฏิบัติการสรางสรรคและผลิตสื่อในการสือ่ สารทางการตลาดประเภทตางๆ
ที่เปน
เครื่องมือสื่อสารการตลาด การโฆษณาและการประชาสัมพันธ

3013303

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพือ่ งานสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
Computer Multimedia for Marketing Communication
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เพือ่ การออกแบบในการ
สื่อสารทางการตลาด เรียนรูขั้นตอนการทํางาน และเทคนิคการผลิตงานมัลติมีเดีย
โดยการใชโปรแกรมประยุกต
ศึกษากระบวนการออกแบบสรางสรรคที่มีการนํา
อุปกรณคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวงอื่นๆ มาสรางงาน ทั้งนีม้ ุงเนนใหผูเรียนได
เขาใจการทํางาน และการผลิตงานมัลติมีเดียเบื้องตน เพื่อนําไปใชในการสื่อสารทาง
การตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ

3013401

การบริหารการสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Communication Management
วิชาที่ตองเรียนกอน : หลักการตลาดสําหรับงานนิเทศศาสตร
ศึกษาความสัมพันธและวิเคราะหถงึ แนวทางของการบริหาร ระหวางงานดานการ
จัดการการตลาดและงานดานการสื่อสารทีส่ อดคลองกัน เพื่อหาแนวทางที่ทาํ ใหทงั้ งาน
ดานการสื่อสารและงานดานการตลาดประสบความสําเร็จ การทําตลาดยุคใหมโดยอาศัย
หลักการทางการสื่อสารเพื่อบรรลุเปาหมาย
โดยจะชี้ใหเห็นถึงการใชการตลาดและ
หลักการสื่อสารที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จ ทั้งในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
และหนวยงานเอกชน
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3013402

กลยุทธการสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Communication Strategies
ศึกษาวิเคราะหถึง
การบริหารและการวางแผนการตลาดแบบบูรณาการ
กําหนดกลุยทธและนําเอาเครื่องมือการสื่อสารการตลาดเขามาชวยในการวางแผนการ
ติดตอสื่อสารกับผูบริโภค เชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย
และการขายตรงมาใชอยางผสมผสานเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน
ตลอดจนศึกษาถึง
กลยุทธการวางแผนเพื่อใหผศู ึกษาเขาใจถึงระบบการตลาดสมัยใหม

3013403

กลยุทธการใชสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
Media Strategy for Marketing Communication
ศึกษาถึงเทคนิคการใชสื่อใหเหมาะสมกับหลักการสงเสริมการตลาด
การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ การขายตรง และการสงเสริมการขาย โดยเนนการเลือก
และวิเคราะหถึงรูปแบบของสื่อที่ใชใหเหมาะสมกับกลยุทธทางการตลาด

3013404

เทคนิคและจิตวิทยาการนําเสนองาน
3(2-2-5)
Technique and Psychology of Presentation
ศึ ก ษาเทคนิ ค และวิ ธี ก ารในการนํ า เสนองาน การเตรี ย มตั ว ด า นต า งๆ
กระบวนการนําเสนอ จิตวิทยาการนําเสนองาน การสื่อเเละออกเเบบสารในการ
นําเสนอใหเกิดประสิทธิผล ตลอดจนการใชสื่อและเครื่องมือในการนําเสนอ ทั้งดาน
อุปกรณและโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ

3013405

ระบบสารสนเทศทางการสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Communication Information System
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด บทบาท และหนาที่ของระบบสารสนเทศทางการ
สื่อสารการตลาด กระบวนการพัฒนา และการจัดการระบบสารสนเทศทางการ
สื่อสารการตลาดและการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสวนประสม
ทางการตลาด การวางแผน การพยากรณ การวิจัยตลาด และการควบคุมเพื่อ
ใชประโยชนในการตัดสินใจทางการสื่อสารการตลาด

3014201

เทคโนโลยีการสื่อสาร
3(3-2-5)
Communication Technology
ศึกษาถึงความหมาย ความสําคัญ กระบวนการ องคประกอบของการสื่อสาร
รูปแบบตางๆ ประเภทและวิธีการการใชเครื่องมือตางๆ อยางมีประสิทธิภาพเพื่อการ
สื่อสาร เชน สิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร กลองถายรูป เครื่องบันทึกเสียง เครือ่ ง
บันทึกภาพ เครื่องฉายประเภทตางๆ ตลอดจนการใหความรูในดานเทคนิคการเขียน
แบบตางๆ เพือ่ ใหมเี นือ้ หาสาระเปนที่ดึงดูดใจและนาสนใจแกผูรับสาร
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3014202

การสื่อสารการตลาดระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Marketing Communication
ศึกษาหลักการ แนวความคิด และวิธีดําเนินการเกีย่ วกับการสื่อสารการตลาด
ระหวางประเทศ รวมทั้งการวิเคราะหสภาพปญหาเกี่ยวกับภาวะแวดลอมที่มีผลตอ
การดําเนินการทางการสื่อสารตลาดระหวางประเทศ

3014203

การรณรงคทางการสื่อสารเพื่อการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Communication Campaign
ศึกษากระบวนการวางแผนรณรงคและวิธีการเลือกใชกลยุทธ ที่เหมาะสม
ศึกษาบทบาทและการใชกลยุทธการสื่อสารในรูปแบบตางๆ เพื่อสื่อสารทางการตลาด
เกี่ยวกับสินคาและบริการอยางมีประสิทธิภาพ มุงเนนการนําหลักการและทฤษฎี
เกี่ยวของกับการสื่อสารมาประยุกตใชไดจริงในทางปฏิบัติ ปฏิบัติการวางแผนและ
ดําเนินโครงการรณรงคทางการสื่อสารเพื่อการตลาด

3014204

การจัดกิจกรรมและนิทรรศการทางการตลาด
3(2-2-5)
Event and Exhibition Marketing
หลั ก การและแนวทางในการจั ด กิ จ กรรมและนิ ท รรศการทางการตลาด
ความหมาย ความสําคัญ และคุณลักษณะของสื่อกิจกรรมและนิทรรศการประเภทตางๆ
ตลอดจนศึกษาถึงกลยุทธในการสงเสริมการตลาด การนําเสนอการเปดตัวสินคาและ
บริการ การเลือกพื้นที่ที่ใชสําหรับการจัดกิจกรรม การวิเคราะหสถานการณทาง
การตลาด กลุมเปาหมาย สินคา สภาพที่ตั้ง วิธีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อดึงดูดความ
สนใจ การเลือกใชอุปกรณและสื่อตางๆ ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับแผนงานที่ไดวางไว ปฏิบัติการจัดสื่อกิจกรรมและนิทรรศการทางการตลาด
การวัดและประเมินผลการจัดนิทรรศการ

3014301

การผลิตและออกแบบเว็บไซตเพื่อการสื่อสารทางการตลาด
3(2-2-5)
Production and Website Designs for Marketing Communication
ศึกษาหลักการ แนวคิดพื้นฐาน กระบวนการ และหลักการของการออกแบบ และ
การสรางสรรคเว็บไซตเพื่อการสื่อสารทางการตลาด การโฆษณา และประชาสัมพันธ
กลยุทธในการวางแผนการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ระบบการติดตอสื่อสาร กฎหมาย
ที่ เกี่ ยวข อง รวมทั้ งการออกแบบชิ้ นงานที่ มี การนํ าเสนอการแลกเปลี่ ยนข อมู ลผ าน
เครือขาย และการใชโปรแกรมประยุกตในการผลิต โดยเนนการลงมือปฏิบัติ
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3014901

สัมมนาการสือ่ สารการตลาด
3(2-2-5)
Seminar in Marketing Communication
ความหมายของการสั ม มนา จุ ด มุ ง หมาย องค ป ระกอบ กระบวนการ
รูปแบบและเทคนิคการจัดสัมมนา วิเคราะห และวิจารณการดําเนินงานทางดานการ
สื่อสารการตลาด เพื่ อใหเขาใจถึง อุปสรรคและขอเท็ จจริ ง ตลอดจนการหาแนว
ทางแกไขปญหาในเรื่องตางๆ ดวยการจัดสัมมนา ฝกจัดสถานการณจําลองและ/หรือ
สถานการณจริงในการสัมมนาดานการสื่อสารการตลาด

3014902

โครงการพิเศษดานสื่อสารการตลาด
2(0-4-2)
Special Project in Marketing Communication
ใหนักศึกษาทําโครงการพิเศษเกี่ยวกั บสื่อสารการตลาดในเรื่องที่นักศึกษา
สนใจ โดยการนําความรูและประสบการณมาประยุกตใชทําโครงการที่เกี่ยวของกับ
งานที่เรียน เพื่อใหมีความรูลึกซึ้ง กวางขวาง เพิ่มทักษะ และประสบการณ อันเปน
ประโยชนในการหางานในสายวิชาชีพตอไป โดยไดรับคําแนะนําและอยูภายใตการ
นิเทศกของอาจารยที่ปรึกษาโครงการ
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3021101

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสิ่งพิมพ
3(3-0-6)
Fundamentals of Printed Matter
ความหมายและประเภทของสิ่งพิมพ ประวัติและวิวัฒนาการของหนังสือพิมพ
นิ ต ยสาร วารสาร และสิ่ ง พิ ม พ ต า งๆ บทบาท หน า ที่ ความสํ า คั ญ อิ ท ธิ พ ลของ
หนังสือพิมพและสิ่งพิมพ เสรีภาพของหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ ปจจัยและขอจํากัดที่มี
ต อ บทบาท เสรี ภ าพของหนั ง สื อ พิ ม พ แ ละสิ่ ง พิ ม พ ระบบและเทคนิ ค การพิ ม พ
กระบวนการผลิตหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ

3021102

หลักวารสารศาสตร
3(3-0-6)
Principles of Journalism
ศึกษาระบบขาวสารกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิทธิการรับรูขาวสารในสังคม
ความตองการและการใชประโยชนจากขาวสาร ความหมาย คุณคาและความสัมพันธ
ของขอเท็จจริง ความคิดเห็นและความจริง
ประวัติและพัฒนาการของงานวารสาร
ศาสตร ในดานแนวคิด การจัดองคกรและสื่อ การแตกตัวของกลุมความคิดทาง
วารสารศาสตรในสังคม บทบาทของงานขาวและขอเขียนทางวารสารศาสตรตอสังคม
เศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม หลักจริยธรรมทางวิชาชีพวารสารศาสตร

3022301

คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับวารสารศาสตร
3(2-2-5)
Computer Graphics for Journalism
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ และประเภทของงานกราฟกสําหรับ
วารสารศาสตร การประยุกตใชคอมพิวเตอรกราฟกในการออกแบบเพื่อสื่อความหมาย
ในงานวารสารศาสตร หลักการออกแบบวัสดุกราฟก ฝกปฏิบัติออกแบบวัสดุกราฟก
ประเภทตางๆ ดวยคอมพิวเตอร ทั้งตัวอักษร เสน สี รูปทรง รูปราง การตกแตงภาพ
การออกแบบสรางสรรคกราฟกทางวารสารศาสตร โดยเนนการใชความคิดสรางสรรค
รูปแบบ เนื้อหาและการนําไปใชใหเหมาะสม
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3022401

การถายภาพวารสารศาสตร
3(2-2-5)
Photo Journalism
ความหมาย ความสําคัญและประเภทของภาพถายในสิ่งพิมพตางๆ การจัด
องค ประกอบของภาพแตละประเภทเพื่ อโน มน าวใจผู อาน ปฏิ บัติการผลิ ตต นแบบ
ประเภทภาพดิจิตอล ภาพขาวดํา ภาพสี ภาพสไลด ใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค เนือ้ หา
และรูปภาพ การประเมินคุณภาพของภาพถายทางวารสารศาสตร

3023101

เทคโนโลยีทางการพิมพ
3(3-0-6)
Printing Technology
กระบวนการเกี่ยวกับการผลิตสิ่งพิมพ ระบบเทคนิค ตลอดจนอุปกรณทางการ
พิมพ เพื่อใหสามารถเลือกใชและดําเนินการในการผลิตสิ่งพิมพแตละประเภทได โดย
เนนหนังสือพิมพและนิตยสาร

3023201

การสื่อขาวเบื้องตน
3(2-2-5)
Basic News Reporting
ความหมาย คุณลักษณะ ประเภทของขาวและการเขียนขาว คุณลักษณะของ
นักขาว ทฤษฎีขั้นพื้นฐานของการสื่อขาว ฝกปฏิบัติการสื่อขาวเนนกระบวนการ
สัมภาษณ และการเขียนขาวแบบตาง ๆ

3023202

การสื่อขาวขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced News Reporting
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3023201 การสื่อขาวเบื้องตน
เทคนิคการสื่อขาวเชิงสืบสวน เชิงวิจัย เชิงอธิบายความ การวิเคราะหขาว
การพัฒนาความรูและทักษะในกระบวนการสื่อขาว ปญหาและอุปสรรคในการสื่อขาว
เนนภาคปฏิบัติ

3023203

การเขียนสรางสรรคเชิงวารสารศาสตร
3(2-2-5)
Creative Writing in Journalism
รูปแบบและวิธีการเขียนประเภทตางๆ ไดแก คอลัมน รอยกรอง เรื่องเลา
ขาวสังคม วิเคราะหขาว บทวิจารณ สารคดี บทความ โดยฝกภาคปฏิบัติตลอด
ภาคเรียน
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3023204

การเขียนเพื่อการสื่อสารทางการตลาด
3(2-2-5)
Writing for Marketing Communication
ศึกษารูปแบบ วิธีการ
เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารทางการตลาด
ประเภทตางๆ การนําเสนอขอคิดเห็น การใชถอยคํา และประโยคที่ถูกตอง รวมถึง
วิธีการใชภาษาในงานแตละประเภท ขอดี ขอจํากัดของงานเขียนในรูปแบบตางๆ
ตลอดจนฝกวิเคราะหและเขียนเบื้องตนเพื่อการสื่อสารทางการตลาด

3023205

การเขียนบทความและสารคดี
3(2-2-5)
Article and Feature Writing
ความหมายของบทความและสารคดี วิเคราะหรูปแบบการเขียนบทความและ
สารคดีประเภทตางๆ ที่ปรากฏทางสื่อมวลชน ศึกษากลวิธีการเขียนและการใชภาษาที่
ถูกตองเหมาะสม ฝกปฏิบัติเขียนบทความและสารคดีประเภทตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
งานวารสารศาสตร

3023206

การแปลขาวและการเขียนขาวภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
News Translation and English News Writing
หลักการและกลวิธีพนื้ ฐานในการแปลขาวภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย และ
ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ การเขียนขาวภาษาอังกฤษ ฝกการแปลสํานวนโวหาร
ศัพทเฉพาะที่ใชในวารสารและหนังสือพิมพ

3023401

การผลิตสื่อสิง่ พิมพ
3(2-2-5)
Printed Media
รูปแบบและวิธีการผลิตสื่อสิ่งพิมพประเภทตางๆ เชน แผนปลิว แผนพับ
หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร ฯลฯ ฝกปฏิบัติผลิตสื่อสิ่งพิมพในรูปแบบตางๆ โดยวาง
แผนการผลิตจัดเตรียม เนื้อหา ดําเนินการผลิตและประเมินผลการผลิตสื่อสิ่งพิมพ
รวมทั้งศึกษาปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น วิธีแกไขและขอเสนอแนะในการแกปญหาเหลานั้น

3023402

การบรรณาธิกรหนังสือพิมพและนิตยสาร
3(2-2-5)
Newspaper and Magazine Editing
หลักเกณฑและรูปแบบการจัดทําหนังสือพิมพ นิตยสาร ประเภทตางๆ เชน
นิตยสารเพื่อการประชาสัมพันธในหนวยงาน นิตยสารเพื่อการจัดจําหนายทั่วไป
ขนาดและรูปเลมของหนังสือพิมพ นิตยสาร วารสารที่มีอยูในปจจุบัน การเตรียม
ตนฉบับเพื่อการจัดพิมพ การตรวจแกคัดยอตนฉบับ การจัดหนาและตกแตงหนา
หนังสือพิมพและนิตยสาร

65
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3023501

สิ่งพิมพชุมชน
3(2-2-5)
Community Publications
รูปแบบ บทบาท หนาที่ของสิ่งพิมพชุมชน ศึกษาวิธีการกําหนดแนวคิด การ
วางแผนจัดเตรียมเนื้อหา กระบวนการผลิตและเผยแพรโดยเนนการเสนอเนื้อหาที่
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในดานตางๆ เชน การเกษตร การสาธารณสุข การศึกษา
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การปกครองทองถิ่น

3023502

การบริหารงานสิ่งพิมพ
3(3-0-6)
Printing Management
การจัดการองคกรของหนังสือพิมพ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร การ
บริหารงานในดานการบรรณาธิการ กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ เสรีภาพและการ
ควบคุม รวมทั้งดานธุรกิจการลงทุน การโฆษณา การตลาด

3023503

การบริหารงานสื่อวารสารศาสตร
3(3-0-6)
New Media Management
ศึกษาลักษณะการบริหารองคกรทางวารสารศาสตร เชน การสื่อขาวและ
รายงานขาว การรวบรวมขอมูลจากฐานขอมูลออนไลน วีดิโอเท็กซ กระดานขาวสาร
เวิลดไวดเว็บ ขอมูลทางราชการ การวิจัยและการรายงาน ขาววิจัย ธนาคารขอมูล
การจัดเก็บและประมวลขอมูล เปนตน

3023504

ระบบสารสนเทศเพื่องานวารสารศาสตร
3(2-2-5)
Information Systems for Journalism
เทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล วิเคราะห จําแนกประเภท และนํามาใชในงาน
วารสารศาสตร รวมทั้งการจัดบริการ ฝกสรางฐานขอมูลสําหรับงานวารสารศาสตรใน
ระดับบุคคล และศูนยขอมูลของหนวยงาน

3024201

การสื่อขาวเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
Economic News Reporting
ความหมาย ความสําคัญและคุณลักษณะของขาวเศรษฐกิจ แหลงขาว วิธี
คิดประเด็นขาว เทคนิคการหาขาวและการนําเสนอขาวเศรษฐกิจ การประเมินคุณคา
ขาวเศรษฐกิจ ความสัมพันธระหวางขาวเศรษฐกิจกับสายขาวอื่นๆ ความรูเกี่ยวกับ
ศัพทเฉพาะทางเศรษฐกิจ
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3024202

การสื่อขาวการเมือง
3(2-2-5)
Political News Reporting
ความหมาย ความสําคัญและคุณลักษณะของขาวทางการเมือง แหลงขาว
วิธีคิดประเด็นขาว เทคนิคการหาขาวและการนําเสนอขาวการเมือง ความสัมพันธ
ระหวางขาวการเมืองกับสายขาวอื่นๆ ความรูเกี่ยวกับศัพทเฉพาะทางการเมือง

3024203

การสื่อขาวสังคม
3(2-2-5)
Social News Reporting
ความหมาย ความสําคัญและคุณลักษณะของขาวสังคม แหลงขาว วิธีคิด
ประเด็นขาว เทคนิคการหาขาวและการนําเสนอขาวสังคม ความสัมพันธระหวางขาว
สังคมกับสายขาวอื่นๆ ความรูเกี่ยวกับศัพทเฉพาะทางสังคม

3024204

3(2-2-5)
การสื่อขาวกีฬา
Sports News Reporting
ความหมายและคุณลักษณะของขาว ประเภทของขาว หลักการประเมิน
คุณคาขาวความรับผิดชอบในการเขียนขาว กระบวนการและปจจัยในการจัดทําขาว
ทฤษฎีขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อขาว และเขียนขาวโดยเฉพาะขาวกีฬา เทคนิคการ
หาขาว และการรายงานขาวกีฬาแบบเจาะลึกจรรยาบรรณนักขาว ฝกปฏิบัติการ
รวบรวมและเขียนขาวดวยวิธีการตางๆ

3024205

การสื่อขาวตางประเทศ
3(2-2-5)
International News Reporting
ความหมาย ความสําคัญและคุณลักษณะของขาวตางประเทศ แหลงขาว
วิธีคิดประเด็นขาว เทคนิคการหาขาวและการนําเสนอขาวตางประเทศกับสายขาว
อื่นๆ ความรูเกี่ยวกับศัพทเฉพาะทางขาวตางประเทศ

3024301

การออกแบบสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Design for Printed Media
หลั ก การการออกแบบสื่ อสิ่ ง พิ ม พ องค ป ระกอบของสื่ อสิ่ ง พิ ม พ ทบทวน
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร ศึกษาหลักการและวิธีการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อการออกแบบ การจัดหนาสื่อสิ่งพิมพเพื่องานวารสารศาสตร หรืองาน
ประชาสัมพันธ หรืองานโฆษณา
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3024302

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพเพื่อการโฆษณา
3(2-2-5)
Printed Media Design for Advertising
ความหมาย
ความสําคัญและประเภทของการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ
ธรรมชาติการรับรูของผูรับสารทางการโฆษณา แนวคิดและการกําหนดแนวคิดในการ
ออกแบบโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ หลักการออกแบบนิเทศศิลปเพื่อการโฆษณา การ
ใชคอมพิวเตอรในการออกแบบโฆษณาประเภทตางๆ
โดยเนนสื่อสิ่งพิมพ
ฝกปฏิบัติการออกแบบชิ้นงานโฆษณา

3024303

การผลิตและออกแบบเว็บไซตเพื่องานวารสารศาสตร
3(2-2-5)
Production and Website Designs for Journalism
ศึกษาหลักการ แนวคิดพื้นฐาน กระบวนการ และหลักการของการออกแบบ
และการสรางสรรคเว็บไซตเพื่องานวารสารศาสตร
กลยุทธในการวางแผนการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ระบบการติดตอสื่อสาร กฎหมายที่เกี่ยวของ การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรในการออกแบบ รวมทั้งการออกแบบชิ้นงานที่มีการนําเสนอ
การแลกเปลี่ยนขอมูลผานเครือขาย โดยเนนการลงมือปฏิบัติ

3024901

สัมมนาวารสารศาสตร
3(2-2-5)
Seminar in Journalism
ความหมายของการสัมมนา จุดมุงหมาย องคประกอบ กระบวนการ รูปแบบ
และเทคนิคการจัดสัมมนา วิเคราะห และวิจารณการดําเนินงานทางดานวารสาร
ศาสตร เพื่อใหเขาใจถึงอุปสรรคและขอเท็จจริง ตลอดจนการหาแนวทางแกไขปญหาใน
เรื่องตางๆ ดวยการจัดสัมมนา ฝกจัดสถานการณจาํ ลองและ/หรือสถานการณจริงในการ
สัมมนาดานวารสารศาสตร

3024902

โครงการพิเศษดานวารสารศาสตร
2(0-4-2)
Special Project in Journalism
ใหนักศึกษาทําโครงการพิเศษเกี่ยวกับวารสารศาสตรในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ
โดยการนําความรูและประสบการณมาประยุกตใชทําโครงการที่เกี่ยวของกับงานที่
เรียน เพื่อใหมีความรูลึกซึ้ง กวางขวาง เพิ่มทักษะ และประสบการณ อันเปน
ประโยชนในการหางานในสายวิชาชีพตอไป โดยไดรับคําแนะนําและอยูภายใตการ
นิเทศกของอาจารยที่ปรึกษาโครงการ
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3031101

หลักการประชาสัมพันธ
3(3-0-6)
Principles of Public Relations
ความหมาย วิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ หลักการและบทบาทของ
การ ประชาสัมพันธตอระบบสังคม เศรษฐกิจและการเมือง กระบวนการของการ
ประชาสัมพันธ การสรางความสัมพันธกับสื่อมวลชน
ตลอดจนศึกษาถึง
กลุมเปาหมาย เทคนิคและเครื่องมือการประชาสัมพันธ
จรรยาบรรณของนัก
ประชาสัมพันธ โครงสรางและลักษณะงานประชาสัมพันธของหนวยงานตางๆ เชน
หนวยงานของรัฐบาล หนวยงานธุรกิจ และองคการที่ไมแสวงหากําไร ฯลฯ
ความสําคัญของประชามติตอการประชาสัมพันธ การสํารวจประชามติ

3032401

การถายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Photography for Public Relations
ความหมายและคุ ณลั กษณะของภาพถ าย ภาพข าว รวมทั้ งประเภทของ
ภาพถ ายเพื่ อการประชาสั มพั นธ การวางแผน การเลื อกใช วั สดุ อุ ปกรณ เพื่ อการ
ถายภาพประชาสัมพันธ ปฏิบัติการถ ายภาพและตกแตงภาพดิจิตอล ภาพขาว-ดํา
ภาพสี และภาพสไลดเพื่อการประชาสัมพันธ และการนําเสนอภาพถาย

3032402

คอมพิวเตอรกราฟกเพื่องานประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Computer Graphics for Public Relations
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ และประเภทของงานกราฟกสําหรับการ
ประชาสัมพันธ การประยุกตใชคอมพิวเตอรกราฟกในการออกแบบเพือ่ สื่อความหมาย
ในงานประชาสัมพันธ หลักการออกแบบวัสดุกราฟก ฝกปฏิบัติออกแบบวัสดุกราฟก
ประเภทตางๆ ทั้งตัวอักษร เสน สี รูปทรง รูปราง การตกแตงภาพ การออกแบบ
สรางสรรคกราฟกทางการประชาสัมพันธ โดยเนนการใชความคิดสรางสรรค รูปแบบ
เนื้อหาและการนําไปใชใหเหมาะสม
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3033201

การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Speaking for Public Relations
ศึกษาความมุงหมายและหลักการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ ลักษณะของการ
พูดในโอกาสตางๆ การนําเสนอความคิดผานการพูด การเขียนบท การเตรียมตัวในการ
พูด การใชสอื่ เพือ่ ชวยในการนําเสนอประเด็น ฝกปฏิบตั ิการพูดตามวัตถุประสงคและ
โอกาสที่แตกตางกัน เพือ่ สรางบุคลิกภาพ ความมัน่ ใจ ฝกการใชเสียง ตลอดจนลีลา
การดําเนินเรื่องและการใชภาษาใหเหมาะสมกับการประชาสัมพันธในโอกาสตางๆ

3033202

การเขียนเพือ่ การประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Writing for Public Relations
ศึกษาความมุง หมายและฝกการเขียนลักษณะตางๆ เพื่อประโยชนตองาน
ดานประชาสัมพันธกับกลุม เปาหมายภายในและภายนอกหนวยงาน เชน การเขียน
บรรยายสรุปการเขียนคําปราศรัย การเขียนบทประเภทตางๆ การเขียนขาวแจก การ
เตรียมเอกสารเพื่อการเผยแพร ฯลฯ

3033301

3(2-2-5)
การประชาสัมพันธทางการตลาด
Marketing for Public Relations
ศึกษาความหมายและความสําคัญทางการตลาด
รูปแบบของการ
ประชาสัมพันธทางการตลาด
เทคนิคและเครื่องมือในการประชาสัมพันธทาง
การตลาด
กระบวนการทางการประชาสัมพันธทางการตลาด ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน

3033401

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพือ่ การประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Computer Multimedia for Public Relations
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อการออกแบบในการ
ประชาสัมพันธ เรียนรูขั้นตอนการทํางาน และเทคนิคการผลิตงานมัลติมีเดีย โดยการ
ใชโปรแกรมประยุกต ศึกษากระบวนการออกแบบสรางสรรคที่มีการนําอุปกรณ
คอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวงอื่นๆ มาสรางงาน ทั้งนี้มุงเนนใหผูเรียนไดเขาใจการ
ทํางาน และการผลิตงานมัลติมีเดียเบื้องตน เพื่อนําไปใชในการประชาสัมพันธไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
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3033501

การประชาสัมพันธหนวยงาน
3(3-0-6)
Public Relations of an Organization
ศึกษาถึงบทบาทและความสําคัญของการประชาสัมพันธหนวยงาน แนวคิด
และการดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน การจัดองคกรงานประชาสัมพันธ
ของหนวยงาน ความสัมพันธระหวางงานประชาสัมพันธ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ประชาสัมพันธ วิวัฒนาการวัตถุประสงค นโยบาย และวิธีดําเนินงาน ตลอดจน
ความรับผิดชอบของหนวยงานที่มีตอสังคม
วิธีดําเนินงานประชาสัมพันธของ
หนวยงาน

3033502

การบรรยายสรุปและเทคนิคการนําเสนองานเพื่อการประชาสัมพันธ 3(2-2-5)
Briefing and Presentation Technique for Public Relations
ศึกษาหลักการ วิธีการ เทคนิค และกลยุทธ ในการนําเสนอผลงานและการ
บรรยายสรุปการดําเนินงาน วิธีการในการนําเสนอผลงานแกบริษัทลูกคา เพื่อการ
แขงขันกับบริษัทตัวแทนประชาสัมพันธอนื่ การเตรียมงาน ขั้นตอนการดําเนินงาน
การเลือกใชสอื่ และการจัดเตรียมสื่อตางๆ ประกอบการนําเสนอ ฝกเปนผูดําเนินการ
ในการนําเสนอและการประชุม

3033601

การโนมนาวใจเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Persuasion for Public Relation
ศึกษาถึงทฤษฎีการโนมนาวใจ ลักษณะและวิธีการโนมนาวใจโดยการใชสื่อ
ตางๆ เชน สื่อมวลชน สื่อบุคคล ฯลฯ รวมทัง้ ศึกษาถึงองคประกอบสําคัญทัง้
ทางดานจิตวิทยาและสังคมวิทยา ที่มีผลตอการโนมนาวใจ เพือ่ ประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนตอการดําเนินงานประชาสัมพันธ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

3033602

ประชามติ
3(2-2-5)
Public Opinion
ศึกษาถึงความหมาย ความสําคัญของประชามติ ประชามติกับการโฆษณา
ชวนเชื่อและสงครามจิตวิทยา
การวิเคราะหวจิ ัยประชามติ
ความสําคัญและ
ความสัมพันธของประชามติกับการประชาสัมพันธ การสรางประชามติเพื่อผลในการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ
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3034201

การเขียนขั้นสูงเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Advanced Writing for Public Relations
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3033202 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
ทบทวนความรูเกี่ยวกับการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ วิเคราะหวจิ ารณงาน
เขียนเพื่อการประชาสัมพันธประเภทตางๆ เชน การเขียนบรรยายสรุป การเขียนคํา
ปราศรัย การเขียนบทประเภทตางๆ การเขียนขาวแจก เอกสารเพื่อการเผยแพร ฯลฯ
และฝกหัดเขียนบทความเพือ่ การเผยแพร และสรางภาพลักษณของหนวยงาน

3034301

สื่อประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Public Relations Media
ศึกษาบทบาท การใชเครื่องมือสื่อสารประเภทตางๆ ที่เปนประโยชนในการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ ทั้งในดานทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลักการ แนวคิด
กระบวนการ และกลยุทธในการผลิตสื่อประชาสัมพันธประเภทตางๆ โดยมุงให
นักศึกษามีความสามารถในการเลือกใช
และผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธใน
ลักษณะตางๆ

3034302

สื่อมวลชนสัมพันธ
3(2-2-5)
Mass Media Relations
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และหลักการสรางความสัมพันธอันดี
ระหวาง นักประชาสัมพันธและหนวยงานกับสื่อมวลชน การแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ระหวางผูปฏิบตั ิงานดานการประชาสัมพันธกับสื่อมวลชน
ตลอดจนภารกิจของ
ผูปฏิบตั ิงานสือ่ มวลชนสัมพันธ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

3034303

สื่อพื้นบานเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Traditional Folk Media for Public Relations
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และแบบแผนของสื่อพื้นบานในภาคตางๆ
โดยมุงใหนกั ศึกษาเขาใจธรรมชาติ เนื้อหา รูปแบบ และผลกระทบของสื่อพื้นบาน
เพื่อประยุกตใชใหเปนประโยชนในการประชาสัมพันธ รวมทัง้ ใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติ
ในการใชสื่อพืน้ บานเพื่อการประชาสัมพันธในโอกาสตางๆ ไดอยางเหมาะสม
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3034401

หลักการและการผลิตวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเบื้องตน
3(2-2-5)
Principles and Basic Production of Broadcasting
ประวัติและวิวัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน คุณลักษณะ
บทบาท อิทธิพล หองปฏิบัติการ เครื่องมือ และเทคนิคของวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน ศัพทเทคนิค กระบวนการผลิตวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
เบื้องตน ฝกปฏิบัติการผลิตวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเบื้องตน

3034402

การผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ 3(2-2-5)
Production of Radio Programs for Public Relations
ศึกษาถึงหลักการและเทคนิคในการผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การประชาสัมพันธ ฝกปฏิบัติในการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ
ลักษณะตางๆ การผลิตรายการ การวางแผนเพื่อนําเสนอรายการ และการจัด
รายการที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานประชาสัมพันธ

3034403

การผลิตและจัดรายการวิทยุโทรทัศนเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Production of Television Programs for Public Relations
ศึ ก ษาหลั ก การและเทคนิ ค การผลิ ต และจั ด รายการวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น เ พื่ อ การ
ประชาสัมพันธ ฝกปฏิบัติในการเขียนบทวิทยุโทรทัศน การวางแผนการผลิตรายการ
และการจัดรายการรูปแบบตางๆ
เพื่อใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย
และ
วัตถุประสงคในการประชาสัมพันธ

3034404

การผลิตและออกแบบเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Production and Website Designs for Public Relations
ศึกษาหลักการ แนวคิดพื้นฐาน กระบวนการ และหลักการของการออกแบบ
และการสร า งสรรค เ ว็ บ ไซต เ พื่ อ การประชาสั ม พั น ธ กลยุ ท ธ ใ นการวางแผนการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ระบบการติดตอสื่อสาร กฎหมายที่เกี่ยวของ การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรในการออกแบบ รวมทั้งการออกแบบชิ้นงานที่มีการนําเสนอ
การแลกเปลี่ยนขอมูลผานเครือขาย โดยเนนการลงมือปฏิบัติ

3034501

การจัดนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ
3(2-2-5)
Exhibition and Events Marketing
หลั ก การและแนวทางในการจั ด นิ ท รรศการและกิ จ กรรมพิ เ ศษเพื่ อ การ
ประชาสัมพันธและการโฆษณา ความหมาย ความสําคัญ และคุณลักษณะของ
นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษประเภทตางๆ การวางแผน การออกแบบการจัด
นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ เทคนิคตางๆ ในการจัดนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ
ปฏิบัติการจัดนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
การวัดและประเมินผลการจัดนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ
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3034502

การวางแผนการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Public Relations Planning
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงค นโยบาย การกําหนดกลยุทธ
กลวิธี ประเภทและขั้นตอนของการวางแผนการประชาสัมพันธ วิธกี ารกําหนดแนวคิด
เนื้อหา สื่อ และกิจกรรมทางการประชาสัมพันธ รวมทัง้ กระบวนการวางแผนงาน
ประชาสัมพันธ เชน การกําหนดงบประมาณ การกําหนดอัตรากําลัง การกําหนด
ตารางเวลา การติดตามผลและประเมินผลการประชาสัมพันธ ตลอดจนการแกไข
ปญหาอุปสรรคตางๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

3034503

ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Information System for Public Relations
ความหมายและความสําคัญของระบบสารสนเทศตองานประชาสัมพันธใน
ระดับตางๆ แหลงสารสนเทศประเภทตางๆ วิธีการแสวงหา รวบรวมและจัดเก็บ
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อสนองการใชงานของหนวยงาน
ตลอดจนวิธีการนําขอมูลออกมาใชงาน ฝกจัดระบบสารนิเทศดวยคอมพิวเตอร

3034901

สัมมนาการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Seminar in Public Relations
ความหมายของการสั ม มนา จุ ด มุ ง หมาย องค ป ระกอบ กระบวนการ
รูปแบบและเทคนิคการจัดสัมมนา วิเคราะห และวิจารณการดําเนินงานทางดานการ
ประชาสัมพันธ
เพื่อใหเขาใจถึงอุปสรรคและขอเท็จจริง ตลอดจนการหาแนว
ทางแกไขปญหาในเรื่องตางๆ ดวยการจัดสัมมนา ฝกจัดสถานการณจําลองและ/หรือ
สถานการณจริงในการสัมมนาดานการประชาสัมพันธ

3034902

โครงการพิเศษดานการประชาสัมพันธ
2(0-4-2)
Special Project in Public Relations
ใหนักศึกษาทําโครงการพิเศษเกี่ยวกับการประชาสัมพันธในเรื่องที่นักศึกษา
สนใจ โดยการนําความรูและประสบการณมาประยุกตใชทําโครงการที่เกี่ยวของกับ
งานที่เรียน เพื่อใหมีความรูลึกซึ้ง กวางขวาง เพิ่มทักษะ และประสบการณ อันเปน
ประโยชนในการหางานในสายวิชาชีพตอไป โดยไดรับคําแนะนําและอยูภายใตการ
นิเทศกของอาจารยที่ปรึกษาโครงการ
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3041101

หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(3-0-6)
Principles of Broadcasting
ประวัติและวิวัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน คุณลักษณะ
บทบาท อิทธิพล เครื่องมือและเทคนิคของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเบื้องตน

3042201

การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
Script Writing for Radio and Television
วิเคราะหเรื่องราวที่เปนจริง เรื่องสมมุติ ถายทอดแนวความคิดออกมาใน
รูปแบบของการเขียน เพื่อการฟงและเห็นเหตุการณทงั้ ในแนวทีเ่ ปนจริงตามธรรมชาติ
และแนวสรางสรรค รวบรวมขอมูล วางแผน และเขียนเปนบทวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศนในรูปแบบตางๆ

3042202

การพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียง
3(2-2-5)
Radio Performance
เทคนิคการพูด การแสดง ที่ใชกับวิทยุกระจายเสียง การใชเสียงสําหรับอานบท
การประกาศ การใชเสียงประกอบ (Sound effect) และเทคนิคอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับ
วิทยุกระจายเสียง

3042203

การสื่อขาวและการเขียนขาวทางวิทยุและโทรทัศน
3(2-2-5)
News Reporting and News Writing for Broadcasting
เทคนิคการหาขาว การรายงานขาวประเภทตางๆ หลักการเขียนขาว การ
พิจารณาความสําคัญและความนาสนใจของขาว ฝกปฏิบัติการเขียนขาวและผลิตขาว
ทั้งวิทยุ และโทรทัศนในรูปแบบตางๆ
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3042205

ผูดําเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
Radio and Television Moderation Techniques
ศึกษาหลัก และวิธีปฏิบัติในการเปนผูดําเนินรายการทางวิทยุกระจายเสียง และ
วิทยุโทรทัศน ฝกการประกาศ การพูดออกเสียง การใชน้ําเสียงที่ถูกตองชัดเจนตาม
อักขรวิธี การแสดงละครทางวิทยุกระจายเสียง การวางทาทาง บุคลิกภาพ การแสดงออก
ตอหนากลองโทรทัศน เทคนิค ไหวพริบในการดําเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศนประเภทตางๆ ในหองแสดงและนอกสถานที่ ทั้งรายการสดและบันทึกเทป โดย
คํานึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักสื่อสารมวลชนที่ดี

3043301

การใชหองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
Radio and Television Studios
รูปแบบของหองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและหองปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน
เทคนิคและวิธีการใชหองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน อุปกรณ
ประกอบตางๆ ตลอดจนอุปกรณที่ใชในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน

3043401

การแตงหนาและเครื่องแตงกาย
3(2-2-5)
Make – up and Costumes
หลักการแตงหนาและการออกแบบเครื่องแตงกายผูแสดง เทคนิคพิเศษใน
การแตงหนาแตงกายใหเหมาะสมกับบทบาท เนื้อเรือ่ ง ฝกปฏิบัติแตงหนาและ
ออกแบบเครื่องแตงกายผูแสดงภาพยนตรหรือวิทยุโทรทัศน

3043402

ฉากและวัสดุประกอบฉากวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
Scenery and Property for Television Production
งานพืน้ ฐานเกีย่ วกับฉาก และวัสดุประกอบฉากที่ใชกับงานผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศน หลักการออกแบบ การเลือกวัสดุ ฝกปฏิบัติจัดสรางฉาก และการจัดหา
วัสดุประกอบฉาก

3043403

3(2-2-5)
คอมพิวเตอรกราฟกเพื่องานวิทยุโทรทัศน
Computer Graphics for Television
ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของวัสดุกราฟกที่มีตองานวิทยุ
โทรทัศน โปรแกรมคอมพิวเตอรและหลักการใชคอมพิวเตอรในการออกแบบกราฟก
เพื่องานวิทยุโทรทัศน ฝกปฏิบัติออกแบบและผลิตวัสดุกราฟกประเภทตางๆ ที่ใชใน
งานวิทยุโทรทัศน
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3043404

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบือ้ งตน
3(2-2-5)
Basic Radio Production
กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทตางๆ ฝกปฏิบัติการผลิต
รายการตามขั้นตอน

3043405

การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน
Basic Television Production
กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน บุคลากรที่เกี่ยวของ
รับผิดชอบของฝายตางๆ ฝกผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน

3(2-2-5)
หนาที่ความ

3043406

การตัดตอและลําดับภาพดวยคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Editing and Movie Sequence for Computer
ศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะการลําดับภาพ การสื่อความหมาย
ของภาพ การสรางซีเควนสเทคนิคการตัดตอภาพที่สัมพันธกับองคประกอบ ทั้งดาน
ภาพและดานเสียง การผสมเสียงตางๆ การใชเทคนิคชวยในการตัดตอและลําดับภาพ
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการตัดตอและลําดับภาพ ปฏิบัติการการใชคอมพิวเตอร
ในการตัดตอและลําดับภาพ

3043407

การผลิตรายการโทรทัศน 2
3(2-2-5)
Television Production 2
ศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน การศึกษาในสตูดิโอ เครื่องมือและอุปกรณ
ในหองสตูดิโอ เทคนิคการกํากับรายการ การจัดฉาก การจัดแสง การทําเทคนิค
พิเศษทางภาพและงานกราฟกตางๆ ฝกปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศนในหองสตูดิโอ
การจัดฉาก การจัดแสงและการทําเทคนิคพิเศษทางภาพและงานกราฟก

3043501

การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
Broadcasting Programs
ความหมาย องคประกอบสําคัญที่มีผลตอการวางแผน การจัดรายการ
หลักการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ฝกปฏิบัติการผลิตและจัด
รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนประเภทตางๆ

3043502

ธุรกิจงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(3-0-6)
Broadcasting Business
การดําเนินงานธุรกิจวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
บุคลากรหอง
บันทึกเสียง หองสง และหองถายโทรทัศน การดําเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียง
และสถานีวิทยุโทรทัศน การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
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3044401

การแสดงและการกํากับการแสดง
3(2-2-5)
Acting and Directing
เทคนิคการแสดงที่ใชกับวิทยุโทรทัศนและภาพยนตร การแสดงทาทาง สีหนา
การเคลื่อนไหว การพูด การกําหนดทิศทาง การกํากับการแสดงทางวิทยุโทรทัศน
และภาพยนตร

3044402

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Radio Production
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3043404 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องตน
เทคนิคและการวางแผนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ฝกผลิตรายการ
วิทยุประเภทตางๆ ในหองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง

3044403

3(2-2-5)
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนขนั้ สูง
Advanced Television Production
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3043405 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน
ศึกษาและวิเคราะหกลุมเปาหมาย การวางแผน การผลิตรายการ การ
ประเมินผล รายการ ปญหาและการแกปญหาในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน
ประเภทตางๆ

3044501

การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(3-0-6)
Broadcasting Management
หลักการบริหารงานสถานีวทิ ยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
ในดานการ
บริหารงานบุคคล การจัดองคกร การเงินและงบประมาณ วัสดุอุปกรณ ตลอดจน
ปญหาดานการบริหารงานของสถานีวทิ ยุกระจายเสียงและสถานีวทิ ยุโทรทัศน

3044901

สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
Seminar in Broadcasting
ความหมายของการสัมมนา จุดมุงหมาย องคประกอบ กระบวนการ
รูปแบบและเทคนิคการจัดสัมมนา วิเคราะห และวิจารณการดําเนินงานทางดาน
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เพื่อใหเขาใจถึงอุปสรรคและขอเท็จจริง ตลอดจน
การหาแนวทางแกไขปญหาในเรื่องตางๆ ดวยการจัดสัมมนา ฝกจัดสถานการณ
จําลองและ/หรือสถานการณจริงในการสัมมนาดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
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3044902

โครงการพิเศษดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
2(0-4-2)
Special Project in Radio and Television
ใหนักศึกษาทําโครงการพิเศษเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนใน
เรื่องที่นักศึกษาสนใจ โดยการนําความรูและประสบการณมาประยุกตใชทําโครงการที่
เกี่ ย วข อ งกั บ งานที่ เ รี ย น เพื่ อ ให มี ค วามรู ลึ ก ซึ้ ง กว า งขวาง เพิ่ ม ทั ก ษะ และ
ประสบการณ อันเปนประโยชนในการหางานในสายวิชาชีพตอไป โดยไดรับคําแนะนํา
และอยูภายใตการนิเทศกของอาจารยที่ปรึกษาโครงการ
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3051101

หลักการโฆษณา
3(3-0-6)
Principles of Advertising
ความหมาย ความสําคัญและแนวคิดในการโฆษณา บทบาทและอิทธิพลของ
การโฆษณาที่มีผลตอระบบเศรษฐกิจ สังคม ลักษณะสําคัญของการโฆษณา การ
วางแผนงานโฆษณา อันประกอบดวยการเตรียมขอมูล การวิจัย การสรางสรรคงาน
โฆษณา การวางแผนสื่อการกําหนดงบประมาณ และการประเมินผลงานโฆษณา

3052101

การโฆษณาและพฤติกรรมผูบริโภค
3(3-0-6)
Advertising and Consumer Behavior
ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเพื่อวางแผนสรางสารโฆษณา วิเคราะหจิตวิทยา
ผูบริโภคในสถานการณทางการตลาด พื้นฐานทางจิตวิทยาสังคม ลักษณะของ
พฤติกรรมและการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา และแนวทางในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม การวิเคราะห ผูบริโภคในฐานะผูผลิตสารและเปาหมายในการจูงใจ
นําเอากฎเกณฑทางพฤติกรรมศาสตรมาใชเพื่อกลวิธใี นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

3052102

หลักการสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing Communication
หลั ก การ และแนวคิ ดการทํ า ธุ รกิ จสมั ย ใหม บทบาทของส ว นผสมทาง
การตลาดในการทําหนาที่เปนสัญลักษณ เพื่อที่จะถายทอดความคิดจากผูประกอบการ
ไปยังผูบริโภคเปาหมาย แนวทางในการวางแผน กิจกรรมการสงเสริมการตลาด เพื่อ
สื่ อ สารกั บ ผู บ ริ โ ภคหลากหลายรู ป แบบอั น ประกอบไปด ว ย การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ การสงเสริมการจําหนาย การบริการ การใชเครื่องมือเพื่อการขาย
การจัดกิจกรรมพิเศษและการประชานิเทศอื่นๆ

80
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3052301

คอมพิวเตอรกราฟกเพื่องานโฆษณา
3(2-2-5)
Computer Graphics for Advertising
การประยุกตใชคอมพิวเตอรกราฟกในการออกแบบเพื่อสื่อความหมายในงาน
โฆษณา หลักการออกแบบวัสดุกราฟกเพื่องานโฆษณา ฝกปฏิบัติออกแบบวัสดุ
กราฟกเพื่องานโฆษณาประเภทตางๆ ทั้งตัวอักษร เสน สี รูปทรง รูปราง การ
ตกแตงภาพ การออกแบบสรางสรรคกราฟกทางการโฆษณา โดยเนนการใชความคิด
สรางสรรค รูปแบบ เนื้อหาและการนําไปใชใหเหมาะสม

3052501

การโฆษณากับสังคม
3(3-0-6)
Advertising and Society
ศึกษาถึงบทบาท อิทธิพลของการโฆษณาที่มีตอสังคม วัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจ จรรยาบรรณนักโฆษณา การควบคุมดําเนินงานโฆษณาโดยรัฐ รวมทั้ง
ศึกษาและวิเคราะหถึงจริยธรรม และความรับผิดชอบของผูประกอบการโฆษณาที่ควร
มีตอสังคม

3052502

ประชามติและการโฆษณาชวนเชื่อ
3(3-0-6)
Public Opinion Propaganda
ความหมาย ลักษณะ บอเกิด และวิวัฒนาการของประชามติ บทบาทของ
พลังสื่อมวลชนในการกอตัวใหเกิดประชามติ การเปลี่ยนแปลงของทัศนคติ การ
โฆษณาชวนเชื่อ และปฏิบัติการทางจิตวิทยาสื่อสารมวลชนที่มีอิทธิพลตอสังคม

3053201

การเขียนบทโฆษณา
3(2-2-5)
Copywriting
ความหมาย ความสําคัญ และกระบวนการของความคิดสรางสรรค กลยุทธ
การสรางสารโฆษณา องคประกอบและประเภทของบทโฆษณา ภาษาโฆษณา
หลั ก การเขี ย นบทโฆษณาและการเขี ย นบทโฆษณาสํ า หรั บ สื่ อ ประเภทต า งๆ
ปฏิบัติการเขียนบทโฆษณา

3053202

การเขียนบทโฆษณาขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Copywriting
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3053201 การเขียนบทโฆษณา
การสรางแนวคิดหลักสําหรับการโฆษณา การสรางสารโฆษณาตอเนื่องใน
ลักษณะของการรณรงค การวิเคราะห ความหมายของภาพและคําที่ใชฝกเขียนและ
วิเคราะหชิ้นงานโฆษณา ในหองปฏิบัติการ
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3053401

การถายภาพเพื่อการโฆษณา
3(2-2-5)
Photography for Advertising
บทบาทของภาพถ ายต อการโฆษณา การวางแผน ออกแบบ เตรี ยมวั สดุ
อุปกรณและเทคนิคการใชเครื่องมือในการถายภาพโฆษณา ปฏิบัติการถายภาพโฆษณา
ประเภทตางๆ โดยเนนวัตถุประสงคเพื่อรณรงคโนมนาวกลุมเปาหมาย และการนําเสนอ
ผลงาน

3053402

การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ
3(2-2-5)
Package Design
ความหมายและหนาที่ของบรรจุภัณฑ แนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ
หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ การเลือกบรรจุภัณฑที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ ตรา
สินคาและความสําคัญของตราสินคา ความสําคัญ หลักการ แนวคิด และหลักการ
ในการออกแบบฉลากหรือกราฟกบนบรรจุภัณฑ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและ
การนําเทคโนโลยีใหมมาใชในการออกแบบและจัดทําบรรจุภัณฑ ปญหาที่เกี่ยวของ
กับบรรจุภัณฑ ฝกปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑพื้นฐาน

3053403

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียและอะนิเมชั่นเพื่องานโฆษณา
3(2-2-5)
Computer Multimedia and Animation for Advertising
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร มั ล ติ มี เ ดี ย และงานอะนิ เ มชั่ น
หลักการออกแบบ ขั้นตอนการทํางาน ศึกษากระบวนการออกแบบสรางสรรค และ
เทคนิคการผลิตงานมัลติมีเดียและงานอะนิเมชั่น โดยการใชโปรแกรมประยุกตดาน
มัลติมีเดียและอะนิเมชั่น ทั้งนี้มุงเนนใหผูเรียนไดเขาใจการทํางานและการผลิตงาน
มัลติมีเดียและอะนิเมชั่นเบื้องตน เพื่อนําไปใชในงานโฆษณาไดอยางมีประสิทธิภาพ

3053501

การวางแผนสื่อโฆษณา
3(2-2-5)
Advertising Media Planning
ความหมาย ความสําคัญ และวัตถุประสงคการวางแผนสื่อโฆษณา แนวคิด
และหลักเกณฑในการตัดสินใจเลือกสื่อเพื่อการโฆษณา ตลอดจนองคประกอบและ
กระบวนการในการวางแผนสื่อ โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคทางการตลาด การโฆษณา
งบประมาณเวลาและการซื้อสื่อเพื่อการโฆษณา ปฏิบัติการวางแผนและการสรางตาราง
กําหนดสื่อโฆษณา
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3053502

การผลิตงานโฆษณาเพื่อสื่อสิ่งพิมพ
3(2-2-5)
Advertising Production for Print Media
ความหมาย ความสําคัญของการโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ ธรรมชาติการรับรู
ของผูรับสารทางการโฆษณา หลักการออกแบบ แนวคิดและการกําหนดแนวคิดในการ
ออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาสําหรับสื่อสิ่งพิมพ การจัดการแผนกโฆษณา
ในหนังสือพิมพและนิตยสาร การกําหนดอัตราคาโฆษณา จํานวนจําหนาย การวิจัย
ผูอาน การกําหนดนโยบายในการโฆษณาและการรับโฆษณาสิ่งพิมพ กฎหมายและ
ขอบังคับ โอกาสและความสําเร็จของการใชสื่อสิ่งพิมพ

3053503

การโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
Radio and Television Advertising
หลั ก การและแนวปฏิ บั ติ ใ นการโฆษณาทางวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ
โทรทัศน ปญหาของการโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน การวิจัยสื่อ
การกําหนดโครงสรางของอัตราคาโฆษณาในสื่อ การจัดวางรายการโฆษณา การ
จัด การแผนโฆษณาในสถานีวิท ยุกระจายเสีย งและสถานี วิท ยุ โ ทรทัศน การขาย
รายการและเวลา

3053504

เทคนิคการนําเสนองานโฆษณา
3(2-2-5)
Advertising Presentation Techniques
ศึกษาหลักการ และวิธีการในการนําเสนอผลงานแกบริษัทลูกคา เพื่อการ
แขงขันกับบริษัทตัวแทนโฆษณาอื่น ฝกปฏิบัติการเตรียมงาน การผลิต และการ
นําเสนอแผนงานโฆษณาใหลูกคาอนุมัติ
การเตรียมการนําเสนอปญหาอุปสรรคที่
เกี่ยวของ ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงและแกไขปญหาในสถานการณตางๆ

3054301

นิเทศศิลปเพือ่ การโฆษณา
3(2-2-5)
Visual Communication for Advertising
หลักเบื้องตนของนิเทศศิลปและการนํามาใชในงานโฆษณา ปญหาเกีย่ วกับการ
ผลิตวัสดุโฆษณา และตนฉบับที่จะใชในหนังสือพิมพ นิตยสาร จดหมายโฆษณา และ
โปสเตอร ขั้นตอนในการพิมพ การใชกระดาษ การเลือกและการพิมพสี การจัดทําแผน
พับและวัสดุโฆษณาอื่นๆ โดยเนนการฝกปฏิบัติ การออกแบบชิ้นงานโฆษณา
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3054302

การออกแบบโฆษณาดวยคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Design for Advertising
ศึกษาหลักการ และวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการเขียนรูปเรขาคณิต
และเทคโนโลยี แผนภูมิสถิติ รูปลายเสน ภาพการตูน และฝกปฏิบัติการออกแบบ
เพื่องานโฆษณาประเภทตางๆ ดวยคอมพิวเตอร

3054401

การสรางสรรคและการผลิตงานโฆษณา
3(2-2-5)
Advertising Creative and Production
การกํ า หนดกลยุ ท ธ การสร า งสรรค และการถ า ยทอดสู ชิ้ น งานโฆษณา
กระบวนการสรางสรรค งานโฆษณา เพื่อให ได ภาพ และ/หรือ ขอความโฆษณา
สําหรับสื่อประเภทตางๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน
และภาพยนตร ปฏิบัติการสรางสรรค ผลิตชิ้นงานโฆษณาประเภทตางๆ

3054402

การผลิตและออกแบบเว็บไซตเพื่อการโฆษณา
3(2-2-5)
Production and Website Designs for Advertising
ศึกษาหลักการ แนวคิดพืน้ ฐาน กระบวนการ และหลักการของการออกแบบ
และการสรางสรรคเว็บไซตเพื่อการโฆษณา กลยุทธในการวางแผนการออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต ระบบการติดตอสื่อสาร กฎหมายที่เกี่ยวของ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
ในการออกแบบ รวมทั้งการออกแบบชิ้นงานที่มีการนําเสนอการแลกเปลี่ยนขอมูลผาน
เครือขาย โดยเนนการลงมือปฏิบัติ

3054501

การรณรงคเพื่อการโฆษณา
3(2-2-5)
Advertising Campaign
ความรู ทั่ วไปในการรณรงค การโฆษณา กระบวนการวางแผนรณรงค การ
โฆษณา การกําหนดวัตถุประสงคการตลาดและการโฆษณา การกําหนดกลยุทธและ
กลวิธีในการโฆษณา องคประกอบในการวางแผนรณรงคการโฆษณา ปฏิบตั กิ ารวางแผน
รณรงคการโฆษณา

3054502

การบริหารงานโฆษณา
3(3-0-6)
Advertising Management
โครงสราง นโยบาย การจัดการหนวยงานโฆษณา การวางแผนเชิงกลยุทธ
การหาลูกคาการจัดการดานการสรางสรรคสิ่งโฆษณา การจัดการดานสื่อโฆษณา
การจัดการงบประมาณและบุคลากร การนําเสนองานโฆษณา การวิเคราะหและ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานโฆษณา กฎหมายและขอบังคับ
ที่เกี่ยวกับงานโฆษณา
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3054503

ธุรกิจงานโฆษณา
3(3-0-6)
Advertising Business
บทบาทของงานโฆษณาในสังคม ประเภทและองค ประกอบของธุ รกิ จงาน
โฆษณา การตลาดและการดําเนินธุรกิจโฆษณาในสังคม ประเภทและองคประกอบของ
ธุรกิจงานโฆษณาการจัดองคกร การงบประมาณ กฎหมายที่เกี่ยวกับงานโฆษณา

3054504

การบริหารงานลูกคา
3(3-0-6)
Account Executive Management
ศึกษาถึงสภาพ หนาที่ ความรับผิดชอบและความสําคัญของผูบริหารฝายให
บริการลูกคา ตลอดจนเทคนิควิธกี ารเลือกเสนอแผนโฆษณา และติดตอประสานงาน
ระหวางหนวยงาน และการควบคุมงานโฆษณาใหบรรลุเปาหมาย ตลอดจนปญหา
และอุปสรรค และขอเสนอแนะ

3054505

กลยุทธการโฆษณา
3(3-0-6)
Advertising Strategies
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3051101 หลักการโฆษณา
ศึกษากลยุทธการโฆษณาในดานตางๆ โดยวิเคราะหปจ จัยทางการตลาด ที่มี
ผลตอการกําหนดกลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณาและกลยุทธดา นสือ่ โฆษณา รวมทัง้
ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการสรางสรรค ตลอดจนการกําหนดแนวความคิด ในการ
สรางสรรคงานโฆษณา เพื่อใหไดชนิ้ งานโฆษณาสําหรับสื่อตางๆ ตามแนวกลยุทธการ
โฆษณาที่กําหนดไว

3054506

การจัดกิจกรรมพิเศษสําหรับงานโฆษณา
3(2-2-5)
Events Marketing for Advertising
ศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนงาน การดําเนินงาน การสรุป
และการประเมินผล การจัดกิจกรรมพิเศษที่เปนสวนหนึง่ ของการโฆษณา การนําเสนอ
การเปดตัวสินคาและบริการ การเลือกพืน้ ที่ใชสาํ หรับการจัดกิจกรรม การวิเคราะห
สถานการณทางการตลาด กลุมเปาหมาย สินคา สภาพที่ตั้ง วิธีการจัดกิจกรรมพิเศษ
เพื่อดึงดูดความสนใจ การเลือกใชอุปกรณและสื่อตางๆ ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมให
มีประสิทธิภาพสอดคลองกับแผนงานที่ไดวางไว
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3054901

การศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะหผลงานดานการโฆษณา
3(2-2-5)
Comparative and Analysis of Advertising Master piece
การศึกษาเปรียบเทียบ วิเคราะหกระบวนการ และแนวคิดของการผลิตงาน
โฆษณาประเภทตางๆ ตลอดจนกลยุทธของการโฆษณาที่ประสบผลสําเร็จ และฝก
ปฏิบัติการ

3054902

สัมมนาการโฆษณา
3(2-2-5)
Seminar in Advertising
ความหมายของการสัมมนา จุดมุงหมาย องคประกอบ กระบวนการ รูปแบบ
และเทคนิ ค การจั ด สั ม มนา วิ เ คราะห และวิ จ ารณ ก ารดํ า เนิ น งานทางด า นการ
โฆษณา เพื่ อใหเ ขา ใจถึง อุปสรรคและขอเท็จจริง ตลอดจนการหาแนวทางแกไข
ป ญ หาในเรื่ อ งต า งๆ ด ว ยการจั ด สั ม มนา ฝ ก จั ด สถานการณ จํ า ลองและ/หรื อ
สถานการณจริงในการสัมมนาดานการโฆษณา

3054903

โครงการพิเศษดานการโฆษณา
2(0-4-2)
Special Project in Advertising
ใหนักศึกษาทําโครงการพิเศษเกี่ยวกับการโฆษณาในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ
โดยการนําความรูและประสบการณมาประยุกตใชทําโครงการที่เกี่ยวของกับงานที่
เรียน เพื่อใหมีความรูลึกซึ้ง กวางขวาง เพิ่มทักษะ และประสบการณ อันเปน
ประโยชนในการหางานในสายวิชาชีพตอไป โดยไดรับคําแนะนําและอยูภายใตการ
นิเทศกของอาจารยที่ปรึกษาโครงการ
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18. การประกันคุณภาพ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ กําหนดประเด็นการประกันคุณภาพหลักสูตรไวดังนี้
18.1 การบริหารหลักสูตร
18.1.1 จัดทําแผนการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประชุมจัดทําแผนการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคของหลักสูตร คุณลักษณะ
อันพึงประสงคของบัณฑิต ความยากงายและความสัมพันธของรายวิชา
18.1.2 มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ป
18.1.3 จัดอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม
พิจารณาจัดอาจารยผูสอนตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากความรู ประสบการณ และความสามารถ
ของผูสอนเปนหลัก
18.1.4 กําหนดใหอาจารยผูสอนศึกษาหลักสูตร วิเคราะหหลักสูตร และจัดทําคําอธิบาย
ใหเสร็จสมบูรณกอนดําเนินการในแตละภาคเรียน โดยกําหนดรายละเอียดในหัวขอตางๆ ไดแก
จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน งานที่
มอบหมาย และการวัดและประเมินผล
18.1.5 มีการประเมินผลของอาจารยโดยนักศึกษาเพื่อนําผลมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอน
18.1.6 เนนใหอาจารยผูสอนปรับปรุงเนื้อหาในการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพื่อใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
18.1.7 เนนทักษะการบริหารจัดการ เชื่อมโยงตัวอยางกรณีศึกษาจากบริบทในชุมชน เนน
กิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองทั้งในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกชั้นเรียน โดยใหมีการจัดทํา
โครงการประกอบการเรียน และ/หรือเสริมหลักสูตรอยางนอยภาคเรียนละ 1 โครงการ
18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
18.2.1 จัดใหมีวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอ
18.2.2 มีอาคาร หองปฏิบัติการที่สอดคลองกับรายวิชาตามหลักสูตร
18.2.3 มีแหลงเรียนรูท ี่หลากหลายรูปแบบ เชน ตํารา วารสาร สิง่ พิมพเฉพาะกิจ
สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ
18.2.4 คอมพิวเตอรสาํ หรับการเรียนการสอน สําหรับใหบริการพิมพงาน และใหบริการ
สืบคนทางอินเทอรเน็ท ฯลฯ
18.2.5 องคกรสื่อมวลชนทุกแขนงวิชาในทองถิ่น
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18.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
18.3.1 จัดทําขอมูลเพื่อแนะแนวการศึกษา
18.3.2 มีระบบอาจารยที่ปรึกษาประจําหมูเรียน และกลุมวิชา ที่พรอมจะใหการสนับสนุน
และใหคําแนะนําแกนักศึกษา
18.3.3 จัดหาแหลงทุนการศึกษาใหแกนักศึกษา ทั้งประเภททุนใหเปลาและทุนกูยืม
18.3.4 ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
18.3.5 สงเสริมใหนักศึกษาทํางานมีรายไดระหวางเรียน โดยประสานกับหนวยงานของรัฐ
และธุรกิจ และเปนตัวกลางในการประสานงานระหวางนักศึกษาและหนวยงาน เชน การออกแบบ
Artwork ตัดตอวีดิโอ จัดทําพรีเซ็นตเตชั่น จัดทําสารคดีเพื่อการประชาสัมพันธ รับเปนพิธีกร ฯลฯ
18.3.6 จัดกิจกรรมใหมีการพบกับนักศึกษารุนพี่ที่จบการศึกษาและสื่อมวลชนในจังหวัด
กับนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับวิชาชีพ
18.3.7 จัดระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอ
18.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต
18.4.1 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกป เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงหลักสูตร
ใหทันสมัยอยูเสมอ
18.4.2 มีการสํารวจการไดงานทําของผูสําเร็จการศึกษาทุกป
18.4.3 มีการสํารวจเพื่อประเมินความตองการของตลาดงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษาแลว 1 ป เพื่อเปนขอมูลสวนหนึ่งประกอบการพัฒนา
หลักสูตร
18.4.4 จัดกิจกรรมใหมีการพบกับนักศึกษารุนพี่ที่จบการศึกษาและสื่อมวลชนในจังหวัด
กับนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อสํารวจขอมูล ทําความเขาใจเกี่ยวกับวิชาชีพ
และแนะนําใหนักศึกษาทราบถึงความตองการของตลาดแรงงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
18.4.5 มีก ารจั ดป จ ฉิ ม นิ เ ทศ/การสั ม มนา ให นั ก ศึ ก ษาไดมี โ อกาสพบผู ป ระกอบการ
สื่อมวลชนทุกแขนงภายในจังหวัด และกลุมภาคเหนือ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
19. การพัฒนาหลักสูตร
19.1 ดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
19.1.1 มีการกําหนดตัวชี้วัดดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามที่ สมศ.
มหาวิทยาลัยฯ กําหนด

และ
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19.1.2 จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในการจัดการศึกษาของภาควิชา โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา และนําผลการประเมินคุณภาพภายในมากําหนดแผนพัฒนาหลักสูตรของ
คณะฯ อยางตอเนื่อง
19.2 ระยะเวลาการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา และการประเมินเพื่อ
พัฒนาหลักสูตร
19.2.1 กําหนดระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุกๆ 5 ป โดยใหนําผลการ
ประเมินหลักสูตรจากบัณฑิตและผูใชบัณฑิตมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรดวย เพื่อให
หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ในกรณีที่
เห็นควรมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อประโยชนแกนักศึกษา อาจดําเนินการกอนถึงกําหนดเวลา 5 ป
19.2.2 หลักสูตรที่เปดสอนนี้กาํ หนดการประเมินครั้งตอไป ป 2556

20. สาระในการปรับปรุงแกไขและโครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุง
เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ตั้งแต พ.ศ. 2547 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณไดใชมาเปนเวลาเกินกวา 5 ปแลว แตยังไมมีการปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา
หรื อ เพิ่ ม รายวิ ช าใหม จึ ง มี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
นิเทศศาสตร โดยปรับลดแขนงวิชา เพิ่มแขนงวิชาใหม ปรับโครงสรางหลักสูตร คําอธิบายรายวิชาบาง
รายวิชา และเพิ่มรายวิชาใหม เพื่อใหเขาเกณฑมาตรฐานและขอกําหนดของ สกอ. และเพื่อใหทันกับยุค
ของสารสนเทศ กระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมแหงขาวสารและเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาอยาง
ตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู มีความเชี่ยวชาญในศาสตรดานตางๆ ของนิเทศ
ศาสตร รวมทั้งสามารถนําเอาความรูที่ไดศึกษาไปใชประโยชนในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน และ
ประเทศชาติได
โดยมีสาระในการปรับปรุงหลักสูตร ดังตอไปนี้
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20.1 ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

ชื่อภาษาไทย
: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
- แขนงวิชาวารสารศาสตร
- แขนงวิชาการประชาสัมพันธ
- แขนงวิชาการโฆษณา
- แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน
- แขนงวิชาภาพนิ่งภาพยนตร
- แขนงวิชาสื่อสารการกีฬา
-

ชื่อภาษาไทย
- คงเดิม
- คงเดิม
- คงเดิม
- คงเดิม
- คงเดิม

ชื่อภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Arts in Communication Arts
- Journalism
- Public Relations
- Advertising
- Broadcasting and Television
- Still Photography and Motion
Pictures
- Sport Communication

ชื่อภาษาอังกฤษ
- คงเดิม
- คงเดิม
- คงเดิม
- คงเดิม
- Radio and Television
- ยกเลิก

- ยกเลิก
- ยกเลิก
- แขนงวิชาสื่อสารการตลาด(ใหม)

- ยกเลิก
- Marketing Communication(ใหม)

หมายเหตุ

- ปรับตามความพรอม
ความตองการของ
ผูเรียนและตลาด
แรงงาน
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20.2 ชื่อปริญญา
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

ชื่อเต็ม
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts in Communication Arts
ชื่อยอ
ภาษาไทย : ศศ.บ. (นิเทศศาสตร)
ภาษาอังกฤษ : B.A. (Communication Arts)

ชื่อเต็ม
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts ( Communication Arts )
ชื่อยอ
ภาษาไทย : ศศ.บ. (นิเทศศาสตร)
ภาษาอังกฤษ : B.A. (Communication Arts)

20.3 จํานวนหนวยกิต
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
รวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 142 หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
รวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 139 หนวยกิต

หมายเหตุ
ปรับเพื่อให
สอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐาน ของ สกอ.

20.4 โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
ก.
-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

หมายเหตุ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 นก. ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 นก. ปรับเพื่อใหสอดคลอง
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 นก. - กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 นก. กับเกณฑมาตรฐาน
กลุมวิชามนุษยศาสตร
9 นก. - กลุม วิชามนุษยศาสตร
6 นก. ของ สกอ.
กลุมวิชาสังคมศาสตร
6 นก. - กลุม วิชาสังคมศาสตร
6 นก.
- กลุม วิชาคณิตศาสตร
กลุมวิชาคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9 นก.
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9 นก.
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
99 นก. ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
103 นก.
- กลุมวิชาแกน
29 นก. - กลุมวิชาแกน
39 นก.
- บังคับแขนง
15 นก. - บังคับแขนง
17 นก.
- เลือกแขนง
15 นก. - เลือกแขนง
21 นก.
- เลือกจากแขนงวิชาอื่น
18 นก. - เลือกจากแขนงวิชาอื่น
21 นก.
- กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
15 นก. - ยกเลิก
- กลุมวิชาปฏิบัติการและ
- กลุมวิชาปฏิบัติการและ
ฝกประสบการณวิชาชีพ
7 นก.
ฝกประสบการณวชิ าชีพ
5 นก.
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
10 นก. ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 นก.
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 142 นก.
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 139 นก.
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20.5 การปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป
20.5.1 กลุมวิชาภาษาและการสือ่ สาร
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน
Thai for Communication and
Information Retrieval
3(3-0)
1500102 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารและการ
สืบคน
English for Communication and
Information Retrieval
3(3-0)
1500103 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารและ
ทักษะการเรียน
English for Communication and
Study Skills
3(3-0)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
ยกเลิก

ยกเลิก

หมายเหตุ
ตามขอกําหนดในการ
ปรับปรุงหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปของสภา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ

ยกเลิก
1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication 3(3-0-6)
1500102 ภาษาไทยเพื่อการสืบคน
Thai for Information Retrieval
3(3-0-6)
1550001 พื้นฐานการใชภาษาอังกฤษ
Fundamentals of English Usage
3(3-0-6)
1550002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประจําวัน
English for Everyday Basic
Communication
3(3-0-6)
1550003 ภาษาอังกฤษเพือ่ พัฒนาทักษะการเรียนรู
English for a Developing Study Skill
3(3-0-6)
1571101 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamentals of Chinese 3(3-0-6)
1571102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารประจําวัน
Chinese for Everyday Communication
3(3-0-6)

ตามขอกําหนดในการ
ปรับปรุงหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปของสภา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ
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20.5.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

1500104 ความจริงของชีวติ
1500104 ความจริงของชีวติ
Meaning of Life
3(3-0)
Meaning of Life
3(3-0-6)
2000102 สุนทรียภาพของชีวิต
2000102 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
Aesthetic Appreciation 3(3-0)
Aesthetic for Life
3(3-0-6)
2500101 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
2500101 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนา
Human Behavior and self
ทักษะชีวิต
Development
3(3-0)
Human Behavior and Life Skill
Development
3(3-0-6)

หมายเหตุ
ตามขอกําหนดในการ
ปรับปรุงหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปของสภา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ

20.5.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
2500102 วิถีไทย
Thai Living
3(3-0)
2500103 วิถีโลก
Global Society and Living 3(3-0)
2500104 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
Human Being and Environment
3(3-0)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
ยกเลิก
ยกเลิก

ยกเลิก
2500102 พลวัตสังคมไทย
Dynamic of Thai Society 3(3-0-6)
2500103 เศรษฐกิจและสังคมเชิงบูรณาการ
Integration of Economics and
Society
3(3-0-6)
2500104 การจัดการเพื่อคุณภาพชีวิต
Quality of Life Management
3(3-0-6)

หมายเหตุ
ตามขอกําหนดในการ
ปรับปรุงหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปของสภา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ
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20.5.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

4000105 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
ยกเลิก
Science for Quality of Life 3(3-0)
4000106 การคิดและการตัดสินใจ
4000102 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
Deliberation and Decision Making
3(2-2)
3(3-0-6)
4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
4000103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
Information Technology for Life
Information Technology for Life
3(2-2)
3(3-0-6)
4000101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Everyday Life 3(3-0-6)
4000104 สิ่งแวดลอมและชีวิต
Environment and Life 3(3-0-6)
4000105 กีฬาและนันทนาการเพื่อชีวิต
Sport and Recreation for Life
3(3-0-6)
4000106 เทคโนโลยีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy Technology
3(3-0-6)

หมายเหตุ
ตามขอกําหนดในการ
ปรับปรุงหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปของสภา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ

20.6 การปรับปรุงรายวิชาแกน
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

3001103 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องาน
นิเทศศาสตร
Development of Personality for
Communication Arts
3(2-2)
3001301 การถายภาพเบื้องตน
Basic Photography
3(2-2)
3003101 การวิจัยนิเทศศาสตร
Research in Communication Arts
3(3-0)
3011101 หลักนิเทศศาสตร
Principles of Communication Arts
3(3-0)

3001103 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องาน
นิเทศศาสตร
Development of Personality for
Communication Arts 3(2-2-5)
3001301 การถายภาพเบื้องตน
Introduction to Photography3(2-2-5)
3003101 การวิจัยนิเทศศาสตร
Communication Research
3(2-2-5)
3011101 หลักนิเทศศาสตร
Principles of Communication Arts
3(3-0-6)

หมายเหตุ
คงเดิม

ปรับคําอธิบายรายวิชา
เล็กนอย
ปรับคําอธิบายรายวิชา
เล็กนอย
คงเดิม
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

3011102 หลักการสื่อสารมวลชน
Principles of Mass Communication
3(3-0)
3011103 ศิลปะการใชภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร
Language for Communication Arts
3(2-2)
3012101 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
Laws and Ethics of Mass
Communication
3(3-0)
3013202 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
Communication in Rural
Development
3(2-2)
3052102 หลักการสื่อสารการตลาด
Principles of Marketing
Communication
3(3-0)

3011102 หลักการสื่อสารมวลชน
Principles of Mass Communication
3(3-0-6)
3011103 ศิลปะการใชภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร
Language for Communication Arts
3(2-2-5)
3012101 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
Laws and Ethics of Mass
Communication
3(3-0-6)
3013202 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
Communication for Rural
Development
3(2-2-5)
3001104 หลักการตลาดสําหรับงานนิเทศศาสตร
Principles of Marketing for
Communication Arts 3(3-0-6)

1553602 การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
Writing English for Specific
Purposes
2(2–0)

ยกเลิก
1552103 ภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร
English for Communication Arts
3(3-0-6)
1553106 การแปลภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร
Introduction to Translation for
Communication Arts 3(3-0-6)
3001201 คอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับงาน
นิเทศศาสตร
Introduction to Computer for
Communication Arts 3(2-2-5)
3012102 การวิเคราะหผูรบั สารและกลุม เปาหมาย
Audience and Consumer Analysis
3(3-0-6)

รวมวิชาแกนเดิม 29 หนวยกิต

รวมวิชาแกนหลังการปรับปรุง 39 หนวยกิต

หมายเหตุ
คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

ปรับเปลีย่ นรายวิชา
เพื่อปรับปรุงเนื้อหา
และถอนวิชาเดิมเปน
บังคับแขนงวิชาสือ่ สาร
การตลาด
ปรับเปลีย่ นรายวิชา
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและ
หนวยกิต
เพิ่มตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ.
เพิ่มตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ.
เพิ่มตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ.

เปนวิชาที่ตองเขาใจ
กอนนําเสนอสือ่ ทุก
ประเภท
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20.7 การปรับปรุงรายวิชาบังคับแขนง
20.7.1 แขนงวิชาวารสารศาสตร
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
3013102 การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน
เพื่อการสื่อสาร
Interpretation of Current Affairs
for Communication
3(2-2)
3021102 หลักวารสารศาสตร
Principles of Journalism 3(3-0)
3023201 การสื่อขาวเบื้องตน
Basic News Reporting 3(2-2)
3023205 การเขียนบทความและสารคดี
Article and Feature Writing 3(2-2)
3023202 การสื่อขาวขั้นสูง
Advanced News Reporting 3(2-2)

รายวิชาบังคับแขนงเดิม 15 นก.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

หมายเหตุ

3013102 การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน
คงเดิม
เพื่อการสื่อสาร
Interpretation of Current Affairs
for Communication
3(2-2-5)
3021102 หลักวารสารศาสตร
คงเดิม
Principles of Journalism 3(3-0-6)
3023201 การสื่อขาวเบื้องตน
คงเดิม
Basic News Reporting 3(2-2-5)
3023205 การเขียนบทความและสารคดี
คงเดิม
Article and Feature Writing 3(2-2-5)
ถอนเปนวิชาเลือก
แขนงวารสารศาสตร
3023401 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ
ใหมีวิชาเกี่ยวกับสื่อ 1
Printed Media
3(2-2-5) รายวิชาเปนมาตรฐาน
เดียวกันทุกแขนง
3024902 โครงการพิเศษดานวารสารศาสตร
เปนวิชาศึกษาเพือ่ เตรียม
Special Project in Journalism
ประสบการณความพรอม
2(0-4-2) ความชํานาญ กอนออก
ฝกประสบการณจริง
รายวิชาบังคับแขนงหลังการปรับปรุง 17 นก.

20.7.2 แขนงวิชาการประชาสัมพันธ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

3031101 หลักการประชาสัมพันธ
3031101 หลักการประชาสัมพันธ
Principles of Public Relations 3(3-0)
Principles of Public Relations 3(3-0-6)
3033202 การเขียนเพือ่ การประชาสัมพันธ
3033202 การเขียนเพือ่ การประชาสัมพันธ
Writing for Public Relations 3(2-2)
Writing for Public Relations 3(2-2-5)
3033601 การโนมนาวใจเพื่อการประชาสัมพันธ 3033601 การโนมนาวใจเพือ่ การประชาสัมพันธ
Persuasion for Public Relation
Persuasion for Public Relation
3(2-2)
3(2-2-5)

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

หมายเหตุ

3034301 สื่อประชาสัมพันธ
3034301 สื่อประชาสัมพันธ
คงเดิม
Public Relations Media 3(2-2)
Public Relations Media 3(2-2-5)
3034502 การวางแผนการประชาสัมพันธ
3034502 การวางแผนการประชาสัมพันธ
คงเดิม
Public Relations Planning 3(2-2)
Public Relations Planning 3(2-2-5)
3034902 โครงการพิเศษดานการประชาสัมพันธ เปนวิชาศึกษาเพือ่ เตรียม
Special Project in Public
ประสบการณความพรอม
Relations
2(0-4-2) ความชํานาญ กอนออก
ฝกประสบการณจริง
รายวิชาบังคับแขนงเดิม 15 นก.

รายวิชาบังคับแขนงหลังการปรับปรุง 17 นก.

20.7.3 แขนงวิชาการโฆษณา
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
3051101 หลักการโฆษณา
Principles of Advertising 3(3-0)
3052101 การโฆษณาและพฤติกรรมผูบริโภค
Advertising and Consumer
Behavior
3(3-0)
3053201 การเขียนบทโฆษณา
Creative Copy Writing
3(2-2)
3053501 การวางแผนสือ่ โฆษณา
Advertising Media Planning3(2-2)
3054401 การสรางสรรคและการผลิตงานโฆษณา
Advertising Creativity and
Production
3(2-2)

รายวิชาบังคับแขนงเดิม 15 นก.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

หมายเหตุ

3051101 หลักการโฆษณา
คงเดิม
Principles of Advertising 3(3-0-6)
3052101 การโฆษณาและพฤติกรรมผูบริโภค
คงเดิม
Advertising and Consumer
Behavior
3(3-0-6)
3053201 การเขียนบทโฆษณา
คงเดิม
Copywriting
3(2-2-5)
3053501 การวางแผนสือ่ โฆษณา
คงเดิม
Advertising Media Planning3(2-2-5)
3054401 การสรางสรรคและการผลิตงานโฆษณา คงเดิม
Advertising Creative and
Production
3(2-2-5)
3054903 โครงการพิเศษดานการโฆษณา
เปนวิชาศึกษาเพือ่ เตรียม
Special Project in Advertising
ประสบการณความพรอม
2(0-4-2) ความชํานาญ กอนออก
ฝกประสบการณจริง
รายวิชาบังคับแขนงหลังการปรับปรุง 17 นก.
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20.7.4 แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

3041101 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน
Principles of Broadcasting 3(3-0)
3042201 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน
Script Writing for Radio and
Television
3(2-2)
3042203 การสื่อขาววิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน
News Reporting for Broadcasting
3(2-2)
3043404 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
เบื้องตน
Basic Radio Production 3(2-2)
3043405 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน
Basic Television Production 3(2-2)

3041101 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน
Principles of Broadcasting 3(3-0-6)
3042201 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน
Script Writing for Radio and
Television
3(2-2-5)
3042203 การสื่อขาวและการเขียนขาวทาง
วิทยุและโทรทัศน
News Reporting and News
Writing for Broadcasting 3(2-2-5)
3043404 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
เบื้องตน
Basic Radio Production 3(2-2-5)
3043405 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน
Basic Television Production 3(2-2-5)
3044902 โครงการพิเศษดาน
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Special Project in Radio and
Television
2(0-4-2)

รายวิชาบังคับแขนงเดิม 15 นก.

หมายเหตุ
คงเดิม

คงเดิม

เปลี่ยนชือ่ วิชาเพือ่ ให
ครอบคลุมเนื้อหา

คงเดิม

คงเดิม
เปนวิชาศึกษาเพือ่ เตรียม
ประสบการณความพรอม
ความชํานาญ กอนออก
ฝกประสบการณจริง

รายวิชาบังคับแขนงหลังการปรับปรุง 17 นก.

20.7.5 แขนงวิชาสื่อสารการตลาด
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
3052102 หลักการสื่อสารการตลาด
Principles of Marketing
Communication
3(3-0-6)
3013205 การสื่อสารตราสินคา
Brand Communications 3(3-0-6)
3013401 การบริหารการสื่อสารการตลาด
Marketing Communication
Management
3(3-0-6)

หมายเหตุ
แขนงวิชาใหม
แขนงวิชาใหม
แขนงวิชาใหม
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
3013402 กลยุทธการสื่อสารการตลาด
Marketing Communication
Strategies
3(3-0-6)
3014204 การจัดกิจกรรมและนิทรรศการ
ทางการตลาด
Events and Exhibition Marketing
3(2-2-5)
3014902 โครงการพิเศษดานสื่อสารการตลาด
Special Project in Marketing
Communication
2(0-4-2)

หมายเหตุ
แขนงวิชาใหม

แขนงวิชาใหม

แขนงวิชาใหม

20.8 การปรับปรุงกลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
3003801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
นิเทศศาสตร 3
Preparation for Professional
Experience in Communication
Arts 3
2(90)
3004801 การฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร
Field Experience in
Communication Arts 5(0-450)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

หมายเหตุ

ยกเลิก

เรียนวิชาโครงการ
พิเศษเปนวิชาบังคับ
ในแตละแขนงแทน

คงเดิม

20.9 คําอธิบายรายวิชาเดิมที่ปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

1500101 ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสารและการสืบคน
Thai for Communication and
Information Retrieval
3(3-0)
ศึ ก ษ า ใ ห เ ห็ น ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง
ภาษาไทยที่เปนเครื่องมือสื่อสารและการสืบคน
สารตางๆ จากทรัพยากรสารนิเทศ การสรุป การ
ตีความ การขยายความ และการนําเสนอผลการ
สืบคน จากสารที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน โดย
เนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา

1500101 ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร
Thai for Communication 3(3-0-6)
ศึ กษาหลั กการสื่ อสารทางภาษาและ
ศึกษาหลักการฟง หลักการพูด หลักการอานและ
หลักการเขียนทั่วไป พัฒนาความรูทางภาษาให
สามารถนําไปประยุกตใชไดในการดําเนินชีวิตและ
สรางความเขาใจที่ดีตอกันในสังคม

หมายเหตุ
ตามขอกําหนดในการ
ปรับปรุงหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปของสภา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

1500104 ความจริงของชีวิต
Meaning of Life
3(3-0)
ศึกษาความจริงของชีวิต ความหมาย
ของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันและโลก
ยุค วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
นําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใช
ในการแก ป ญหาและพั ฒนาป ญญา ชี วิ ตและ
สั งคม การพั ฒนาคุ ณธรรมและจริ ยธรรมตาม
หลั กศาสนธรรมชี วิ ตที่ มี สั นติ สุ ข และสั งคมที่ มี
สันติภาพ

1500104 ความจริงของชีวิต
Meaning of Life
3(3-0-6)
แนวคิดดานความจริงชีวิต ความหมาย
ของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบัน และโลก
ยุควิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
นํ าเอาความจริ งและหลั กศาสนธรรม วิ ถี ชี วิ ต
คานิยม และวัฒนธรรมอันดีงามไปประยุกตใชใน
การแก ป ญ หาและพั ฒ นาป ญ ญา ชี วิ ต และ
สั ง คม การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม มี
จิ ตสํ านึ กสาธารณะ เพื่ อให ชี วิ ตมี สั นติ สุ ขและ
สังคมเกิดสันติภาพ
2000102 สุนทรียภาพเพือ่ ชีวิต
Aesthetic for Life
3(3-0-6)
การจําแนกคุณลักษณะและประเภท
ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพเชิง
การคิดกับสุนทรียภาพเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป
ความสํ าคั ญ ของการรั บรู กั บ ความเป น มาของ
ศิล ปะทางการเห็ น ศิ ล ปะทางการไดยิ น และ
ศิ ล ปะทางการเคลื่ อ นไหว สู ทั ศนศิ ล ป ดนตรี
และศิลปะการแสดง ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิง
คุณคาจากระดับการรําลึก ขั้นตอนความคุนเคย
และนํ า เข า สู ขั้ น ความซาบซึ้ ง เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง
ประสบการณของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ
ศึ ก ษาพระปรี ช าสามารถของพระบรมวงศานุ
วงศเกี่ยวกับสุนทรียภาพ

2000102 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
3(3-0)
ศึ ก ษาและจํ า แนกข อ แตกต า งใน
ศ า ส ต ร ท า ง ค ว า ม ง า ม ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง
สุนทรียศาสตร เชิงการคิดกับสุนทรียศาสตรเชิง
พฤติกรรมโดยสังเขป ความสําคัญของการรับรู
กับ ความเป น มาของศาสตร ท างการเห็ น (The
Art of Imagery) ศาสตรทางการไดยิน (The Art
of Sound) และศาสตรทางการเคลื่อนไหว (The
Art of Movement) สูทัศนศิลป (Visual Arts)
และ
ศิ ล ปะดนตรี (Musical
Arts)
ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ผานขั้นตอน
การเรียนรูเชิงคุณคาจาก (1) ระดับการรําลึก
(Recognitive) (2) ผานขั้นตอนความคุนเคย
(Acquantive) และ (3) นําเขาสูขั้นความซาบซึ้ง
(Appreciative) เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณ
ของความซาบซึ้ ง ทางสุ น ทรี ย ภาพ (Aesthetic
Appreciation)
2500101 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 2500101 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนา
Human Behavior and self
ทักษะชีวิต
Development
3(3-0)
Human Behavior and Life Skill
Development
3(3-0-6)
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมมนุ ษ ย แ ละสาเหตุ
แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ปจจัยแหงพฤติกรรม การพัฒนาตนเอง มนุษย
พฤติ
ก
รรมของมนุ
ษย และการเรียนรูของมนุษย
สั ม พั น ธ เ พื่ อ การทํ า งานร ว มกั น และการอยู
องค ป ระกอบของพฤติ ก รรม ป จ จั ย ของ
รวมกันอยางเปนสุข
พ ฤ ติ ก ร ร ม สุ ข ภ า พ จิ ต แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า
บุคลิกภาพ การคนหาศักยภาพของตนเองและ
สามารถสรางโปรแกรมการพัฒนาตนใหมีชีวิตที่
เอื้ อ ต อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียง ตลอดจนการมีมนุษยสัมพันธและการ
มี ศิ ล ปะในการสร า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ ใ นการ
ติ ด ต อ สื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ การอยู
รวมกันในสังคมอยางมีความสุข

หมายเหตุ
ตามขอกําหนดในการ
ปรับปรุงหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปของสภา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ

ตามขอกําหนดในการ
ปรับปรุงหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปของสภา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ

ตามขอกําหนดในการ
ปรับปรุงหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปของสภา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ
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หมายเหตุ

4000106 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
3(2-2)
หลั ก การและกระบวนการคิ ด ของ
มนุษย ความคิดสรางสรรค การวิเคราะหขอมูล
และข า วสาร ตรรกศาสตร แ ละการให เ หตุ ผ ล
กระบวนการตั ด สิ น ใจ กระบวนการแสวงหา
ความรู ท างวิ ท ยาศาสตร กํ า หนดการเชิ ง เส น
และการประยุ กต ใช ใ นการแก ป ญ หา ใ น
ชีวิตประจําวัน
4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
Information Technology for Life
3(2-2)
ศึ กษาเกี่ ยวกั บระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (information technology) และ
คอมพิวเตอรที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบตอชีวิต
และสังคม การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก
เครื่องอุปกรณคอมพิวเตอร การประมวลผลขอมูล
การจัดการและการใชงานขอมูล การใชโปรแกรม
ระบบและโปรแกรมประยุกต เพื่อการสืบคนขอมูล
การแสวงหาความรู และการสื่อสารขอมูล บนระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและจากระบบฐานขอมูลและ
แหลงขอมูลตางๆ เชน Internet Intranet, LAN,
CD-ROM, E-mail, FTP, BBP, ICQ ฯลฯ สําหรับ
การศึ กษาค นคว า การทํ ารายงาน การนํ าเสนอ
ผลงานและการดํ า รงชี วิ ต ประจํ า วั น อย า งมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการเคารพสิทธิทางปญญา
1552103 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน1
Mass Media English 1
3(3-0)
A study of principles and styles in
printed media such as newspapers and
magazines, brochures, itineraries, advertisements
in newspapers and magazines. Particular
attention to syntactic and lexical features,
using headlines, promotional literature, articles,
newsletters, commercial advertisements, and
classified advertisements.

4000102 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
3(3-0-6)
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย
ความคิ ดสร างสรรค การวิ เคราะห ข อมู ล และ
ขาวสาร ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล ทฤษฎี
การตั ดสิ นใจเบื้ องต น และการประยุ กต ใช ใน
ชีวิตประจําวัน

ตามขอกําหนดในการ
ปรับปรุงหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปของสภา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ

4000103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
Information Technology for Life
3(3-0-6)
ระบบคอมพิ ว เตอร แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ มี ผ ลกระทบต อ ชี วิ ต และสั ง คม
หลักการเลือกใช การใชงานและการรักษาความ
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ การเคารพสิทธิ
ทางปญญา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี
เหตุ ผ ลและคุ ณ ธรรม การจั ด การและการใช
ข อ มู ล ระบบการสื่ อ สารข อ มู ล โปรแกรม
ประยุ ก ต เ พื่ อ การสื บ ค น ข อ มู ล การแสวงหา
ความรูบนระบบเครือขาย

ตามขอกําหนดในการ
ปรับปรุงหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปของสภา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ

1552103 ภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร ปรับใหเขาเกณฑ
English for Communication Arts มาตรฐาน สกอ.
3(3-0-6)
การใช ภ าษาอั ง กฤษโดยใช ทั ก ษะ
สัมพันธทางการฟง พูด อาน เขียน และแปล โดย
ฝ ก จากข า ว หนั ง สื อ พิ ม พ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
โทรทั ศ น บทวิ จ ารณ บทสั ม ภาษณ
บท
ภาพยนตร สารคดีฯลฯ
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1553106 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 2
Mass Media English 2
3(3-0)
A continuation of Mass Media
English 1 (1552103). Practice in reading news
and magazine articles to expose students to
current printed materials as well as taped radio
and television programmers from which
transcripts can be extensively used for
interpretative reading and discussion.
Extended practice in distinguishing facts and
opinions from news items, articles, editorials,
etc., as well as identifying important features of
language used in the printed media.
3061101 การถายภาพเบื้องตน
Basic Photography
3(2–2)
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ แสงในการถ า ยภาพ
การกําหนดมุมกลอง ขนาด และสัดสวนของภาพ
การสร า งภาพจากธรรมชาติ ข องกล อ งและ
ส ว นประกอบ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให ส ามารถรองรั บ
ความหมายและเจตนาของผูสงสารได ปฏิบัติการ
ลาง–อัด–ขยายภาพถายและเทคนิคการสรางภาพ
ในหองมืดขั้นพื้นฐาน การสรางแนวคิด และการ
นําเสนอแนวคิดในงานภาพ

3003101 การวิจัยนิเทศศาสตร
Research in Communication Arts
3(3–0)
ศึ ก ษาระเบี ยบวิ ธี วิ จั ย แ ละสถิ ติ
เบื้ อ งตน ที่จํ าเปน สําหรั บการวิจั ยนิ เทศศาสตร
ศึ ก ษาถึ ง ความหมาย บทบาท กระบวนการ
ชนิ ด คุ ณลั กษณะของการวิจั ย ภาษาที่ ใช ใ น
การวิจัยทางสังคมศาสตร วิธีการเขียนเคาโครง
แบบสอบถาม การสุมตัวอยาง การจัด
ตารางข อ มู ล การวิ เ คราะห แ ละการเขี ย น
รายงานการวิ จั ย อั น เป น ประโยชน ต อ วิ ช าชี พ
นิเทศศาสตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

หมายเหตุ

1553106 การแปลภาษาอั ง กฤษสํ า หรั บ ปรับใหเขาเกณฑ
นิเทศศาสตร
มาตรฐาน สกอ.
Introduction to Translation for
Communication Arts
3(3-0-6)
ศึกษาหลักการและทักษะการแปล และ
เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยที่ เป นประโยชน ในการแปลฝ ก แปล
ขอความงายๆ จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและ
จากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ โดยฝกจากขาว
หนั งสื อพิ มพ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง โทรทั ศน บท
วิจารณ บทสัมภาษณ บทภาพยนตร สารคดีฯลฯ

3001301 การถายภาพเบื้องตน
Introduction to Photography 3(2-2-5)
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการ
ถายภาพ การจัดวางองคประกอบของภาพ การ
จัดแสง การกําหนดมุมกลอง ขนาด สัดสวนของ
ภาพ การสรางแนวคิด การนําเสนอแนวคิดและ
การสื่อความหมายดวยภาพ ประเภทและลักษณะ
ของกลองชนิดตางๆ สวนประกอบของกลองและ
หลักการทํางาน อุปกรณเสริมที่ใชในการถายภาพ
ปฏิบัติการถายภาพดวยกลอง SLR และกลอง
ดิจิตอล ปฏิบัติการลาง–อัด–ขยายภาพถายและ
เทคนิคการสรางภาพในหองมืดขั้นพื้นฐาน
3003101 การวิจัยนิเทศศาสตร
Communication Research
3(2-2-5)
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติเบื้องตน
ที่จําเปนสําหรับการวิจัยนิเทศศาสตร ศึกษาถึง
ความหมาย บทบาท กระบวนการ ชนิด
คุณลักษณะของการวิจัย ภาษาที่ใชในการวิจัย
ทางนิ เทศศาสตร
วิ ธี การเขี ยนเค าโครง
แบบสอบถาม การสุมตัวอยาง
การจัด
ตารางขอมูล การวิเคราะหและการเขียนรายงาน
การวิจัยอันเปนประโยชนตอวิชาชีพนิเทศศาสตร
ปฏิบัติการเขียนโครงการและปฏิบัติการวิจัย

ปรับเนื้อหาเพื่อความ
เหมาะสมและทันสมัย

ปรับเนื้อหาเพื่อความ
เหมาะสม
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3022301 กราฟกสําหรับวารสารศาสตร
Graphics for Journalism 3(2-2)
ความหมาย ขอบข า ย ความสํ า คั ญ
และประเภทของงานกราฟ ก สํ า หรั บ วารสาร
ศาสตร หลักและเทคนิคการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ
การเลือกและการประดิษฐตัวอักษร การเลือก
ภาพประกอบ หลักการใชสี การจัดองคประกอบ
ของงานกราฟ ก การผลิ ต ต น แบบและการ
ประเมินผลงานกราฟกสําหรับวารสารศาสตร

3022301 คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับ
วารสารศาสตร
Computer Graphics for Journalism
3(2-2-5)
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ
และประเภทของงานกราฟกสําหรับวารสารศาสตร
การประยุ ก ต ใ ช ค อมพิ ว เตอร ก ราฟ ก ในการ
ออกแบบเพื่อสื่อความหมายในงานวารสารศาสตร
หลักการออกแบบวัสดุกราฟก ฝกปฏิบัติออกแบบ
วัสดุกราฟกประเภทตางๆ ดวยคอมพิวเตอร ทั้ง
ตัวอักษร เสน สี รูปทรง รูปราง การตกแตงภาพ
การออกแบบสรางสรรค กราฟกทางวารสารศาสตร
โดยเนนการใชความคิดสรางสรรค
รูปแบบ
เนื้อหาและการนําไปใชใหเหมาะสม
3022401 การถายภาพวารสารศาสตร
Photo Journalism
3(2-2-5)
ความหมาย ความสําคัญและประเภท
ของภาพถายในสิ่งพิมพตางๆ การจัดองคประกอบ
ของภาพแต ล ะประเภทเพื่ อ โน ม น า วใจผู อ า น
ปฏิ บั ติ ก ารผลิ ต ต น แบบประเภทภาพดิ จิ ต อล
ภาพขาวดํ า ภาพสี ภาพสไลด ให เหมาะสมกั บ
วั ตถุ ประสงค เนื้ อหาและรู ปภาพ การประเมิ น
คุณภาพของภาพถายทางวารสารศาสตร
3023501 สิ่งพิมพชุมชน
Community Publications 3(2-2-5)
รูปแบบ บทบาท หนาที่ของสิ่งพิมพ
ชุมชน
ศึกษาวิธีการกําหนดแนวคิด การ
วางแผนจัดเตรียมเนื้อหา กระบวนการผลิตและ
เผยแพรโดยเนนการเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาชุมชนในดานตางๆ เชน การเกษตร
การสาธารณสุข การศึกษา
วัฒนธรรม
สิ่งแวดลอม การปกครองทองถิ่น
3024301 การออกแบบสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร
Computer Design for Printed Media
3(2-2-5)
หลั ก การการออกแบบสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ
องค ป ระกอบของสื่ อสิ่ ง พิ ม พ ทบทวนความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร
ศึกษา
หลักการและวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการ
ออกแบบ การจัดหนาสื่อสิ่งพิมพเพื่องานวารสาร
ศาสตร หรืองานประชาสัมพันธ หรืองานโฆษณา

3063205 การถายภาพวารสารศาสตร
Photo Journalism
3(2–2)
ความหมาย ความสําคัญและประเภท
ของภาพถายในสิ่งพิมพตางๆ การจัดองคประกอบ
ของภาพแต ล ะประเภทเพื่ อ โน ม น า วใจผู อ า น
ปฏิบัติการผลิตตนแบบประเภทภาพขาวดํา ภาพสี
หรือสไลด ใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค เนื้อหา
และรู ปภาพ การประเมินคุณภาพของภาพถ าย
ทางวารสารศาสตร
3023501 สิ่งพิมพชุมชน
Community Publications 3(2-2)
รูปแบบ บทบาท หนาที่ของสิ่งพิมพ
ชุมชน รวมทั้งกระบวนการผลิตและเผยแพรโดย
เนนการเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ในดานตางๆ เชน การเกษตร การสาธารณสุข
การศึ ก ษา วั ฒ นธรรม สิ่ ง แวดล อ ม การ
ปกครองทองถิ่น
3024301 การออกแบบสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร
Computer Design for Printed Media
2(1-2)
ทบทวนความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการใช
คอมพิ ว เตอร ศึ ก ษาหลั ก การและวิ ธี ก ารใช
โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป เพื่ อ การออกแบบ การจั ด
หนาสื่อสิ่งพิมพเพื่องานวารสารศาสตร หรืองาน
ประชาสัมพันธ หรืองานโฆษณา

หมายเหตุ
ปรับเนื้อหาเพื่อความ
เหมาะสมและทันสมัย

ปรับเนื้อหาเพื่อความ
เหมาะสมและทันสมัย

ปรับเนื้อหาเพื่อความ
เหมาะสมและทันสมัย

ปรับเนื้อหาเพื่อความ
เหมาะสมและทันสมัย
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3024302 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ
Printed Media Design
2(1–2)
ลักษณะและธรรมชาติของสื่อสิ่งพิมพ
บทบาท หนาที่และอิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ สื่อ
สิ่งพิมพประเภทตางๆ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดทําสื่อสิ่งพิมพ การออกแบบอักษร และ
ภาพประกอบ การจัดวางรูป หน าและการเข า
เลม

3024302 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพเพื่อการ
โฆษณา
Printed Media Design for Advertising
3(2-2-5)
ความหมาย
ความสําคัญและ
ประเภทของการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ ธรรมชาติ
การรับรูของผูรับสารทางการโฆษณา แนวคิด
และการกําหนดแนวคิดในการออกแบบโฆษณา
ทางสื่อสิ่งพิมพ หลักการออกแบบนิเทศศิลป
เพื่อการโฆษณา การใชคอมพิวเตอรในการ
ออกแบบโฆษณาประเภทตางๆ โดยเนนสื่อ
สิ่งพิมพ ฝกปฏิบัติการออกแบบชิ้นงานโฆษณา
3024303 การผลิตและออกแบบเว็บไซต
เพื่องานวารสารศาสตร
Production and Website Designs
for Journalism
3(2-2-5)
ศึ ก ษาหลั ก การ แนวคิ ด พื้ น ฐาน
กระบวนการ และหลักการของการออกแบบและ
การสรางสรรคเว็บไซตเพื่องานวารสารศาสตร
กลยุทธในการวางแผนการออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต ระบบการติดตอสื่อสาร กฎหมายที่
เกี่ยวของ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการ
ออกแบบ รวมทั้งการออกแบบชิ้นงานที่มีการ
นํ า เสนอการแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ผ า นเครื อ ข า ย
โดยเนนการลงมือปฏิบัติ
3024902 โครงการพิเศษดานวารสารศาสตร
Special Project in Journalism
2(0-4-2)
ใหนักศึกษาทําโครงการพิเศษเกี่ยวกับ
วารสารศาสตรในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ โดยการนํา
ความรูและประสบการณมาประยุกตใชทําโครงการ
ที่เกี่ยวของกับงานที่เรียน เพื่อใหมีความรูลึกซึ้ง
กวางขวาง เพิ่มทักษะ และประสบการณ อันเปน
ประโยชนในการหางานในสายวิชาชีพตอไป โดย
ได รั บคํ าแนะนํ าและอยู ภายใต การนิ เทศก ของ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ

3023302 การประยุกตคอมพิวเตอรสําหรับ
งานวารสารศาสตร
Computer Information Technology
and Applications for Journalism
3(2-2)
ศึ ก ษ า แ ล ะ ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ร ะ บ บ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการ
สืบคนขอมูลวิเคราะห จําแนกประเภท จัดเก็บ
ข อ มู ล และนํ า มาใช ใ นงานวารสารศาสตร
รวมทั้ ง การจั ด บริ ก าร เป น ต น ว า การใช
คอมพิวเตอรเน็ตเวิรค อินเตอรเน็ต อินทราเน็ต
โฮมเพจ มัลติมีเดีย
3024902 โครงการพิเศษดานวารสารศาสตร
Special Project in Journalism
3(2-2)
ใหนักศึกษาทําโครงการพิเศษหรืองาน
ศึกษาคนควาทางดานวารสารศาสตรในการดูแล
ของอาจารยและ / หรือผูทรงคุณวุฒิ

หมายเหตุ
ปรับเนื้อหาเพื่อความ
เหมาะสมและทันสมัย

ปรับเนื้อหาเพื่อความ
เหมาะสมและทันสมัย
และเนือ้ หาวิชาเดิม
คําอธิบายบางสวน
ซ้ําซอนกับวิชาเทคโน
โลยีสารสนเทศเพือ่ งาน
วารสารศาสตร

ปรับเนื้อหาเพื่อความ
เหมาะสมและทันสมัย
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3032401 การผลิตวัสดุกราฟกเพื่องาน
ประชาสัมพันธ
Graphic Production for Public
Relations
3(2–2)
ค ว า ม ห ม า ย ข อ บ ข า ย แ ล ะ
ความสํ า คั ญ ของวั ส ดุ ก ราฟ ก ที่ มี ต อ งาน
ประชาสัมพันธ หลักการออกแบบวัสดุกราฟก
ฝ ก ปฏิ บั ติ อ อกแบบวั ส ดุ ก ราฟ ก ประเภทต า งๆ
โดยเน น การใช ค วามคิ ด สร า งสรรค รู ป แบบ
เนื้อหาและการนําไปใชใหเหมาะสม

3032402 คอมพิวเตอรกราฟกเพื่องาน
ประชาสัมพันธ
Computer Graphics for Public
Relations
3(2-2-5)
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ
และประเภทของงานกราฟ ก สํ า หรั บ การ
ประชาสั ม พั น ธ การประยุ ก ต ใ ช ค อมพิ ว เตอร
กราฟกในการออกแบบเพื่อสื่อความหมาย ใน
งานประชาสัมพันธ หลักการออกแบบวัสดุ
กราฟก ฝกปฏิบัติออกแบบวัสดุกราฟกประเภท
ตางๆ ทั้งตัวอักษร เสน สี รูปทรง รูปราง การ
ตกแตงภาพ การออกแบบสรางสรรคกราฟก
ทางการประชาสัมพันธ โดยเนนการใชความคิด
สรางสรรค รูปแบบ เนื้อหาและการนําไปใชให
เหมาะสม
3033201 การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ
Speaking for Public Relations
3(2-2-5)
ศึกษาความมุงหมายและหลักการพูด
เพื่อการประชาสัมพันธ ลักษณะของการพูดใน
โอกาสตางๆ การนําเสนอความคิดผานการพูด
การเขียนบท การเตรียมตัวในการพูด การใชสื่อ
เพื่อชวยในการนําเสนอประเด็น ฝกปฏิบัติการ
พูดตามวัตถุประสงคและโอกาสที่แตกตางกั น
เพื่อสรางบุคลิกภาพ ความมั่นใจ ฝกการใช
เสียง ตลอดจนลีลาการดําเนินเรื่องและการใช
ภาษาให เ หมาะสมกั บ การประชาสั ม พั น ธ ใ น
โอกาสตางๆ
3033502 การบรรยายสรุปและเทคนิคการ
นําเสนองานเพื่อการประชาสัมพันธ
Briefing and Presentation
Technique for Public Relations
3(2-2-5)
ศึกษาหลักการ วิธีการ เทคนิค และ
กลยุทธ ในการนําเสนอผลงานและการบรรยาย
สรุปการดําเนินงาน วิธีการในการนําเสนอ
ผลงานแกบริษัทลูกคา เพื่อการแขงขันกับบริษัท
ตั ว แทนประชาสั ม พั น ธ อื่ น การเตรี ย มงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน การเลือกใชสื่อและการ
จัดเตรียมสื่อตางๆ ประกอบการนําเสนอ ฝก
เปนผูดําเนินการในการนําเสนอและการประชุม

3033201 การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ
Speaking for Public Relations
2(1–2)
ศึกษาความมุงหมายและหลักการพูด
เพื่อการประชาสัมพันธ ฝกปฏิบัติเพื่อสราง
บุ ค ลิ ก ภาพ ความมั่ น ใจ ฝ ก การใช เ สี ย ง
ตลอดจนลีลาการดําเนินเรื่องและการใชภาษา
ให เ หมาะสมกั บ การประชาสั ม พั น ธ ใ นโอกาส
ตางๆ

3033503 การบรรยายสรุปและเทคนิคการ
ประชุม
Briefing and Conference Techniques
3(2–2)
วิ ธี ก าร เทคนิ ค การบรรยายสรุ ป
กิจการและการดําเนินงานของหนวยงาน การ
บรรยาย โดยการใชสื่อตางๆ ประกอบ เทคนิค
การประชุมแบบตางๆ การเตรียมงานขั้นตอน
การดําเนินงาน การประเมินผลการประชุม ฝก
เป น ผู ดํ า เนิ น การประชุ ม ร ว มประชุ ม และ
บรรยายสรุป

หมายเหตุ
ปรับเนื้อหาเพื่อความ
เหมาะสมและทันสมัย

ปรับเนื้อหาเพื่อความ
เหมาะสมและทันสมัย

ปรับเนื้อหาเพื่อความ
เหมาะสมและทันสมัย
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3034101 สื่อประชาสัมพันธ
Public Relations Media 3(2–2)
ศึ ก ษาบทบาท การใช เ ครื่ อ งมื อ
สื่ อ สารประเภทต า งๆ ที่ เ ป น ประโยชน ใ นการ
ดํ า เนิ น งานประชาสั ม พั น ธ ทั้ ง ในด า นทฤษฎี
แ ล ะ ภ า ค ป ฏิ บั ติ โ ด ย มุ ง ใ ห นั ก ศึ ก ษ า มี
ความสามารถในการเลือกใช และผลิตสื่อเพื่อ
การประชาสัมพันธในลักษณะตางๆ

3034301 สื่อประชาสัมพันธ
Public Relations Media 3(2-2-5)
ศึกษาบทบาท
การใชเครื่องมือ
สื่อสารประเภทตางๆ
ที่เปนประโยชนในการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ ทั้งในดานทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ หลักการ แนวคิด กระบวนการ
และกลยุทธในการผลิตสื่อประชาสัมพันธประเภท
ตางๆ โดยมุงใหนักศึกษามีความสามารถในการ
เลือกใช และผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธใน
ลักษณะตางๆ
3034501 การจัดนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ
Exhibition and Events Marketing
3(2-2-5)
หลั กการและแนวทางในการจั ด
นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ
และการโฆษณา ความหมาย ความสําคัญ และ
คุ ณลั กษณะของนิ ทรรศการและกิ จกรรมพิ เศษ
ประเภทตางๆ การวางแผน การออกแบบการจัด
นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ เทคนิคตางๆ ในการ
จัดนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ ปฏิ บัติการจั ด
นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษเพื่อการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ การวัดและประเมินผลการจัด
นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ
3034502 การวางแผนการประชาสัมพันธ
Public Relations Planning
3(2-2-5)
ศึกษาความหมาย
ความสําคัญ
วัตถุประสงค นโยบาย การกําหนดกลยุทธ กลวิธี
ประเภทและขั้ น ตอนของการวางแผนการ
ประชาสัมพันธ วิธีการกําหนดแนวคิด เนื้อหา สื่อ
และกิ จ กรรมทางการประชาสั ม พั น ธ รวมทั้ ง
กระบวนการวางแผนงานประชาสัมพันธ เชน การ
กําหนดงบประมาณ การกําหนดอัตรากําลัง การ
กําหนดตารางเวลา การติดตามผลและประเมินผล
การประชาสัมพันธ ตลอดจนการแกไขปญหา
อุปสรรคตางๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

3034501 การจัดนิทรรศการ
Exhibition
2(1–2)
ความหมาย ความสํ า คั ญ และ
คุณลักษณะของนิทรรศการประเภทตางๆ ของ
นิทรรศการ การวางแผน การออกแบบการจัด
นิทรรศการ เทคนิคตางๆ ในการจัดนิทรรศการ
ปฏิ บัติ การจั ด นิท รรศการเพื่อ การโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ การวัดและประเมินผลการ
จัดนิทรรศการ

3034502 การวางแผนการประชาสัมพันธ
Public Relations Planning
3(2–2)
ศึ ก ษาความหมาย ความสํ า คั ญ
วัตถุ ประสงค นโยบาย และประเภทของการ
ว า ง แ ผ น ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ร ว ม ทั้ ง
กระบวนการวางแผนงานประชาสัมพันธ เช น
การกําหนดงบประมาณการกําหนดอัตรากําลัง
การติดตามผลและประเมินผลการประชาสัมพันธ
ตลอดจนการแก ไ ขป ญ หาอุ ป สรรคต า งๆ ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

หมายเหตุ
ปรับเนื้อหาเพื่อความ
เหมาะสมและทันสมัย

ปรับเนื้อหาเพื่อความ
เหมาะสมและทันสมัย

ปรับเนื้อหาเพื่อความ
เหมาะสม
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3034902 โครงการพิเศษดานการประชาสัมพันธ 3034902 โครงการพิเศษดานการประชาสัมพันธ
Special Project in Public Relations
Special Project in Public Relations
3(2–2)
2(0-4-2)
ใหนักศึกษาทําโครงการพิเศษหรืองาน
ใหนักศึกษาทําโครงการพิเศษเกี่ยวกับ
ศึกษาค นควาทางดานการประชาสัม พัน ธ ใน การประชาสัมพันธในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ โดย
ความดูแลของอาจารยและหรือผูทรงวุฒิ
การนําความรูและประสบการณมาประยุกตใชทํา
โครงการที่เกี่ยวของกับงานที่เรียน เพื่อใหมีความรู
ลึกซึ้ง กวางขวาง เพิ่มทักษะ และประสบการณ
อันเปนประโยชนในการหางานในสายวิชาชีพตอไป
โดยไดรับคําแนะนําและอยูภายใตการนิเทศกของ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ
3043301 การใชหองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง 3043301 การใชหองปฏิบตั ิการวิทยุกระจาย
Radio Studios
2(1–2)
เสียงและวิทยุโทรทัศน
Radio and Television Studios
รู ป แบบของห อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยุ 3(2-2-5)
กระจายเสียง เทคนิคและวิธีการใชหองปฏิบัติ
รู ป แบบของห อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยุ การวิทยุกระจายเสียงและอุปกรณประกอบตางๆ
เชน ไมโครโฟน เครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยาย กระจายเสียงและหองปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน
เสี ย ง เครื่ อ งเล น แผ น เสี ย ง เครื่ อ งรั บ และส ง เทคนิ ค และวิ ธี ก ารใช ห อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยุ กระจายเสีย งและวิท ยุโทรทัศน
อุป กรณ
วิทยุกระจายเสียง
ประกอบตางๆ ตลอดจนอุปกรณที่ใชในการ
3043302 การใชหองปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Television Studios
2(1–2)
รูปแบบของหองปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน
เทคนิคและวิธีการใชหองปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน
ตลอดจนอุป กรณที่ ใช ในการผลิตรายการวิท ยุ
โทรทัศน เชน กลองถายโทรทัศน เครื่องบันทึก
เทปโทรทั ศ น อุ ป กรณ ช ว ยสร า งภาพพิ เ ศษ
อุปกรณเสียง แสง สี ฉาก และอื่น ๆ
3044902 โครงการพิเศษดานวิทยุกระจาย
3044902 โครงการพิเศษดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
เสียงและวิทยุโทรทัศน
Special Project in Broadcasting
Special Project in Radio and
3(2–2)
Television
2(0-4-2)
การศึกษาพิเศษเปนรายบุคคลในเรื่อง
ใหนักศึกษาทําโครงการพิเศษเกี่ยวกับ
เกี่ ย วกั บ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งหรื อ วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งหรื อ วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น ในเรื่ องที่
โดยมีอาจารย และ / หรือผูทรงคุณวุฒิเปนผูให นั กศึ กษาสนใจ โดยการนํ าความรู และ
ประสบการณมาประยุกตใชทําโครงการที่เกี่ยวของ
คําแนะนําปรึกษา
กับงานที่เรียน เพื่อใหมีความรูลึกซึ้ง กวางขวาง
เพิ่มทักษะ และประสบการณ อันเปนประโยชนใน
การหางานในสายวิ ช าชี พ ต อ ไป โดยได รั บ
คําแนะนําและอยูภายใตการนิเทศกของอาจารยที่
ปรึกษาโครงการ

หมายเหตุ
ปรับเนื้อหาเพื่อความ
เหมาะสม

ปรับเนื้อหาเพื่อความ
เหมาะสม

ปรับเนื้อหาเพื่อความ
เหมาะสม
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5542701 ออกแบบบรรจุภัณฑ 1
Package Design 1
3(2-2)
ศึกษาประวัติความเปนมาของบรรจุ
ภัณฑ หลักการออกแบบ หนาที่ และโครงสราง
ของบรรจุ ภั ณ ฑ ช นิ ด ต า งๆ ศึ ก ษาวั ส ดุ ห ลั ก ที่
สามารถนํามาใชทําบรรจุภัณฑได เชน กระดาษ
พลาสติก ไม แกว ฯลฯ ฝกปฏิบัติการออกแบบ
บรรจุภัณฑพื้นฐาน เชน ซอง กลองพับอยาง
งายๆ และฝกปฏิบัติการทําหุนจําลองเทาจริง

3053402 การออกแบบบรรจุภัณฑ
Package Design
3(2-2-5)
ความหมายและหนาที่ของบรรจุภัณฑ
แนวคิ ดในการออกแบบบรรจุ ภั ณฑ หลั ก การ
ออกแบบบรรจุ ภั ณฑ การเลื อกบรรจุ ภั ณฑ ที่
เหมาะสมกั บผลิ ตภั ณฑ ตราสิ นค าและความ
สํ าคั ญของตราสิ นค า ความสํ าคั ญ หลั กการ
แนวคิด และหลักการในการออกแบบฉลากหรือ
กราฟ ก บนบรรจุ ภั ณ ฑ การใช โ ปรแกรม
คอมพิวเตอรและการนําเทคโนโลยีใหมมาใชใน
การออกแบบและจั ดทํ าบรรจุ ภั ณ ฑ ป ญ หาที่
เกี่ยวของกับบรรจุภัณฑ ฝกปฏิบัติการออกแบบ
บรรจุภัณฑพื้นฐาน
3053502 การผลิตงานโฆษณาเพื่อสื่อสิ่งพิมพ
Advertising Production for Print
Media
3(2-2-5)
ความหมาย ความสําคัญของการ
โฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ ธรรมชาติการรับรูของ
ผูรับสารทางการโฆษณา หลักการออกแบบ
แนวคิดและการกําหนดแนวคิดในการออกแบบ
โฆษณา การออกแบบโฆษณาสําหรับสื่อสิ่งพิมพ
การจั ด การแผนกโฆษณาในหนั ง สื อ พิ ม พ แ ละ
นิตยสาร การกําหนดอัตราคาโฆษณา จํานวน
จําหนาย การวิจัยผูอาน การกําหนดนโยบาย
ในการโฆษณาและการรั บ โฆษณาสิ่ ง พิ ม พ
กฎหมายและขอบังคับ โอกาสและความสําเร็จ
ของการใชสื่อสิ่งพิมพ
3054903 โครงการพิเศษดานการโฆษณา
Special Project in Advertising
2(0-4-2)
ใหนักศึกษาทําโครงการพิเศษเกี่ยวกับ
การโฆษณาในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ โดยการนํา
ความรูและประสบการณมาประยุกตใชทําโครงการ
ที่เกี่ยวของกับงานที่เรียน เพื่อใหมีความรูลึกซึ้ง
กวางขวาง เพิ่มทักษะ และประสบการณ อันเปน
ประโยชนในการหางานในสายวิชาชีพตอไป โดย
ได รั บคํ าแนะนํ าและอยู ภายใต การนิ เทศก ของ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ

3053502 การโฆษณาทางสิ่งพิมพ
Printed Media Advertising 2(1–2)
ก า ร จั ด ก า ร แ ผ น ก โ ฆ ษ ณ า ใ น
หนังสือพิมพและนิตยสาร การกําหนดอัตราคา
โฆษณา จํานวนจําหนาย การวิจัยผูอาน การ
กําหนดนโยบายในการโฆษณาและการรับโฆษณา
สิ่ ง พิ ม พ กฎหมายและข อ บั ง คั บ โอกาสและ
ความสําเร็จของการใชสื่อสิ่งพิมพ

3054902 โครงการพิเศษดานการโฆษณา
Special Project in Advertising
3(2–2)
การศึ กษาพิ เศษเป นรายกลุ มในเรื่ อง
เกี่ยวกับการโฆษณา โดยมีอาจารยในภาควิชา
และ/หรือผูทรงคุณวุฒิ เปนผูใหคําแนะนําปรึกษา

หมายเหตุ
ปรับเนื้อหาเพื่อความ
เหมาะสมและทันสมัย

ปรับเนื้อหาเพื่อความ
เหมาะสมและทันสมัย

ปรับเนื้อหาเพื่อความ
เหมาะสม
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20.10 รายวิชาใหมและคําอธิบายรายวิชา
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

1500102

ภาษาไทยเพื่อการสืบคน
3(3-0-6)
Thai for Information Retrieval
การสืบคนขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ โดยใชหลักการทางภาษาไทย เพื่อการอาน
สรางความเขาใจโดยการตีความ ขยายความ เชื่อมโยงกับมิติดานวัฒนธรรม และ
สามารถคนควาเขียนสรุปความ เปนรายงานผลการสืบคนอยางเปนระบบ

1550001

พื้นฐานการใชภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Fundamentals of English Usage
มุ งใหผู เรียนมี ความรู ความเขาใจและประยุกต ใชหลั กการใช ภาษาอั งกฤษ
พื้นฐานในการสื่อสารเบื้องตน โดยศึกษาและฝกใชไวยากรณพื้นฐานในเนื้อหาการฟง
และการอานทั่วไป เรียนรูและฝกใชคําศัพท การออกเสียง และการสรางประโยคเพื่อ
สื่อสารดวยการพูดและการเขียนทั่วไป

1550002

3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประจําวัน
English for Everyday Communication
มุงพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในสถานการณทั่วไป ฝกการพูดและการเขียนแนะนําตนเองและผูอื่น การบอก
สถานที่ การแสดงความรูสึก การชวนและการเชิญ การอนุญาตและการขอรอง การ
บอกทิศทาง การซื้อ-ขายสินคา สภาพอากาศ การใชโทรศัพท การถามและการบอก
ขอมูลทั่วไปที่เรียนรูจากสื่อการฟงและการอาน ตลอดจนเรียนรูหลักไวยากรณทจี่ าํ เปนที่
นํามาใชในการพูดและการเขียนเพื่อการสื่อสารขอมูลทั่วไป

1550003

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู
3(3-0-6)
English for Developing Study Skills
พัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อหาขอมูลและเรียนรูจากสื่อ
และแหลงขอมูล เอกสาร ตํารา หนังสือพิมพ วารสาร เว็บไซต ใหผูเรียนขยาย
ความรู ในสาขาวิชาตางๆ กระบวนการอาน หลักไวยากรณที่จําเปนในการอานทั่วไป
ในชีวิตประจําวัน
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

1571101

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamentals of Chinese
พัฒนาความรูความเขาใจหลักการใชภาษาจีนพื้นฐาน ศึกษาระบบการออก
เสียงภาษาจีน (พินอิน) เพื่อใชในการสื่อสารในสถานการณที่เกี่ยวกับการทักทาย การ
แนะนําตนเอง การบอกเวลา การบอกจํานวน ครอบครัว สวนตางๆ ของรางกาย
สถานที่ สี และสิ่งของ คําศัพท หลักไวยากรณเบื้องตนที่ใชในการเรียนรูและการ
สื่อสาร และเรียนรูวัฒนธรรมจีน

1571102

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารประจําวัน
3(3-0-6)
Chinese for Everyday Communication
พัฒนาความสามารถในการสื่อสารของผูเรียน การฟง การพูด การอาน
และการเขียนภาษาจีน เพื่อสื่อสารในสถานการณทั่ว ไป การพูดและเขี ยนแนะนํ า
ตนเองและผูอื่น การถาม และการบอกสถานที่ การแสดงความรูสึก การชวนและการ
เชิญ การอนุญาตและการขอรอง การบอกทิศทาง การซื้อ-ขายสินคา สภาพอากาศ
การใชโทรศัพท การถามและการบอกขอมูลทั่วไป ที่เรียนรูจากสื่อการฟงและการอาน
เรียนรูหลักไวยากรณที่จําเปนที่นํามาใชในการพูดและการเขียนเพื่อสื่อสารขอมูลทั่วไป

2500102

พลวัตสังคมไทย
3(3-0-6)
Dynamics of Thai Society
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกระแสการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนผานเขาสูสังคม
อนาคตของสังคมไทยสังคมโลก วิเคราะหสถานการณไทยสถานการณโลกที่สําคัญใน
ปจจุ บัน แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยสังคมโลก และการปรับตัว ของ
ประเทศไทยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภูมิปญ
 ญา ยุทธศาสตรการดําเนินชีวิต
ที่สอดคลองกับกระแสโลกบนพื้นฐานภูมิปญญาไทยและความยั่งยืนของวัฒนธรรม
ทองถิ่น

2500103

เศรษฐกิจและสังคมเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Integration of Economics and Society
การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาชีวิต สังคม และองคกร
เพื่อใหเกิดครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมอยูเย็นเปนสุขบนความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม การบริหารจัดการใหเกิดธรรมาภิบาลภายใตระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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2500104

การจัดการเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Quality of Life Management
แนวคิดและหลักการจัดการในยุคปจจุบันเกี่ยวกับการจัดการความรู สังคม
ข อ มู ล ข า วสาร ทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล อ ม องค ก รคุ ณ ภาพ การจั ด การการ
เปลี่ ย นแปลงเศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมื อ ง การจั ด การระเบี ย บสั ง คม สั ง คม
คุ ณ ภาพ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน หลั ก การมี ส ว นร ว ม รั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายใน
ชีวิตประจําวันเพื่อคุณภาพชีวิต

4000101

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Everyday Life
กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรและการดําเนินการแกปญหา
ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดาน
กายภาพและชีวภาพ สิ่งมีชีวิต สารเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการอาหาร
นาโนเทคโนโลยี พลังงาน การสื่อสารและโทรคมนาคม การเปลี่ยนแปลงของโลกและ
บรรยากาศ อาหาร ยาและสุขภาพที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน

4000104

สิ่งแวดลอมและชีวิต
3(3-0-6)
Environment and Life
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ความเชื่อมโยงของระบบสิ่งแวดลอมของ
โลก มนุษยและระบบนิเวศ วัฎจักรของโลกทั้งระบบ พิบัติภัยทางธรรมชาติ ปญหา
สิ่ ง แวดล อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ แนวทางแก ป ญ หาสิ่ ง แวดล อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มี
ผลตอสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน

4000105

กีฬาและนันทนาการเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Sport and Recreation for Life
สถานการณโลกกับความจําเปนในการมีสุขภาพที่ดี ความสําคัญของการกีฬา
และนันทนาการที่มีตอการพัฒนาสุขภาพ การพิจารณาเลือกกิจกรรมทางการกีฬาและ
นันทนาการใหเหมาะสมกับเพศ วัย และสภาพรางกาย ความปลอดภัยในการเลน การ
ออกกํ าลั งกายเพื่อสุ ขภาพ การใช เวลาว างให เปนประโยชน และนั นทนาการเพื่ อ
คุณภาพชีวิตที่ดี ความรูในการดูกีฬา คุณธรรมจริยธรรมในการเลนกีฬาและการดูกีฬา
กิจกรรมสรางสรรค เชน การบริหารกายแอโรบิค วูดบอล กีฬาพื้นเมือง ลีลาศ
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4000106

เทคโนโลยีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Technology
ศึกษาความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ การใชเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยมุงเนนการ
พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น การเลือกใชเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ เทคนิค
วิธีการเพื่อการประหยัดพลังงาน ตนทุนการผลิต และคาใชจายในครัวเรือน การเกษตร
แบบยั่งยืนเพื่อการแปรรูป การถนอมผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
และการจัดจําหนาย

3001104

หลักการตลาดสําหรับงานนิเทศศาสตร
3(3-0-6)
Principles of Marketing for Communication Arts
ศึกษาถึงความหมายและความสําคัญของการตลาด ในฐานะเปนกิจกรรม
ทางดานนิเทศศาสตรอยางหนึ่ง โดยกลาวถึงแนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด
สวนผสมทางการตลาด ระบบการตลาดและเปาหมาย แรงจูงใจ พฤติกรรมผูบริโภค
ความเขาใจเกี่ยวกับสวนผสมการตลาด และประเภทของตลาด ความสัมพันธระหวาง
การตลาดกับงานดานนิเทศศาสตร และการนํางานดานนิเทศศาสตรไปประยุกตใชกับ
การตลาดในบริบทตางๆ

3001201

คอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับงานนิเทศศาสตร
3(2-2-5)
Introduction to Computer for Communication Arts
ศึกษาถึงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การใชและประโยชนที่ไดรับ
จากการใชคอมพิวเตอรในงานดานการสื่อสาร ศึกษาและฝกทักษะการใชคอมพิวเตอร
เปนเครื่องมือในการจัดการงานวารสาร งานประชาสัมพันธ งานประชุม งานการ
ประสานงาน และติดตอนัดหมาย งานรวบรวม และประมวลขอมูลทางนิเทศศาสตร

3012102

การวิเคราะหผูรับสารและกลุมเปาหมาย
3(3-0-6)
Audience and Consumer Analysis
การวิเคราะหทัศนคติ พฤติกรรม และสภาวะแวดลอมของผูรับสารและ
กลุมเปาหมาย ตามลักษณะโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา การเมือง
ศาสนา และวัฒนธรรม การวิเคราะหผูรับสารและกลุม เปาหมายกับการใชประโยชน
จากสื่อ กระบวนการรับรูและพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ความเห็นของผูรับสารและ
กลุมเปาหมายที่มีตอบทบาทของสื่อในดานงานโฆษณา การประชาสัมพันธ และ
กิจกรรมการสือ่ สารตางๆ
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3012201

การสื่อสารและธุรกิจคาปลีก
3(3-0-6)
Communication and Retail Business
ศึ ก ษาความหมายและวิ วั ฒ นาการทางธุ ร กิ จ ค า ปลี ก กั บ บทบาทและ
ความสําคัญของการสื่อสาร ความรูทั่วไปในดานลักษณะการคาปลีก ประเภท
การคาปลีก การจัดองคกรการคาปลีก กลยุทธทางการตลาดสําหรับการสื่อสารและ
ธุ ร กิ จ ค า ปลี ก รู ป แบบของการสื่ อ สารที่ เ หมาะสม เพื่ อ เพิ่ ม พู น คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพในการสื่อสารและธุรกิจคาปลีก

3012202

การสื่อสารทางการตลาดและการสงเสริมการขาย
3(3-0-6)
Marketing Communication and Sales Promotion
ศึกษาความหมาย แนวความคิด หลักการ บทบาทและความสําคัญของการ
สื่อสารทางการตลาดและการสงเสริมการขาย การสื่อสารการตลาดและการสงเสริมการ
ขายประเภทตางๆ เทคนิคและองคประกอบของการสื่อสารทางการตลาดและการสงเสริม
การขายที่มงุ สูผ ูบริโภค คนกลาง และทีมงานขาย ขอเสนอ ฐานขอมูล และปจจัยทีท่ าํ ให
สื่อสารทางการตลาดและการสงเสริมการขายประสบความสําเร็จ หลักการวางแผนการ
สื่อสารทางการตลาดและการสงเสริมการขาย

3012301

คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
Computer Graphics for Marketing Communication
การประยุกตใชคอมพิวเตอรกราฟกในการออกแบบ เพือ่ สื่อความหมายในงาน
การสื่อสารทางการตลาด หลักการออกแบบวัสดุกราฟก ฝกปฏิบัติออกแบบวัสดุกราฟก
เพื่องานการสือ่ สารทางการตลาดประเภทตางๆ ทัง้ ตัวอักษร เสน สี แสง เงา รูปทรง
รูปราง การตกแตงภาพ และการออกแบบสรางสรรคกราฟกทางการสื่อสารการตลาด
โดยเนนการใชความคิดสรางสรรค รูปแบบ เนื้อหาและการนําไปใชใหเหมาะสม

3013203

การสื่อสารในองคการ
3(3-0-6)
Organizational Communication
ศึกษาถึงความสําคัญและปญหาของการสื่อสารในองคการ โดยเนนในเรื่อง
ของพฤติกรรมทางการสื่อสารของบุคคลที่มีความหมายในการสื่อสาร
ตลอดจน
รูปแบบวิธีการสื่อสารในองคการ โครงสรางขององคการที่มีผลตอการสื่อสาร ลักษณะ
และรูปแบบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวางแผนในการสือ่ สารใหเหมาะสม
กับนโยบาย กลุมเปาหมาย และสถานการณในองคการ ตลอดจนศึกษาถึงสื่อและ
กิจกรรมประชาสัมพันธในองคการ
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3013204

สถานการณปจจุบันทางการตลาด
3(3-0-6)
Current Issues in Marketing
ศึกษาถึงหัวขอขาวสารทางการตลาดที่นาสนใจในปจจุบัน
เพื่อวิเคราะห
อธิบาย ประเมินแนวคิด ประเด็นและเหตุการณตางๆ ในปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว ซึ่งสงผลกระทบตอการบริหาร และการตัดสินใจทางการตลาด เพื่อ
เปนแนวทางในการวางแผนปรับเปลี่ยนกลยุทธ โดยประยุกตความรูจากทางดาน
การตลาด และการศึกษาคนควาเพิ่มเติม

3013205

การสื่อสารตราสินคา
3(3-0-6)
Brand Communications
ศึกษาความหมายของตราสินคา บุคลิกภาพของตราสินคา เอกลักษณตราสินคา
องคประกอบ และกลยุทธการสรางตราสินคาในแงมุมของการสื่อสาร การวางแผนใน
การนําเครื่องมือการสื่อสารการตลาดทุกรูปแบบ อาทิ โฆษณา การประชาสัมพันธ
การสงเสริมการขาย การตลาดทางตรง การจัดกิจกรรมพิเศษ การตกแตงราน หีบหอ
บรรจุภัณฑ
และลูกคาสัมพันธมาใชอยางผสมผสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อ
สื่อสารตราสินคา ตลอดจนศึกษากรณีตัวอยางการสื่อสารตราสินคาขององคกรธุรกิจ
รูปแบบตางๆ

3013206

สถิติและการประมวลผลวิจัยทางการสือ่ สารดวยคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Statistics and Computer Application in Communication Research Processing
ศึกษาระเบียบวิธีทางสถิติและวิจัยเบื้องตนที่จําเปนสําหรับการวิจัยทางการ
สื่อสาร ศึกษาและฝก ทักษะการใชคอมพิวเตอรเ ปนเครื่องมือในการวางแผนการ
ดําเนินการวิจัยทางการสื่อสาร การสุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณ การทดสอบสมมติฐาน
และระดับนัยสําคัญทางสถิติและการจัดทํารายงานการวิจัยทางการสื่อสาร

3013301

การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพเพื่อการสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
Printed Media for Marketing Communication Design
ศึกษารูปแบบและวิธีการผลิตสื่อสิ่งพิมพประเภทตางๆ หลักการและวิธีการใช
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ ฝกปฏิบัติผลิตสื่อสิ่งพิมพเพื่อการสื่อสารการตลาดใน
รูปแบบตางๆ โดยวางแผนการผลิต จัดเตรียมเนื้อหา ดําเนินการผลิตและประเมินผล
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ รวมทั้งศึกษาปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น วิธีแกไขและขอเสนอแนะ
ในการแกปญหาเหลานัน้
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3013302

การสรางสรรคและผลิตสือ่ ในการสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
Creativity and Marketing Communication Production
ศึกษาบทบาทการใชเครื่องมือสื่อสารประเภทตางๆ
ที่เปนประโยชนในการ
ดําเนินงานการสื่อสารทางการตลาด ศึกษาประเภทของสือ่ ที่ใชในการสือ่ สารทาการตลาด
อาทิสื่อสิง่ พิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส อินเตอรเน็ต และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห
วิธีการสรางสรรคสื่อรูปแบบตางๆ กระบวนการวางแผนสือ่ การกําหนดกลยุทธและกลวิธี
การเลือกใชสื่อ ตลอดจนการวัดประสิทธิผลการใชสื่อ ปฏิบัติการสรางสรรคและผลิตสื่อ
ในการสื่อสารทางการตลาดประเภทตางๆ ที่เปนเครื่องมือสื่อสารการตลาด การโฆษณา
และการประชาสัมพันธ

3013303

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพือ่ งานสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
Computer Multimedia for Marketing Communication
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เพื่อการออกแบบในการ
สื่อสารทางการตลาด เรียนรูขั้นตอนการทํางาน และเทคนิคการผลิตงานมัลติมีเดีย โดย
การใชโปรแกรมประยุกต ศึกษากระบวนการออกแบบสรางสรรคที่มีการนําอุปกรณ
คอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวงอื่นๆ มาสรางงาน ทั้งนี้มุงเนนใหผูเรียนไดเขาใจการ
ทํางาน และการผลิตงานมัลติมีเดียเบื้องตน เพื่อนําไปใชในการสื่อสารทางการตลาดได
อยางมีประสิทธิภาพ

3013401

การบริหารการสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Communication Management
ศึกษาความสัมพันธและวิเคราะหถึงแนวทางของการบริหาร ระหวางงานดานการ
จัดการการตลาดและงานดานการสื่อสารที่สอดคลองกัน เพื่อหาแนวทางที่ทําใหทั้งงาน
ดานการสื่อสารและงานดานการตลาดประสบความสําเร็จ การทําตลาดยุคใหมโดยอาศัย
หลั กการทางการสื่อสารเพื่ อบรรลุ เป าหมาย โดยจะชี้ให เห็นถึ งการใชการตลาดและ
หลักการสื่อสารที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จ ทั้งในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
และหนวยงานเอกชน

3013402

กลยุทธการสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Communication Strategies
ศึ ก ษาวิ เ คราะห ถึง การบริ ห ารและการวางแผนการตลาดแบบบู ร ณาการ
กําหนดกลุยทธและนําเอาเครื่องมือการสื่อสารการตลาดเขามาชวยในการวางแผนการ
ติดตอสื่อสารกับผูบริโภค เชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย
และการขายตรงมาใชอยางผสมผสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ตลอดจนศึกษาถึง
กลยุทธการวางแผนเพื่อใหผูศึกษาเขาใจถึงระบบการตลาดสมัยใหม
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3013403

กลยุทธการใชสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
Media Strategy for Marketing Communication
ศึกษาถึงเทคนิคการใชสื่อใหเหมาะสมกับหลักการสงเสริมการตลาด
การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ การขายตรง และการสงเสริมการขาย โดยเนนการเลือก
และวิเคราะหถึงรูปแบบของสื่อที่ใชใหเหมาะสมกับกลยุทธทางการตลาด

3013404

เทคนิคและจิตวิทยาการนําเสนองาน
3(2-2-5)
Technique and Psychology of Presentation
ศึ ก ษาเทคนิ ค และวิ ธี ก ารในการนํ า เสนองาน การเตรี ย มตั ว ด า นต า งๆ
กระบวนการนําเสนอ จิตวิทยาการนําเสนองาน การสื่อเเละออกเเบบสารในการ
นําเสนอใหเกิดประสิทธิผล ตลอดจนการใชสื่อและเครื่องมือในการนําเสนอ ทั้งดาน
อุปกรณและโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ

3013405

ระบบสารสนเทศทางการสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Communication Information System
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด บทบาท และหนาที่ของระบบสารสนเทศทางการ
สื่อสารการตลาด กระบวนการพัฒนา และการจัดการระบบสารสนเทศทางการ
สื่อสารการตลาดและการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสวนประสม
ทางการตลาด การวางแผน การพยากรณ การวิจัยตลาด และการควบคุมเพื่อ
ใชประโยชนในการตัดสินใจทางการสื่อสารการตลาด

3014202

การสื่อสารการตลาดระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Marketing Communication
ศึกษาหลักการ แนวความคิด และวิธีดําเนินการเกีย่ วกับการสื่อสารการตลาด
ระหวางประเทศ รวมทั้งการวิเคราะหสภาพปญหาเกี่ยวกับภาวะแวดลอมที่มีผลตอ
การดําเนินการทางการสื่อสารตลาดระหวางประเทศ

3014203

การรณรงคทางการสื่อสารเพื่อการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Communication Campaign
ศึกษากระบวนการวางแผนรณรงคและวิธีการเลือกใชกลยุทธ ที่เหมาะสม
ศึกษาบทบาทและการใชกลยุทธการสื่อสารในรูปแบบตางๆ เพื่อสื่อสารทางการตลาด
เกี่ยวกับสินคาและบริการอยางมีประสิทธิภาพ มุงเนนการนําหลักการและทฤษฎี
เกี่ยวของกับการสื่อสารมาประยุกตใชไดจริงในทางปฏิบัติ ปฏิบัติการวางแผนและ
ดําเนินโครงการรณรงคทางการสื่อสารเพื่อการตลาด
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3014204

การจัดกิจกรรมและนิทรรศการทางการตลาด
3(2-2-5)
Event and Exhibition Marketing
หลั ก การและแนวทางในการจั ด กิ จ กรรมและนิ ท รรศการทางการตลาด
ความหมาย ความสําคัญ และคุณลักษณะของสื่อกิจกรรมและนิทรรศการประเภทตางๆ
ตลอดจนศึกษาถึงกลยุทธในการสงเสริมการตลาด การนําเสนอการเปดตัวสินคาและ
บริการ การเลือกพื้นที่ที่ใชสําหรับการจัดกิจกรรม การวิเคราะหสถานการณทาง
การตลาด กลุมเปาหมาย สินคา สภาพที่ตั้ง วิธีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อดึงดูดความ
สนใจ การเลือกใชอุปกรณและสื่อตางๆ ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับแผนงานที่ไดวางไว ปฏิบัติการจัดสื่อกิจกรรมและนิทรรศการทางการตลาด
การวัดและประเมินผลการจัดนิทรรศการ

3014301

การผลิตและออกแบบเว็บไซตเพื่อการสื่อสารทางการตลาด
3(2-2-5)
Production and Website Designs for Marketing Communication
ศึกษาหลักการ แนวคิดพื้นฐาน กระบวนการ และหลักการของการออกแบบ และ
การสรางสรรคเว็บไซตเพื่อการสื่อสารทางการตลาด การโฆษณา และประชาสัมพันธ กล
ยุทธในการวางแผนการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ระบบการติดตอสื่อสาร กฎหมายที่
เกี่ยวของ รวมทั้งการออกแบบชิ้นงานที่มีการนําเสนอการแลกเปลี่ยนขอมูลผานเครือขาย
และการใชโปรแกรมประยุกตในการผลิต โดยเนนการลงมือปฏิบัติ

3014901

สัมมนาการสือ่ สารการตลาด
3(2-2-5)
Seminar in Marketing Communication
ความหมายของการสั ม มนา จุ ด มุ ง หมาย องค ป ระกอบ กระบวนการ
รูปแบบและเทคนิคการจัดสัมมนา วิเคราะห และวิจารณการดําเนินงานทางดานการ
สื่ อสารการตลาด เพื่ อ ให เ ข า ใจถึ ง อุ ป สรรคและข อ เท็ จ จริ ง ตลอดจนการหาแนว
ทางแกไขปญหาในเรื่องตางๆ ดวยการจัดสัมมนา ฝกจัดสถานการณจําลองและ/หรือ
สถานการณจริงในการสัมมนาดานการสื่อสารการตลาด

3014902

โครงการพิเศษดานสื่อสารการตลาด
2(0-4-2)
Special Project in Marketing Communication
ใหนักศึกษาทําโครงการพิเศษเกี่ยวกับสื่อสารการตลาด ในเรื่องที่นักศึกษา
สนใจ โดยการนําความรูและประสบการณมาประยุกตใชทําโครงการที่เกี่ยวของกับ
งานที่เรียน เพื่อใหมีความรูลึกซึ้ง กวางขวาง เพิ่มทักษะ และประสบการณ อันเปน
ประโยชนในการหางานในสายวิชาชีพตอไป โดยไดรับคําแนะนําและอยูภายใตการ
นิเทศกของอาจารยที่ปรึกษาโครงการ
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3023204

การเขียนเพื่อการสื่อสารทางการตลาด
3(2-2-5)
Writing for Marketing Communication
ศึกษารูปแบบ วิธกี าร
เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารทางการตลาด
ประเภทตางๆ การนําเสนอขอคิดเห็น การใชถอยคํา และประโยคทีถ่ ูกตอง รวมถึง
วิธีการใชภาษาในงานแตละประเภท ขอดี ขอจํากัดของงานเขียนในรูปแบบตางๆ
ตลอดจนฝกวิเคราะหและเขียนเบื้องตนเพือ่ การสื่อสารทางการตลาด

3023503

3(3-0-6)
การบริหารงานสื่อวารสารศาสตร
Mew Media Management
ศึกษาลักษณะการบริหารองคกรทางวารสารศาสตร เชน การสื่อขาวและ
รายงานขาว การรวบรวมขอมูลจากฐานขอมูลออนไลน วีดิโอเท็กซ กระดานขาวสาร
เวิลดไวดเว็บ ขอมูลทางราชการ การวิจัยและการรายงาน ขาววิจัย ธนาคารขอมูล
การจัดเก็บและประมวลขอมูล เปนตน

3033401

3(2-2-5)
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพือ่ การประชาสัมพันธ
Computer Multimedia for Public Relations
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อการออกแบบในการ
ประชาสัมพันธ เรียนรูขั้นตอนการทํางาน และเทคนิคการผลิตงานมัลติมีเดีย โดยการ
ใชโปรแกรมประยุกต ศึกษากระบวนการออกแบบสรางสรรคที่มีการนําอุปกรณ
คอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวงอื่นๆ มาสรางงาน ทั้งนี้มุงเนนใหผูเรียนไดเขาใจการ
ทํางาน และการผลิตงานมัลติมีเดียเบื้องตน เพื่อนําไปใชในการประชาสัมพันธไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

3043403

คอมพิวเตอรกราฟกเพื่องานวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
Computer Graphics for Television
ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของวัสดุกราฟกที่มีตองานวิทยุ
โทรทัศน โปรแกรมคอมพิวเตอรและหลักการใชคอมพิวเตอรในการออกแบบกราฟก
เพื่องานวิทยุโทรทัศน ฝกปฏิบัติออกแบบและผลิตวัสดุกราฟกประเภทตางๆ ที่ใชใน
งานวิทยุโทรทัศน
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3034401

หลักการและการผลิตวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเบื้องตน 3(2-2-5)
Principles and Basic Production of Broadcasting
ประวัติและวิวัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน คุณลักษณะ
บทบาท อิทธิพล หองปฏิบัติการ เครื่องมือ และเทคนิคของวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน ศัพทเทคนิค กระบวนการผลิตวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
เบื้องตน ฝกปฏิบัติการผลิตวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเบื้องตน

3034404

การผลิตและออกแบบเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Production and Website Designs for Public Relations
ศึกษาหลักการ แนวคิดพื้นฐาน กระบวนการ และหลักการของการออกแบบ
และการสร า งสรรค เ ว็ บ ไซต เ พื่ อ การประชาสั ม พั น ธ กลยุ ท ธ ใ นการวางแผนการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ระบบการติดตอสื่อสาร กฎหมายที่เกี่ยวของ การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรในการออกแบบ รวมทั้งการออกแบบชิ้นงานที่มีการนําเสนอ
การแลกเปลี่ยนขอมูลผานเครือขาย โดยเนนการลงมือปฏิบัติ

3042205

3(2-2-5)
ผูดําเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Radio and Television Moderation Techniques
ศึกษาหลัก และวิธีปฏิบัติในการเปนผูดําเนินรายการทางวิทยุกระจายเสียง และ
วิทยุโทรทัศน ฝกการประกาศ การพูดออกเสียง การใชน้ําเสียงที่ถูกตองชัดเจนตาม
อักขรวิธี การแสดงละครทางวิทยุกระจายเสียง การวางทาทาง บุคลิกภาพ การแสดงออก
ตอหนากลองโทรทัศน เทคนิค ไหวพริบในการดําเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศนประเภทตางๆ ในหองแสดงและนอกสถานที่ ทั้งรายการสดและบันทึกเทป โดย
คํานึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักสื่อสารมวลชนที่ดี

3043406

การตัดตอและลําดับภาพดวยคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Editing and Movie Sequence for Computer
ศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะการลําดับภาพ การสื่อความหมาย
ของภาพ การสรางซีเควนสเทคนิคการตัดตอภาพที่สัมพันธกับองคประกอบ ทั้งดาน
ภาพและดานเสียง การผสมเสียงตางๆ การใชเทคนิคชวยในการตัดตอและลําดับภาพ
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการตัดตอและลําดับภาพ ปฏิบัติการการใชคอมพิวเตอร
ในการตัดตอและลําดับภาพ

119
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3052301

คอมพิวเตอรกราฟกเพื่องานโฆษณา
3(2-2-5)
Computer Graphics for Advertising
การประยุกตใชคอมพิวเตอรกราฟกในการออกแบบเพื่อสื่อความหมายในงาน
โฆษณา หลักการออกแบบวัสดุกราฟกเพื่องานโฆษณา ฝกปฏิบัติออกแบบวัสดุ
กราฟกเพื่องานโฆษณาประเภทตางๆ ทั้งตัวอักษร เสน สี รูปทรง รูปราง การ
ตกแตงภาพ การออกแบบสรางสรรคกราฟกทางการโฆษณา โดยเนนการใชความคิด
สรางสรรค รูปแบบ เนื้อหาและการนําไปใชใหเหมาะสม

3053403

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียและอะนิเมชั่นเพื่องานโฆษณา
3(2-2-5)
Computer Multimedia and Animation for Advertising
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร มั ล ติ มี เ ดี ย และงานอะนิ เ มชั่ น
หลักการออกแบบ ขั้นตอนการทํางาน ศึกษากระบวนการออกแบบสรางสรรค และ
เทคนิคการผลิตงานมัลติมีเดียและงานอะนิเมชั่น โดยการใชโปรแกรมประยุกตดาน
มัลติมีเดียและอะนิเมชั่น ทั้งนี้มุงเนนใหผูเรียนไดเขาใจการทํางานและการผลิตงาน
มัลติมีเดียและอะนิเมชั่นเบื้องตน เพื่อนําไปใชในงานโฆษณาไดอยางมีประสิทธิภาพ

3053504

เทคนิคการนําเสนองานโฆษณา
3(2-2-5)
Advertising Presentation Techniques
ศึกษาหลักการ และวิธีการในการนําเสนอผลงานแกบริษัทลูกคา เพื่อการ
แขงขันกับบริษัทตัวแทนโฆษณาอื่น ฝกปฏิบัติการเตรียมงาน การผลิต และการ
การเตรียมการนําเสนอปญหาอุปสรรคที่
นําเสนอแผนงานโฆษณาใหลูกคาอนุมัติ
เกี่ยวของ ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงและแกไขปญหาในสถานการณตางๆ

3054402

การผลิตและออกแบบเว็บไซตเพื่อการโฆษณา
3(2-2-5)
Production and Website Designs for Advertising
ศึกษาหลักการ แนวคิดพื้นฐาน กระบวนการ และหลักการของการออกแบบ
และการสรางสรรคเว็บไซตเพื่อการโฆษณา กลยุทธในการวางแผนการออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต
ระบบการติดตอสื่อสาร กฎหมายที่เกี่ยวของ การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการออกแบบ รวมทั้งการออกแบบชิ้นงานที่มีการนําเสนอการแลกเปลี่ยน
ขอมูลผานเครือขาย โดยเนนการลงมือปฏิบัติ

120
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3054504

การบริหารงานลูกคา
3(3-0-6)
Account Executive Management
ศึกษาถึงสภาพ หนาที่ ความรับผิดชอบและความสําคัญของผูบริหารฝาย
ให บ ริ ก ารลู ก ค า ตลอดจนเทคนิ ค วิ ธี ก ารเลื อ กเสนอแผนโฆษณา และติ ด ต อ
ประสานงานระหว า งหน ว ยงาน และการควบคุ ม งานโฆษณาให บ รรลุ เ ป า หมาย
ตลอดจนปญหา และอุปสรรค และขอเสนอแนะ

3054505

กลยุทธการโฆษณา
3(3-0-6)
Advertising Strategies
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3051101 หลักการโฆษณา
ศึกษากลยุทธการโฆษณาในดานตางๆ โดยวิเคราะหปจ จัยทางการตลาด ที่มี
ผลตอการกําหนดกลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา
และกลยุทธดา นสื่อโฆษณา
รวมทัง้ ศึกษาขั้นตอน และกระบวนการสรางสรรค ตลอดจนการกําหนดแนวความคิด
ในการสรางสรรคงานโฆษณา เพื่อใหไดชิ้นงานโฆษณาสําหรับสื่อตางๆ ตามแนว
กลยุทธการโฆษณาทีก่ ําหนดไว

3054506

การจัดกิจกรรมพิเศษสําหรับงานโฆษณา
3(2-2-5)
Events Marketing for Advertising
ศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนงาน การดําเนินงาน การสรุป
และการประเมินผล การจัดกิจกรรมพิเศษที่เปนสวนหนึง่ ของการโฆษณา การนําเสนอ
การเปดตัวสินคาและบริการ การเลือกพืน้ ที่ใชสาํ หรับการจัดกิจกรรม การวิเคราะห
สถานการณทางการตลาด กลุมเปาหมาย สินคา สภาพที่ตั้ง วิธีการจัดกิจกรรมพิเศษ
เพื่อดึงดูดความสนใจ การเลือกใชอุปกรณและสื่อตางๆ ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมให
มีประสิทธิภาพสอดคลองกับแผนงานที่ไดวางไว
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก.
หลักการในการกําหนดรหัส
และประมวลรายวิชา
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หลักการในการกําหนดรหัส
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม
2. การจัดหมวดวิชา หมูวชิ า ยึดระบบการจัดหมวดหมูว ิชาของ ISCED (International Standard
Classification Education) เปนแนวทาง
3. การจัดหมวดวิชาและหมูวิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ
3.1. ยึดสาระสําคัญ (Concept) ของคําอธิบายรายวิชา
3.2. ยึดฐานกําเนิดของรายวิชา
3.3. อาศัยผูเชี่ยวชาญ
4. รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 7 ตัว
เลข 3 ตัวเแรกเปนหมวดวิชาและหมูวชิ า
เลขตัวที่ 4 บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
เลขตัวที่ 5 บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากงาย หรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา

5. หมวดวิชาและหมูว ิชาของรหัสตัวเลข 3 ตัวแรก
100-149 หมวดวิชาและหมูว ิชาครุศาสตร
150-199 หมวดวิชาและหมูว ิชามนุษยศาสตร
200-249 หมวดวิชาและหมูว ชิ าศิลปกรรมศาสตร
250-299 หมวดวิชาและหมูว ิชาสังคมศาสตร

มี
มี
มี
มี

9
20
7
8

หมูวิชา
หมูวิชา
หมูวิชา
หมูวิชา
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300-349
350-399
400-449
450-499
500-549
550-559

หมวดวิชาและหมูว ิชานิเทศศาสตร
หมวดวิชาและหมูว ิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
หมวดวิชาและหมูว ิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หมวดวิชาและหมูว ิชาคหกรรมศาสตร
หมวดวิชาและหมูว ิชาเกษตรศาสตร
หมวดวิชาและหมูว ิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มี
มี
มี
มี
มี
มี

8
10
12
7
15
15

6. หมูวิชาของหมวดวิชานิเทศศาสตร
หมวดวิชานิเทศศาสตร (300 – 349)
300 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชานิเทศศาสตร
301 หมูวิชาการสื่อสาร
302 หมูวิชาสิง่ พิมพ
303 หมูวิชาการประชาสัมพันธ
304 หมูวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
305 หมูวิชาการโฆษณา

หมูวิชา
หมูวิชา
หมูวิชา
หมูวิชา
หมูวิชา
หมูวิชา
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หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชานิเทศศาสตร
( รหัส 300 )
หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดของหมวดวิชานิเทศศาสตร
ออกเปนดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หลักการและทฤษฎีทั่วไป
คอมพิวเตอร
การผลิต

การฝกประสบการณวิชาชีพ
โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษา
เอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั

ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชา

( 300 -1- - )
( 300 -2- - )
( 300 -3- - )
( 300 -4- - )
( 300 -5- - )
( 300 -6- - )
( 300 -7- - )
( 300 -8- - )
( 300 -9- - )
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ประมวลรายวิชา
หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชานิเทศศาสตร
(รหัส 300)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

3001103
3001104
3001201
3001301
3003101
3004801

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร
หลักการตลาดสําหรับงานนิเทศศาสตร
คอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับงานนิเทศศาสตร
การถายภาพเบื้องตน
การวิจยั นิเทศศาสตร
การฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5))
3(2-2-5)
5(450)
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หมูวิชาการสื่อสาร
( รหัส 301 )
หมูวิชาการสื่อสาร ซึ่งอยูในหมวดวิชานิเทศศาสตร ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หลักการและทฤษฎีทั่วไป
การสื่อสารประยุกต
การผลิต
การบริหาร
สื่อสารการตลาด

การฝกประสบการณวิชาชีพ
โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั

( 301-1- - )
( 301-2- - )
( 301-3- - )
( 301-4- - )
( 301-5- - )
( 301-6- - )
( 301-7- - )
( 301-8- - )
( 301-9- - )
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ประมวลรายวิชา
หมูวิชาการสื่อสาร (รหัส 301)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

3011101
3011102
3011103
3012101
3012102
3012201
3012202
3012301
3013101
3013102
3013103
3013201
3013202
3013203
3013204
3013205
3013206
3013301
3013302
3013303
3013401
3013402
3013403
3013404
3013405
3014201
3014202
3014203
3014204
3014301
3014901
3014902

หลักนิเทศศาสตร
หลักการสื่อสารมวลชน
ศิลปะการใชภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
การวิเคราะหผูรับสารและกลุมเปาหมาย
การสื่อสารและธุรกิจคาปลีก
การสื่อสารทางการตลาดและการสงเสริมการขาย
คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการสื่อสารทางการตลาด
สื่อมวลชนกับสังคม
การวิเคราะหสถานการณปจ จุบันเพื่อการสื่อสาร
สังคมวิทยาการสื่อสาร
การสื่อสารกับวัฒนธรรมไทย
การสื่อสารเพือ่ การพัฒนาทองถิ่น
การสื่อสารในองคการ
สถานการณปจ จุบันทางการสื่อสารการตลาด
การสื่อสารตราสินคา
สถิติและการประมวลผลวิจยั ทางการสื่อสารดวยคอมพิวเตอร
การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพเพื่อการสื่อสารการตลาด
การสรางสรรคและผลิตสื่อในการสื่อสารการตลาด
คอมพิวเตอรมลั ติมีเดียและเอนิเมชัน่ ในงานสื่อสารการตลาด
การบริหารการสื่อสารการตลาด
กลยุทธการสือ่ สารการตลาด
กลยุทธการใชสื่อกับการสงเสริมการตลาด
เทคนิคและจิตวิทยาการนําเสนองาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการตลาด
เทคโนโลยีการสื่อสาร
การสื่อสารการตลาดระหวางประเทศ
การรณรงคทางการสื่อสารการตลาด
การจัดกิจกรรมและนิทรรศการทางการตลาด
การออกแบบและผลิตเว็บไซตเพื่อการสื่อสารการตลาด
สัมมนาการสือ่ สารการตลาด
โครงการพิเศษดานการสื่อสารการตลาด

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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(3-0-6)
3(3-0-6)
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(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)
2(0-4-2)
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หมูวิชาสิ่งพิมพ
( รหัส 302 )
หมูวิชาสิง่ พิมพ ซึ่งอยูในหมวดวิชานิเทศศาสตร ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หลักการและทฤษฎีทั่วไป
ภาษา
กราฟก
การผลิต
การบริหาร

การฝกประสบการณวิชาชีพ
โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั

( 302 -1- - )
( 302 -2- - )
( 302 -3- - )
( 302 -4- - )
( 302 -5- - )
( 302 -6- - )
( 302 -7- - )
( 302 -8- - )
( 302 -9- - )
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ประมวลรายวิชา
หมูวิชาสิ่งพิมพ (รหัส 302)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

3021101
3021102
3022301
3022401
3023101
3023201
3023202
3023203
3023204
3023205
3023206
3023401
3023402
3023501
3023502
3023503
3023504
3024201
3024202
3024203
3024204
3024205
3024301
3024302
3024303
3024901
3024902

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสิง่ พิมพ
หลักวารสารศาสตร
คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับวารสารศาสตร
การถายภาพวารสารศาสตร
เทคโนโลยีทางการพิมพ
การสื่อขาวเบือ้ งตน
การสื่อขาวขัน้ สูง
การเขียนสรางสรรคเชิงวารสารศาสตร
การเขียนเพื่อการสื่อสารทางการตลาด
การเขียนบทความและสารคดี
การแปลขาวและการเขียนขาวภาษาอังกฤษ
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ
การบรรณาธิกรหนังสือพิมพและนิตยสาร
สิ่งพิมพชุมชน
การบริหารงานสิ่งพิมพ
การบริหารงานสื่อวารสารศาสตร
ระบบสารสนเทศเพื่องานวารสารศาสตร
การสื่อขาวเศรษฐกิจ
การสื่อขาวการเมือง
การสื่อขาวสังคม
การสื่อขาวกีฬา
การสื่อขาวตางประเทศ
การออกแบบสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพเพือ่ การโฆษณา
การผลิตและออกแบบเว็บไซตเพื่องานวารสารศาสตร
สัมมนาวารสารศาสตร
โครงการพิเศษดานวารสารศาสตร

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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(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(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-4-2)
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หมูวิชาการประชาสัมพันธ
( 303 )
หมูวิชาการประชาสัมพันธ ซึ่งอยูในหมวดวิชานิเทศศาสตร ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปน
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หลักการและทฤษฎีทั่วไป
ภาษา
การประยุกตใช
การผลิต
การบริหาร
จิตวิทยาเพื่อการประชาสัมพันธ
การฝกประสบการณวิชาชีพ
โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั

( 303 -1- - )
( 303 -2- - )
( 303 -3- - )
( 303 -4- - )
( 303 -5- - )
( 303 -6- - )
( 303 -7- - )
( 303 -8- - )
( 303 -9- - )
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ประมวลรายวิชา
หมูวิชาการประชาสัมพันธ (รหัส 303)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

3031101
3032401
3032402
3033201
3033202
3033301
3033401
3033501
3033502
3033601
3033602
3034201
3034301
3034302
3034303
3034401
3034402
3034403
3034404
3034501
3034502
3034503
3034901
3034902

หลักการประชาสัมพันธ
การถายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ
คอมพิวเตอรกราฟกเพื่องานประชาสัมพันธ
การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
การประชาสัมพันธทางการตลาด
คอมพิวเตอรมลั ติมีเดียเพื่องานประชาสัมพันธ
การประชาสัมพันธหนวยงาน
การบรรยายสรุปและเทคนิคการนําเสนองานเพื่อการประชาสัมพันธ
การโนมนาวใจเพื่อการประชาสัมพันธ
ประชามติ
การเขียนขัน้ สูงเพื่อการประชาสัมพันธ
สื่อประชาสัมพันธ
สื่อมวลชนสัมพันธ
สื่อพื้นบานเพือ่ การประชาสัมพันธ
หลักการและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเบื้องตน
การผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ
การผลิตและจัดรายการวิทยุโทรทัศนเพื่อการประชาสัมพันธ
การผลิตและออกแบบเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธ
การจัดนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ
การวางแผนการประชาสัมพันธ
ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ
สัมมนาการประชาสัมพันธ
โครงการพิเศษดานการประชาสัมพันธ

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(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(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(0-4-2)
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หมูวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
( รหัส 304 )
หมูวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
เนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ซึ่งอยูในหมวดวิชานิเทศศาสตร

หลักการและทฤษฎีทั่วไป
ภาษา
การใชหองปฏิบัติการ
การผลิต
การบริหาร

การฝกประสบการณวิชาชีพ
โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั

ไดจัดลักษณะ

( 304 -1- - )
( 304 -2- - )
( 304 -3- - )
( 304 -4- - )
( 304 -5- - )
( 304 -6- - )
( 304 -7- - )
( 304 -8- - )
( 304 -9- - )
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ประมวลรายวิชา
หมูวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (รหัส 304)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

3041101
3042201
3042202
3042203
3042205
3043301
3043401
3043402
3043403
3043404
3043405
3043406
3043407
3043501
3043502
3044401
3044402
3044403
3044501
3044901
3044902

หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
การพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียง
การสื่อขาวและการเขียนขาวทางวิทยุและโทรทัศน
ผูดําเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
การใชหองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
การแตงหนาและเครื่องแตงกาย
ฉากและวัสดุประกอบฉากวิทยุโทรทัศน
คอมพิวเตอรกราฟกเพื่องานวิทยุโทรทัศน
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องตน
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน
การตัดตอและลําดับภาพดวยคอมพิวเตอร
การผลิตรายการโทรทัศน 2
การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
ธุรกิจงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
การแสดงและการกํากับการแสดง
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขัน้ สูง
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนขั้นสูง
การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
โครงการพิเศษดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

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(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)
2(0-4-2)
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หมูวิชาการโฆษณา
( รหัส 305 )
หมูวิชาการโฆษณา ซึ่งอยูในหมวดวิชานิเทศศาสตร ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หลักการและทฤษฎีทั่วไป
ภาษา
กราฟก
การผลิต
การบริหาร

การฝกประสบการณวิชาชีพ
โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั

( 305 -1- - )
( 305 -2- - )
( 305 -3- - )
( 305 -4- - )
( 305 -5- - )
( 305 -6- - )
( 305 -7- - )
( 305 -8- - )
( 305 -9- - )
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ประมวลรายวิชา
หมูวิชาการโฆษณา (รหัส 305)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

3051101
3052101
3052102
3052301
3052501
3052502
3053201
3053202
3053401
3053402
3053403
3053501
3053502
3053503
3053504
3054301
3054302
3054401
3054402
3054501
3054502
3054503
3054504
3054505
3054506
3054901
3054902
3054903

หลักการโฆษณา
การโฆษณาและพฤติกรรมผูบริโภค
หลักการสื่อสารการตลาด
คอมพิวเตอรกราฟกเพื่องานโฆษณา
การโฆษณากับสังคม
ประชามติและการโฆษณาชวนเชื่อ
การเขียนบทโฆษณา
การเขียนบทโฆษณาขั้นสูง
การถายภาพเพื่อการโฆษณา
การออกแบบบรรจุภัณฑ
คอมพิวเตอรมลั ติมีเดียและอนิเมชัน่ เพื่องานโฆษณา
การวางแผนสือ่ โฆษณา
การผลิตงานโฆษณาเพื่อสื่อสิ่งพิมพ
การโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
เทคนิคการนําเสนองานโฆษณา
นิเทศศิลปเพื่อการโฆษณา
การออกแบบโฆษณาดวยคอมพิวเตอร
การสรางสรรคและการผลิตงานโฆษณา
การผลิตและออกแบบเว็บไซตเพื่อการโฆษณา
การวางแผนรณรงคเพื่อการโฆษณา
การบริหารงานโฆษณา
ธุรกิจงานโฆษณา
การบริหารงานลูกคา
กลยุทธการโฆษณา
การจัดกิจกรรมพิเศษสําหรับงานโฆษณา
การศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะหผลงานดานการโฆษณา
สัมมนาการโฆษณา
โครงการพิเศษดานการโฆษณา

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(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(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-4-2)
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ภาคผนวก ข.
ศักยภาพอาจารยผูสอนประจําหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร

138

ศักยภาพอาจารยผูสอนประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
อาจารยผสู อน
ดร.ณัฐแกว ของรอด
อาจารยระดับ 7

ดร.ชลัยรัตน ศรีเอม
อาจารยระดับ 7

คุณวุฒ-ิ ประสบการณ-ผลงาน

วิชาทีร่ ับผิดชอบ

คุณวุฒิการศึกษา
- ศศ.บ. (รัฐศาสตร-บริหารธุรกิจ)
- วิชาทางดานงาน
- นศ.ม. (นิเทศศาสตร)
โฆษณาและการ
- Ph.D (Development Communication) ถายภาพ
- วิชาทางดานการผลิต
ประสบการณ
สื่อโฆษณาและ
- หัวหนาภาควิชาการประชาสัมพันธ
ประชาสัมพันธ
และการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร - วิชาทางดานหลักการ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เกี่ยวกับนิเทศศาสตร
- รองคณะบดีฝายวิชาการ
และสื่อสารมวลชน
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- คณบดีคณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คุณวุฒิการศึกษา
- วิชาทางดานงาน
- วทบ. (จิตวิทยาแนะแนว)
ประชาสัมพันธ
- นศ.ม. (นิเทศศาสตร)
- วิชาทางดาน
- D.M. (การจัดการสื่อสาร)
การตลาดและ
สื่อสารการตลาด
ประสบการณ
- วิชาทางดานหลักการ
- ประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสุขุมวิท
เกี่ยวกับนิเทศศาสตร
- เจาหนาที่การตลาด บริษัทเซราไท จํากัด และสื่อสารมวลชน
- ฝายลูกคาสัมพันธ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร
- ศึกษาดูงาน University of
Westminster ประเทศอังกฤษ
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อาจารยผสู อน

ดร.อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์
อาจารยระดับ 7

คุณวุฒ-ิ ประสบการณ-ผลงาน

วิชาทีร่ ับผิดชอบ

- ศึกษาดูงาน องคการการคาโลก WTO
ประเทศสวิสเซอรแลนด
- ศึกษาดูงาน “การจัดการทางธุรกิจ”
ประเทศฝรั่งเศส
คุณวุฒิการศึกษา
- กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
- วิชาทางดาน
- กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ และ
- Ph.D (Development Communication) สื่อขาวเขียนขาว
ภาษาอังกฤษ
ประสบการณ
- ผูประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียง
วิทยุศกึ ษา กระทรวงศึกษาธิการ 1 ป
- ผูสื่อขาวสถานีโทรทัศนกองทัพบก
ชอง 5 ในสวนของ EM New โดย
บริษัทแปซิฟก อินเตอรคอมมิวนิเคชัน่
2 ป
- ประจํากองบรรณาธิการและฝาย
โฆษณานิตยสารไปยาลใหญ 1 ป
- ครูผูสอนโรงเรียนธาตุพนม
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- ครูผูสอนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตหนองคาย ศูนยใหการศึกษา
ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
- วิทยาการทางดานภาษาอังกฤษ
ใหกับครู อาจารย องคกรของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ และองคกรธุรกิจ
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คุณวุฒ-ิ ประสบการณ-ผลงาน

นางปลันธนา สงวนบุญญพงษ คุณวุฒิการศึกษา
อาจารยระดับ 7
- ค.บ. (นาฏศิลป)
- นศ.บ. (นิเทศศาสตร)
- ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)

วิชาทีร่ ับผิดชอบ

- วิชาทางดานการผลิต
สื่อสิ่งพิมพและ
คอมพิวเตอรสาํ หรับ
การออกแบบสิง่ พิมพ
- วิชาทางดานงาน
ประสบการณ
ประชาสัมพันธ
- รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยา- - วิชาทางดานการแสดง
การจัดการ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ
และสื่อพื้นบาน
- หัวหนาฝายประชาสัมพันธ
- วิชาทางดานการ
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ
ถายภาพและตกแตง
- หัวหนาฝายบริการเทคโนโลยีและสาร
ภาพดวยคอมพิวเตอร
สนเทศ สํานักเทคโนโลยีและสารสนเทศ - วิชาทางดานการผลิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
งานวิทยุโทรทัศน
- ศึกษาดูงานและเผยแพรวฒ
ั นธรรม
ประเทศ กรีก ตุรกี ฝรั่งเศส
- เปนวิทยากรทางดานการถายภาพ
การผลิตสื่อ คอมพิวเตอรกราฟก และ
คอมพิวเตอร Multimedia ใหอาจารย
เจาหนาที่ นักศึกษา สื่อมวลชนใน
ทองถิน่ และบุคลากรภายนอก
ผลงาน
- รางวัลอันดับ 2 ในการประกวดสื่อ
E-Learning เรื่องสื่อประชาสัมพันธ
ประเภทสิ่งพิมพ จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ ป 2547
- เขียนบทและกํากับการแสดงแสงสี
เสียงงานประจําปอุมพระดําน้าํ ให
จังหวัดเพชรบูรณ ป 2543-2548
- จัด Road Show งานประจําปอุมพระ
ดําน้ําใหจังหวัดเพชรบูรณ ป 2549-2550
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อาจารยผสู อน
นายโอบกิจ พรสีมา
อาจารยระดับ 5

นางสาวรักชนก สมศักดิ์
อาจารย

คุณวุฒ-ิ ประสบการณ-ผลงาน
คุณวุฒิการศึกษา
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

วิชาทีร่ ับผิดชอบ
- วิชาทางดาน
คอมพิวเตอร
- วิชาทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ประสบการณ
- โปรแกรมเมอร บจก. เฮอรคิวลิส
ประเทศไทย
- นักวิชาการคอมพิวเตอร รพ.โกรกพระ
จังหวัดพิจิตร
- ศึกษาดูงานทางดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี ประเทศสิงคโปร
- หัวหนาฝายสารสนเทศ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ
- หัวหนากลุมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ
ผลงาน
- เขียนโปรแกรมจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสใหกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ
คุณวุฒิการศึกษา
- ศศ.บ. (นิเทศศาสตร)
- วิชาทางดานงานเขียน
และวารสารศาสตร
- นศ.ม. (วารสารสนเทศ)
- วิชาทางดานภาษาและ
ประสบการณ
การใชภาษา
- นักขาวหนังสือพิมพคูแขงธุรกิจ 10 ป
- วิชาทางดานการผลิต
- กองบรรณาธิการนิตยสารกรังดปรีซ
สื่อสิ่งพิมพ
- หัวหนากองบรรณาธิการนิตยสาร
- วิชาทางดานหลักการ
ออโต ไทยแลนด
เกี่ยวกับนิเทศศาสตร
- สมาชิกสมาคมนักขาวเศรษฐกิจแหง
และสื่อสารมวลชน
ประเทศไทย
- สมาชิกนักขาวกรมประชาสัมพันธ
- ทําขาวภาคอุตสาหกรรมยานยนต
ประเทศเกาหลี ใหกับหนังสือพิมพ
คูแขงรายวัน
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อาจารยผสู อน
นายณรงคฤทธิ์ สุขสวัสดิ์
อาจารย

คุณวุฒ-ิ ประสบการณ-ผลงาน
วิชาทีร่ ับผิดชอบ
คุณวุฒิการศึกษา
- นศ.บ. (นิเทศศาสตร)
- วิชาทางดานหลักการ
- นศ.ม. (การบริหารการสื่อสาร)
เกี่ยวกับนิเทศศาสตร
ประสบการณ
และสือ่ สารมวลชน
- ผูสื่อขาว บริษทั จันทบุรีเคเบิล้ ทีวี จํากัด - วิชาทางดานการผลิต
- หัวหนาฝายขาวบริษทั สาม
รายการวิทยุและ
สมุทรปราการ จํากัด
โทรทัศน
- เจาหนาที่สง เสริมการขาย บริษัท
- วิชาทางดานการสื่อ
เครื่องดื่มแรงเยอร จํากัด
ขาววิทยุโทรทัศน

นางสาวสุวิมล พันธโต
อาจารย

คุณวุฒิการศึกษา
- ศศ.บ. (นิเทศศาสตร)
- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ประสบการณ
- ผูประสานและแปลภาษาระหวางกรม
สงเสริมการสงออกและผูสงออกทั้ง
ประเทศไทยและอินเดีย ที่ Bangalore
and Mumbai, India ในงาน Thai
Trade Fair 2006-2007
- ผูประกาศขาว AM สถานีวิทยุ สวนมิกสักวัน กระทรวงกลาโหม กรุงเทพฯ
- Team Leader ดานการพัฒนาการ
ตลาด บริษัท นีโอ มารก
- อาสาสมัครกระทรวงสาธารณสุขใน
การใหความรูท างดานการผลิตวิทยุ
สุขภาพชุมชน ในชุมชนภูเขา
นางสาวชุติมนั ต เหลืองทองคํา คุณวุฒิการศึกษา
อาจารย
- นศ.บ. (นิเทศศาสตร)
ประสบการณ
- ผูสื่อขาวสายไอที บริษทั เทเลคอม
เจอรินัล จํากัด
- ผูชวยที่ปรึกษาดานประชาสัมพันธ
บริษัท พีซี แอนด แอสโซซิเอทส คอน
ซัลติ้ง จํากัด
- ที่ปรึกษาดานประชาสัมพันธ บริษทั
คอร แอนด พีค จํากัด

- วิชาทางดาน
การผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง
- วิชาทางดานการแปล
ขาวและเขียนขาว
ภาษาอังกฤษ
- วิชาทางดานการสื่อสาร
การตลาดและการตลาด
สําหรับนิเทศศาสตร

- วิชาทางดานงานเขียน
และวารสารศาสตร
- วิชาทางดานการ
ประชาสัมพันธ
- วิชาทางดานการสื่อ
ขาวเขียนขาว
- วิชาทางดานหลักการ
เกี่ยวกับนิเทศศาสตร
และสื่อสารมวลชน
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คุณวุฒ-ิ ประสบการณ-ผลงาน

นายสุนทร คงวราคม
อาจารยพิเศษ

คุณวุฒิการศึกษา
- นศ.บ. (นิเทศศาสตร)

นายการันต ธนสิริพงษ
อาจารยพิเศษ

ประสบการณ
- ผูสื่อขาวดีเดนหนังสือพิมพมติชน ป
2535
- ผูสื่อขาว เขียนบท และสารคดีของ
หนังสือพิมพมติชน 20 ป
- อนุกรรมาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ
(ปชส.) ป 2540
- ที่ปรึกษาประธานสภาวัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบูรณ
- คณะกรรมการสมาคมสื่อสารมวลชน
จังหวัดเพชรบูรณ
- วิทยาการทางดานการสื่อขาว
เขียนขาว และถายภาพสําหรับงาน
หนังสือพิมพ ใหกับนักศึกษา
เยาวชน และสื่อมวลชนในจังหวัด
เพชรบูรณ
คุณวุฒิการศึกษา
- ศศ.บ. (นิเทศศาสตร)
ประสบการณ
- ฝายผลิตรายการขาวและสารคดี
สถานีโทรทัศนเคเบิ้ลทีวีเพชรบูรณ
- หัวหนาฝายขาวสถานีโทรทัศนเคเบิ้ล
ทีวีเพชรบูรณ
- หัวหนาจุดปฏิบัติการฯและควบคุมการ
ผลิตรายการวิทยุชุมชน FM 95 MHz

วิชาทีร่ ับผิดชอบ
- วิชาทางดานการ
สื่อขาวเขียนขาว
- วิชาการเขียนบทความ
และสารคดี
- วิชาการถายภาพ
วารสารศาสตร
- วิทยากรทางดานการ
ผลิตหนังสือพิมพ

- วิชาทางดานขาวและ
การผลิตรายการทาง
วิทยุกระจายเสียง
- วิชาทางดานขาวและ
การผลิตรายการทาง
วิทยุโทรทัศน
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อาจารยผสู อน
นายบัณฑิต ประเพ็ชรรักษ
อาจารยพิเศษ

คุณวุฒ-ิ ประสบการณ-ผลงาน
คุณวุฒิการศึกษา
- ศศ.บ. (นิเทศศาสตร)

วิชาทีร่ ับผิดชอบ

- วิชาทางดานขาวและ
การผลิตรายการทาง
ประสบการณ
วิทยุกระจายเสียง
- ฝายผลิตรายการขาวและสารคดี
- วิชาทางดานขาวและ
สถานีโทรทัศนเคเบิ้ลทีวีเพชรบูรณ
การผลิตรายการทาง
- ผูประกาศขาวสถานีโทรทัศนเคเบิ้ลทีวี
วิทยุโทรทัศน
เพชรบูรณ
- นักจัดรายการวิทยุชุมชน FM 95 MHz
- เจาของธุรกิจผลิตสื่อมัลติมีเดีย
ผลิตสปอตวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน
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ภาคผนวก ค.
ขั้นตอน
การพิจารณาหลักสูตร

