รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุงใหม พ.ศ.2554
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

*****************************************
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา

คณะนิเทศศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
นิเทศศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Communication Arts
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : นิเทศศาสตรบัณฑิต
ชื่อยอ (ไทย) :
นศ.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Communication Arts
ชื่อยอ (อังกฤษ) :
B. Com. Arts
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตที่ปรับปรุงใหมไดบูรณาการความรูพื้นฐานที่จําเปนและจัดใหมี
การศึกษา วิชาชีพเฉพาะดาน 6 กลุม วิชาชีพ คือ กลุมวิชาชีพการโฆษณาและสื่อสารการตลาด กลุม
วิชาชีพการออกแบบนิเทศศิลป กลุมวิชาชีพสื่อมัลติมีเดียและสื่อใหม กลุมวิชาชีพการประชาสัมพันธ
กลุมวิชาชีพศิลปะการแสดง และ กลุมวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน
ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีความรู
ทางดานนิเทศศาสตรอยางกวางขวางทุกกลุมวิชา และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานใดดาน
หนึ่ง นอกจากนั้น รายวิชาตางๆ ที่ประกอบขึ้นเปนหลักสูตรมุงใหผูเรียนมีความเทาทันตอการ
เปลี่ยนแปลงและความตองการใหม ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมโลก
เกิดการเรียนรู เปนนักคิด นักปฏิบัตทัิทนี่ สมัย มี
ความสามารถ มีทักษะในการสื่อสาร โดยยึดมั่นอยูในหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพนิเทศศาสตร พรอมทั้งมีจิตสํานึกการรับใชสังคม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2554
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4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
129 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและตางชาติที่สามารถพูด ฟง อาน เขียนและเขาใจภาษาไทยอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโดยความรวมมือกับ
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน)
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุงจากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2551
เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554 ไดรับความเห็นชอบจาก
• คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554
• คณะกรรมการวิชาการคณะนิเทศศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2554
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554
• คณะกรรมการบริหารวิชาการ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
• คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554

3
7. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) นักสรางสรรครายการวิทยุและรายการโทรทัศน เขียนบท ผูกํากับรายการ ผูจัดรายการ
ผูประกาศ พิธีกร หรือนักจัดรายการวิทยุ
(2) นักออกแบบสื่อมัลติมีเดีย ออกแบบเว็บไซต ออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก
(3) นักออกแบบและสรางสรรคงานโฆษณา นักสื่อสารการตลาด
(4) นักประชาสัมพันธ นักวางแผนสื่อและกิจกรรมเพื่องานประชาสัมพันธ นักพัฒนาสังคม
นักวิจัยดานการสื่อสารประชาสัมพันธ
(5) นักแสดง ผูเขียนบท ผูกํากับการแสดง
(6) ผูสื่อขาว ผูผลิตรายการ คอลัมนิสต ผูประกาศขาว ผูรายงานขาวผานสื่อออนไลน
บรรณาธิการ

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มุงผลิต
บัณฑิตใหมีความรูในเชิงทฤษฎีและทักษะการ ปฏิบัติงานดานนิเทศศาสตรอยางบูรณาการ สามารถ
นําไปประยุกตใชในงานตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
โดยยึดมั่นอยูในหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพนิเทศศาสตร
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะการปฏิบัติงานนิเทศศาสตรใหแกหนวยงานตางๆ
1.2 เพื่อใหบัณฑิต ที่มีความรู ความชํานาญ โดยยึดมั่นอยูในหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพนิเทศศาสตร
1.3 เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหแกบัณฑิตหลักสูตรนิเทศศาสตร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจั ดการศึกษาเปนแบบทวิภาค โดยแบงปการศึกษาหนึ่ง ๆ ออกเปน 2 ภาคการศึกษา
ปกติ คือภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ซึ่งเปนภาคการศึกษาบังคับ เปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี .พศ.2552 หมวดที่ 2 ระบบ
การศึกษา (ภาคผนวก ก)
1.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
(1) เปนผูมีความรูสอบไลไดไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือมีความรูเทียบเทาตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(2) ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอัน
ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ
(3) มีความประพฤติดี ไมเคยถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใดเนื่องจากความประพฤติ
เสื่อมเสีย
(4) ไมเปนคนวิกลจริต
(5) ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอื่นที่สังคมรังเกียจ
(6) มีสุขภาพสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ
การรับสมัครผูเขาศึกษา การคัดเลือกผูสมัครเพื่อเขาศึกษายึดถือหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) สอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
(2) สอบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(3) คัดเลือกดวยวิธีเทียบโอน หรือสอบคุณวุฒิอยางอื่นแทน
(4) รับเขาตามโครงการพิเศษ
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2. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
2.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
2.1.2 โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
1.1) กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.2) กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
1.4) กลุมวิชาภาษา
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
2.1) กลุมวิชาชีพพื้นฐาน
2.2) กลุมวิชาชีพเฉพาะดาน
3) หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา
4) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา

129 หนวยกิต
6
7
8
9

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

69 หนวยกิต
18 หนวยกิต

30 หนวยกิต

87 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต

หลักเกณฑการใชรหัสวิชาในหลักสูตร
รายวิชาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตประกอบดวยอักษรโรมัน2 ตัว ตามดวยเลข 4 หลัก
มีความหมาย ดังนี้
รหัสตัวอักษร มีความหมายดังนี้
AD หมายถึง รายวิชากลุมวิชาชีพเฉพาะดานการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
CA หมายถึง รายวิชากลุมวิชาชีพเฉพาะนิเทศศาสตร
CD หมายถึง รายวิชากลุมวิชาชีพเฉพาะดานการออกแบบนิเทศศิลป
EG หมายถึง รายวิชาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
GE หมายถึง รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
LA หมายถึง รายวิชากลุมวิชากฎหมาย
MN หมายถึง รายวิชากลุมวิชาชีพเฉพาะดานสื่อมัลติมีเดียและสื่อใหม
PF หมายถึง รายวิชากลุมวิชาชีพเฉพาะดานศิลปะการแสดง
PR หมายถึง รายวิชากลุมวิชาชีพเฉพาะดานประชาสัมพันธ
RT หมายถึง
รายวิชาในกลุมวิชาชีพเฉพาะดานวิทยุและโทรทัศน
รหัสตัวเลข
เลขหลักพัน 100x - 699x หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาตรี
เลขหลักรอยและหลักสิบ หมายถึง ลําดับวิชา
เลขหลักหนวย
หมายถึง หนวยกิต
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(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 3 0 หนวยกิต
GE 1072
GE 1082
GE 1092

GE 1102
GE 1112
GE 2212
GE 2241

GE 1122
GE 1132
GE 2222
GE 2232

GE 1043
GE 1053

1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Health & Quality of life
โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
World View & Ways of Life
จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
Psychology for Living
1.2 กลุมสังคมศาสตร
ไทยกับสภาวการณโลก
Thailand in Contemporary World Events
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
Life & Sufficiency Economy
ภาวะผูนํากับการจัดการ
Leadership and Management

6 หนวยกิต
2(1/1-1/2-0)

Prerequisite
-

2(2/2-0-0)

-

2(2/2-0-0)

-

7 หนวยกิต Prerequisite
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

-

2(2/2-0-0)

-

ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
Learning Skill in Higher Education
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
Information Technology and Learning
ทักษะและกระบวนการคิด
Skills and Process of Thinking
ตรรกวิทยา : การใชเหตุผลในชีวิตประจําวัน
Logic : Reasoning for Daily Life
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Man and Environment
1.4 กลุมวิชาภาษา

1(1/1-0-0)

-

8 หนวยกิต
2(2/2-0-0)

Prerequisite

2(2/2-0-0)

-

2(2/2-0-0)

-

2(2/2-0-0)

-

9 หนวยกิต

Prerequisite

ภาษาไทยกับการสื่อสาร
Thai Language and Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
English for Communication I

3(3/3-0-0)

-

3(2/2-1/2-0)

-

-
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3(2/2-1/2-0)

GE 1053

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
CA 1033 ความรูเบื้องตนทางการสื่อสาร
Introduction to Communication
CA 1043 สุนทรียศาสตรและพื้นฐานศิลปะ

หนวยกิต
3(3/3-0-0)

Prerequisite
-

3(2/2-1/2-0)

-

CA 1143 การเขียนเพื่อสื่อสารมวลชน

3(2/2-1/2-0)

-

CA 1163 ความคิดเชิงวิพากษและความคิดสรางสรรค

3(2/2-1/2-0)

-

CA 1173 หลักการตลาดและสื่อสารการตลาดเบื้องตน

3(3/3-0-0)

-

CA 1123 ความรูเบื้องตนทางวิทยุ โทรทัศน วารสารศาสตรและสื่อใหม
Introduction to Radio, Television, Journalism and New Media
CA 2063 การวาดเสนเพื่องานนิเทศศาสตร

3(3/3-0-0)

-

3(2/2-1/2-0)

-

CA 2103 ความรูเบื้องตนทางศิลปะการแสดง

3(3/3-0-0)

-

CA 2113 การถายภาพ

3(2/2-1/2-0)

-

CA 2123 คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบดานนิเทศศาสตร

3(2/2-1/2-0)

-

EG 2243 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร

3(3/3-0-0)

GE1063

CA 2153 ความรูเบื้องตนทางการโฆษณา
Introduction to Advertising

3(3/3-0-0)

-

GE 1063

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication II

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 87 หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบดวย 2 กลุมวิชา ดังตอไปนี้
2.1) กลุมวิชาชีพพื้นฐาน ไมนอยกวา 69 หนวยกิต

Aesthetics and Fundamental of Arts
Writing for Mass Media

Critical Thinking and Creative Thinking

Principles of Marketing and Marketing Communications

Drawing for Communication Arts
Introduction to Performing Arts
Photography

Computer for Communication Arts

English Listening- Speaking for Communication Arts
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
CA 2163 ความรูเบื้องตนทางการประชาสัมพันธ
Introduction to Public Relations
CA 2173 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสิ่งพิมพ
Computer for Printed Media Design
CA 2133 การเขียนและการรายงานขาว
Writing and News Reporting
EG 2253 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร
English Reading - Writing for Communication Arts

หนวยกิต
3(3/3-0-0)

Prerequisite
-

3(2/2-1/2-0)

-

3(3/3-0-0)

-

3(3/3-0-0)

GE1063

LA 2123 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
Law and Ethics for Mass Media

3(3/3-0-0)

-

CA 3053 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบมัลติมีเดีย
Computer for Multimedia Design
CA 3063 ทฤษฎีสื่อสารมวลชน
Theories of Mass Communications

3(2/2-1/2-0)

-

3(3/3-0-0)

-

CA 3073 การออกแบบเว็บไซต
Website Design

3(2/2-1/2-0)

-

CA 3083 การตัดตอพื้นฐาน
Basic Editing

3(2/2-1/2-0)

-

CA 4003 การวิจัยทางนิเทศศาสตร
Communication Arts Research

3(3/3-0-0)

CA 3063

CA 4033 โครงงานพิเศษ
Special Project

3(0-3/9-0)

ศึกษาวิชาชีพ
เฉพาะดานไม
นอยกวา 12
หนวยกิตและมี
สถานะนักศึกษา
ชั้นปที่ 4 และอยู
ในดุลยพินิจของ
อาจารยประจํา
กลุมวิชาชีพ
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2.2) กลุมวิชาชีพเฉพาะดาน ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
2.2.1) กลุมวิชาชีพดานการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
รหัสวิชา
AD 2033 การเขียนบทโฆษณา
Creative Copywriting

ชื่อวิชา

หนวยกิต
3(3/3-0-0)

Prerequisite
-

AD 3023 การวางแผนสื่อโฆษณา
Advertising Media Planning

3(3/3-0-0)

-

AD 3043 พฤติกรรมผูบริโภค
Consumer Behavior

3(3/3-0-0)

-

AD 3053 การพัฒนาความคิดสรางสรรคและผลิตงานโฆษณา
Creative Thinking Development and Production Process

3(2/2-1/2-0)

AD 3063 กระบวนการผลิตภาพยนตรโฆษณา
Television Advertisement Production Process

3(2/2-1/2-0)

AD 3073 การโฆษณาและสื่อสารการตลาดรวมสมัย
3(3/3-0-0)
Contemporary Advertising and Marketing Communications

AD 3053
-

AD 4123 การรณรงคการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
Advertising and Marketing Communications Campaign

3(2/2-1/2-0)

AD 3073

AD 4133 การบริหารงานและธุรกิจโฆษณา
Advertising Management and Business

3(3/3-0-0)

-

AD 4213 การสื่อสารแบรนด
Brand Communications

3(3/3-0-0)

-

AD 4103 สัมมนาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
Seminar in Advertising and Marketing Communication

3(3/3-0-0)

ศึกษารายวิชาชีพ
เฉพาะดานมาแลว
ไมนอยกวา 9 หนวย
กิต
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2.2.2) กลุมวิชาชีพดานการออกแบบนิเทศศิลป
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
CD 1013 ประวัติศาสตรศิลปและการออกแบบ
History of Art and Design

หนวยกิต
3(3/3-0-0)

Prerequisite
-

CD 2003 การออกแบบนิเทศศิลป 1
Communication Design I

3(2/2-1/2-0)

-

CD 2013 การออกแบบนิเทศศิลป 2
Communication Design II

3(2/2-1/2-0)

CD 2003

CD 2023 การออกแบบตราสัญลักษณและตัวอักษร
Symbol and Typography Design

3(2/2-1/2-0)

-

CD 3003 การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ
Graphic Design for Packaging

3(2/2-1/2-0)

-

CD 4233 เทคนิคการตกแตงภาพถาย
Photo Retouching Technique

3(2/2-1/2-0)

-

CD 4243 การออกแบบภาพประกอบ
Illustration Design

3(3/3-0-0)

-

CD 4253 การออกแบบนิทรรศการและจัดที่แสดง
Exhibition and Display Design

3(3/3-0-0)

-

CD 4343

3(2/2-1/2-0)

-

การออกแบบและผลิตสเปเชี่ยลเอฟเฟกต
Special Effect Design and Production

CD 4103 สัมมนาการออกแบบนิเทศศิลป
Seminar in Communication Design

3(3/3-0-0)

ศึกษารายวิชาชีพ
เฉพาะดานมาแลว
ไมนอยกวา 9
หนวยกิต
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2.2.3) กลุมวิชาชีพดานสื่อมัลติมีเดียและสื่อใหม
รหัสวิชา
MN 2003

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ
Printed Media Production

ชื่อวิชา

หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)

Prerequisite
CA 2123
และ CA 2173

MN 2033

การสื่อขาวเฉพาะทาง
Specialized Reporting

3(2/2-1/2-0)

CA 2133

MN 3043

การเขียนขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร
Advanced Writing for Communication

3(2/2-1/2-0)

CA1143

MN 3053

ออเทอริงซอฟทแวรและการผลิตสื่อออนไลน
Authoring Software and Online Production

3(2/2-1/2-0)

CA 3053

MN 4134

การผลิตมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ
Interactive Multimedia Production

3(2/2-1/2-0)

MN 2003
MN 3053

MN 4253

การถายภาพขั้นสูง
Advanced Photography

3(2/2-1/2-0)

CA 2113

MN 4123

สัมมนาทางวารสารศาสตรและสื่อใหม
Seminar in Journalism and New Media

3(3/3-0-0)

RT 2033

คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมชั่นเพื่อรายการโทรทัศน
3(2/2-1/2-0)
Computer Graphic and Animation for Television Production

RT 3023

การผลิตรายการวิทยุ
Radio Production

3(2/2-1/2-0)

-

RT 3033

การผลิตรายการโทรทัศน
Television Production

3(2/2-1/2-0)

CA 3083

ศึกษารายวิชาชีพ
เฉพาะดานมาแลว
ไมนอยกวา
9 หนวยกิต

-
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2.2.4) กลุมวิชาชีพดานศิลปะการแสดง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
PF 2023 การออกแบบเพื่อการแสดง
Theatre Design Concepts and Visualization

หนวยกิต
3(3/3-0-0)

Prerequisite
-

PF 3013

การฝกปฏิบัติงานศิลปะการแสดง
Performing Arts Laboratory

3(2/2-1/2-0)

-

PF 3043

ทฤษฎีและการวิจารณการแสดง
Theory and Criticism for Performing Arts

3(3/3-0-0)

-

PF 3053

พื้นฐานการแสดง
Fundamental Acting

3(2/2-1/2-0)

-

PF 3063

การเขียนบทละคร
Play Writing

3(2/2-1/2-0)

-

PF 4223

การแสดงละครเวที
Stage Acting

3(3/3-0-0)

-

PF 4243

การกํากับการแสดง
Directing

3(2/2-1/2-0)

-

PF 4263

การแสดงขั้นสูง
Advanced Acting

3(2/2-1/2-0)

PF 3053

PF 4353

ละครไทยในสังคมรวมสมัย
Thai Drama in Contemporary Society

3(3/3-0-0)

-

PF 4103

สัมมนาศิลปะการแสดง
Seminar in Performing Arts

3(3/3-0-0)

ศึกษารายวิชาชีพ
เฉพาะดานมาแลว
ไมนอยกวา
15 หนวยกิต
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2.2.5) กลุมวิชาชีพดานการประชาสัมพันธ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
PR 2003 การประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ
Public Relations and Corporate Communication

หนวยกิต
3(3/3-0-0)

Prerequisite
-

PR 2033

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
Writing for Public Relations

3(2/2-1/2-0)

-

PR 3043

การสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ
Persuasive Communication

3(3/3-0-0)

-

PR 3053

การบริหารงานประชาสัมพันธ
Public Relations Planning and Management

3(3/3-0-0)

-

PR 3063

การประชาสัมพันธเชิงบูรณาการ
Intergrated Public Relations

3(3/3-0-0)

-

PR 4253

การประชาสัมพันธองคการสาธารณกุศล
Public Relations for Non-Profit Organization

3(3/3-0-0)

-

PR 4283

การสื่อสารสุขภาพ
Health Communication

3(3/3-0-0)

-

PR 4013

ประชามติและการเคลื่อนไหวของมวลชน
Public Opinion and Mass Mobilization

3(3/3-0-0)

-

PR 4513

การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ
Speech for Public Relations

3(2/2-1/2-0)

-

PR 4103

สัมมนาการประชาสัมพันธ
Seminar in Public Relations

3(3/3-0-0)

ศึกษารายวิชาชีพ
เฉพาะดานมาแลว
ไมนอยกวา
9 หนวยกิต
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2.2.6) กลุมวิชาชีพดานวิทยุและโทรทัศน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
RT 2013 การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน
Script Writing

หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)

Prerequisite
-

RT 2033 คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมชั่นเพื่อรายการโทรทัศน
Computer Graphic and Animation for Television Production

3(2/2-1/2-0)

-

RT 3023 การผลิตรายการวิทยุ
Radio Production

3(2/2-1/2-0)

-

RT 3033 การผลิตรายการโทรทัศน
Television Production

3(2/2-1/2-0)

CA 3083

RT 3063 การตัดตอขั้นสูง
Advanced Editing

3(2/2-1/2-0)

CA 3083

RT 3053 การจัดผังรายการและการประเมินผลรายการ
Media Programming and Evaluation

3(3/3-0-0)

RT 4023 การอํานวยการผลิตรายการโทรทัศน
Televisiom Programme Producing

3(3/3-0-0)

RT 4123 สื่อสารมวลชนกับสังคมไทย
Mass Media and Thai Society

3(3/3-0-0)

RT 4133 การประกาศและการดําเนินรายการ
Announcing and Performance

3(2/2-1/2-0)

RT 4103 สัมมนาวิทยุและโทรทัศน
Seminar in Radio and Television

3(3/3-0-0)

RT 3033

ศึกษารายวิชาชีพ
เฉพาะดานมาแลว
ไมนอยกวา
9 หนวยกิต
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3. หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
CA 4056 สหกิจศึกษา
Co-Operative Education

6 หนวยกิต

หนวยกิต
6(0-0-6/40)

Prerequisite

ศึกษารายวิชาในกลุม
วิชาชีพเฉพาะดาน
มาแลวไมต่ํากวา 18
หนวยกิต มีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมนอย
กวา 2.00 และอยูใน
ดุลยพินิจของอาจารย
ประจํากลุมวิชาชีพ

4. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือกเสรีในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติไดตามความสนใจ
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1.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 1 ภาค 1
CA 1033
CA 1043
GE 1043
GE 1053
GE 1082
CA 1163

ความรูเบื้องตนทางการสื่อสาร
สุนทรียศาสตรและพื้นฐานทางศิลปะ
ภาษาไทยกับการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
ความคิดเชิงวิพากษและความคิดสรางสรรค
รวม

ชั้นปที่ 1 ภาค 2
CA 1143
CA 1173
CA 1123
GE 1063
GE 1072
GE 1092
GE 1112
GE 1122

การเขียนเพื่อสื่อสารมวลชน
หลักการตลาดและสื่อสารการตลาดเบื้องตน
ความรูเบื้องตนทางวิทยุ โทรทัศนวารสารศาสตรและ
สื่อใหม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
รวม

หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
2(2/2-0-0)
3(2/2-1/2-0)
17(14/14-3/6-0)
หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
2(1/1-1/2-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
20(17/17-3/6-0)
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แผนการศึกษา (ตอ)
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 2 ภาค 1
CA 2063
CA 2113
CA 2103
CA 2123
EG 2243
GE 1113
GE xxxx

การวาดเสนเพื่องานนิเทศศาสตร
การถายภาพ
ความรูเบื้องตนทางศิลปะการแสดง
คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบดานนิเทศศาสตร
การฟง-การพูดภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร
จีนศึกษา
วิชาเลือกหมวดการศึกษาทั่วไป (1)
รวม

ชั้นปที่ 2 ภาค 2
CA 2153
CA 2163
CA 2173
CA 2133
CA 3083
EG 2253

ความรูเบื้องตนทางการโฆษณา
ความรูเบื้องตนทางการประชาสัมพันธ
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสิ่งพิมพ
การเขียนและการรายงานขาว
การตัดตอพื้นฐาน
การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร

รวม

หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)
20(17/17-3/6-0)
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)

18(16/16-2/4-0)

18

ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 3 ภาค 1
GE xxxx
วิชาเลือกหมวดการศึกษาทั่วไป (2)
GE xxxx
วิชาเลือกหมวดการศึกษาทั่วไป (3)
GE 1102
ไทยกับสภาวการณโลก
CA 3053
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบมัลติมีเดีย
CA 3063
ทฤษฎีสื่อสารมวลชน
.............
วิชาเลือกเฉพาะดาน (1)
.............
วิชาเลือกเฉพาะดาน (2)

หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(..............)
3(..............)
รวม

ชั้นปที่ 3 ภาค 2
CA 3073
CA 4003
LA 2123
.............
.............

18(..................)
หนวยกิต

การออกแบบเว็บไซต
การวิจัยทางนิเทศศาสตร
กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน
วิชาเลือกเฉพาะดาน (3)
วิชาเลือกเฉพาะดาน (4)

3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(..............)
3(..............)
รวม

15(..................)

19

ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 4 ภาค 1
CA 4033
.............
.............
.............
.............

หนวยกิต
3(0-3/9-0)
3(..............)
3(..............)
3(..............)
3(..............)

โครงงานพิเศษ
วิชาเลือกเฉพาะดาน (5)
วิชาเลือกเฉพาะดาน (6)
วิชาเลือกเสรี (1)
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม

ชั้นปที่ 4 ภาค 2
CA 4056

15(0-3/9-0)
หนวยกิต

สหกิจศึกษา

6(0-0-6/40)
รวม

6(0-0-6/40)
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
- กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1/1-1/2-0)
Health and Quality of Life Development
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความจําเปนและความตองการของมนุษยในการออกกําลังกาย การพัฒนาและเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิต โครงสรางและหนาที่การทํางานของรางกายมนุษย หลักการและวิธีการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
สมรรถภาพทางกาย การปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและออกกําลังกาย นันทนาการเพื่อสุขภาพ การ
เปนผูนําและผูตามที่ดี การนําความรูและทักษะการออกกําลังกายไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
เหมาะสม การฝกภาคปฏิบัติ
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
2(2/2-0-0)
World View and Ways of Life
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของโลกทัศน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอโลกทัศน เชน ศาสนา ปรัชญา
วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมที่สัมพันธกับการดําเนินชีวิต การเขาใจชีวิตแบบเชื่อมโยงทั้งในระดับปจเจก สังคม
และสิ่งแวดลอมทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรมอยางบูรณาการ การเลือกทางดําเนินชีวิตที่ดีงามบนพื้นฐาน
จริยธรรมทางปรัชญาและศาสนา ความรับผิดชอบ การอุทิศตนและการสรางสรรคสังคมที่จะนํามาซึ่งสันติสุข
ที่แทจริง
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
2(2/2-0-0)
Psychology for Living
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศาสตรเกี่ยวกับความเขาใจตนเอง การตระหนักในคุณคาของตน ความเขาใ
จผูอื่น การสราง
ความสัมพันธ การมีสุขภาพจิตที่ดีในการดํารงชีวิต เสริมสรางการทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ
การจัดการกับปญหาและการพัฒนาศักยภาพแหงตน
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- กลุมวิชาสังคมศาสตร 7 หนวยกิต
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
2(2/2-0-0)
Thailand in Contemporary World Events
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เหตุการณตาง ๆ ของโลก และปญหาที่เกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปจจุบันที่มี
ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การสื่อสาร และเทคโนโลยี ความขัดแยงในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก
และการประสานประโยชน การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ การแขงขันดานการคา บทบาทของไทยในเวทีโลก การ
ปรับตัวของไทยกับสถานการณโลก แนวโนมของสถานการณโลกในอนาคต ตลอดจนความรวมมือในการ
แกปญหาของประชาคมโลกเพื่อใหเกิดสันติภาพอยางยั่งยืน
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
Life and Sufficiency Economy
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความเปนมา และความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน แนวทางการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติตนตามแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธระหวางเกษตรทฤษฎีใหมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาใน
โครงการพระราชดําริ การประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กรณีตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียง และการรวมเปนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
GE 2212 ภาวะผูนํากับการจัดการ
2(2/2-0-0)
Leadership and Management
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ลักษณะของผูนําและภาวะความเปนผูนํา การพัฒนาและบูรณาการ กระบวนการทางการจัดการเพื่อ
พัฒนาทักษะทางความคิดและทักษะทางดานการทํางานรวมกับผูอื่น
GE 2241 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
1(1/1-0-0)
Learning Skills in Higher Education
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ปรัชญาและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย ระบบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย การ
วางแผนการเรียน การสอบและประเมินผล เทคนิคการฟง การถาม-ตอบ การอาน การจดบันทึก และการเขียนเพื่อ
การเรียนในระดับอุดมศึกษา การแสวงหาความรู การใชแหลงความรู การพัฒนาตนเอง
การสรางวินัยในตนเอง การ
สรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย การเรียนรูผานกิจกรรม
นักศึกษา
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- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 8 หนวยกิต
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
2(2/2-0-0)
Information Technology and Learning
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีโทรคมนาคม การสื่อสารขอมูล
เครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ฐานขอมูล การสืบคนและการนําเสนอสารสนเทศเพื่อ
การแสวงหาความรูและการเรียนรูในสังคมยุคสารสนเทศ สังคมดิจิทัล และสังคมแหงปญญาที่มีตอชีวิตและ
ความเปนอยูของมนุษย
GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด
2(2/2-0-0)
Skills and Process of Thinking
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ลักษณะและขอบขายของแนวคิด หลักของเหตุผล วิธีการสรางทักษะการคิด การคิดอยางเปน
ระบบ การคิดอยางมีเหตุผล การคิดในเชิงวิพากษวิจารณ การคิดสรางสรรค การคิดแกปญหาและการเขียน
แผนผังความคิด การตรวจสอบความคิด การวิเคราะห สังเคราะหและแกไขในสถานการณและประยุกตใชใน
การดําเนินชีวิต
GE 2222 ตรรกวิทยา : การใชเหตุผลในชีวิตประจําวัน
2(2/2-0-0)
Logic : Reasoning for Daily Life
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของการใชเหตุผล วิธีเสนอความคิดเชิงการใชเหตุผลและการอาง
เหตุผล วิเคราะหโครงสรางการอางเหตุผล องคประกอบ และเกณฑตัดสินการอางเหตุผล การอางเหตุผลแบบ
นิรนัยและอุปนัย การอางเหตุผลแบบนิรนัยกับวิธีการทางวิทยาศาสตร ขอผิดพลาดในการอางเหตุผลและการ
ใหบทนิยาม
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
2(2/2-0-0)
Man and Environment
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ สภาวะแวดลอม ปญหาและผลกระทบ
จากการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการแกปญหาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและสรางความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม

23
- กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
Thai Language and Communication
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ฝกทักษะการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอานและการเขียน การฟงและการอานจับการพู
ใจความ
ด
ในที่ประชุม การเขียนความเรียงตาง ๆ การใชภาษาสื่อมวลชน การอานสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ เพื่อเปน
เครื่องมือในการศึกษาหาความรูและการใชภาษาไทยในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การรูเทาทันความ
เปลี่ยนแปลงทางภาษาไทยที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งฐานะผูรับสารและผูสงสาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
English for Communication I
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การใชภาษาทั้งสี่ดาน คือ การฟง การพูด การอานและการเขียน โดยเนนการฟงและการพูดใน
ชีวิตประจําวัน การอานเพื่อความเขาใจ การเขียนบันทึกอยางงายเพื่อการสื่อสาร
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
English for Communication II
วิชาบังคับกอน : สอบผานวิชา GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ทักษะในการใชศัพท สํานวน สแลงและสุภาษิต การสนทนาเกี่ยวกับหัวขอในชีวิตประจําวันใน
เรื่องตาง ๆ การอานเพื่อความเขาใจ การเขียนอนุเฉท จดหมายและความเรียงแบบตาง ๆ
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 87 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาชีพพื้นฐาน ไมนอยกวา 69 หนวยกิต
CA 1033 ความรูเบื้องตนทางการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
Introduction to Communication
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมาย ความสําคัญ วิวัฒนาการ ประเภท วัตถุประสงค องคประกอบ กระบวนการและ
แบบจําลองการสื่อสาร ประกอบดวย การสื่อสารกับตนเอง การสื่อสารระหวางบุคคล การสื่อสารในองคการ
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม การสื่อสารสาธารณะ การสื่อสารมวลชนและสื่อใหม
CA 1043 สุนทรียศาสตรและพื้นฐานทางศิลปะ
3(2/2-1/2-0)
Aesthetics and Fundamental of Art
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการสุนทรียศาสตรในงานนิเทศศาสตร คุณคาของสุนทรียะ การวิเคราะหความงาม แนวคิด
เรื่องอุดมคติชีวิต และประสบการณทางความงาม การเลือกสรรคาของความงาม การพัฒนาประสาทสัมผัส
คุณคาและความเขาใจศิลปะ แนวคิดการสรางสรรคงาน การจัดวางองคประกอบศิลป ทฤษฎีสี เทคนิคจิตรกรรม
สีน้ํา สีโปสเตอรและสีประเภทอื่น ๆฝกปฏิบัติการสรางงานตามหลักการสุนทรียศาสตรและศิลปะ
CA 1143 การเขียนเพื่อสื่อสารมวลชน
3(2/2-1/2-0)
Writing for Mass Media
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการใชภาษาในสื่อประเภทตาง ๆ อาทิ สื่อหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน การ
ประชาสัมพันธการโฆษณาและสื่อใหม ฝกปฏิบัติการใชภาษาและการเขียนเพื่อสื่อสารไปยังกลุมเปาหมาย
ตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ
CA 1163 ความคิดเชิงวิพากษและความคิดสรางสรรค
3(2/2-1/2-0)
Critical Thinking and Creative Thinking
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมาย กระบวนการของความคิดเชิงวิพากษและความคิดสรางสรรค ฝกสรางนิสัยใหเปนผู
มีความคิดสรางสรรคและพัฒนาทักษะความคิดเชิงวิพากษ การวินิจฉัยขออางและขอสมมติและแนวทาง
สรางสรรคผลงานรูปแบบตาง ๆ
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CA 1173 หลักการตลาดและสื่อสารการตลาดเบื้องตน
3(3/3-0-0)
Principles of Marketing and Marketing Communications
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมาย ความสําคัญ และแนวคิดหลักของการตลาด พัฒนาการของแนวคิดทางการตลาด
สวนผสมทางการตลาด กระบวนการทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค กระบวนการสื่อสารทางการตลาด
แนวคิด การวางแผน และเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน
CA 1123 ความรูเบื้องตนทางวิทยุ โทรทัศน วารสารศาสตรและสื่อใหม
3(3/3-0-0)
Introduction to Radio, Television, Journalism and New Media
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวความคิดและหลักการทางวารสารศาสตรในสื่อทุกประเภท ความหมาย ลักษณะ ธรรมชาติ
พัฒนาการและระบบของการดําเนินกิจการวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพและสื่อใหม เชน สื่ออินเทอรเน็ต สื่อ
เครือขายสังคมออนไลน การสงแพรภาพและเสียงในรูปแบบตาง ๆ การหลอมรวมของสื่อและเทคโนโลยีที่มี
ผลตอการผลิตเนื้อหา การกํากับดูแลสื่อ บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของสื่อ
CA 2063 การวาดเสนเพื่องานนิเทศศาสตร
3(2/2-1/2-0)
Drawing for Communication Arts
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการวาดเสน การวาดเสนจากรูปทรงพื้นฐานที่มีอยูในธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น ฝกปฏิบัติ
โดยคํานึงถึงการใชเสน น้ําหนัก สัดสวน ปริมาตร ระยะ แสง เงา และการวาดเสนตามเทคนิคอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม ฝกปฏิบัติการวาดเสนสําหรับงานนิเทศศาสตร
CA 2103 ความรูเบื้องตนทางศิลปะการแสดง
3(3/3-0-0)
Introduction to Performing Arts
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิวัฒนาการของศิลปะการแสดงทั้งในประเทศและตางประเทศ ระบบการทํางาน บทบาท และ
ความรับผิดชอบ ในการนําศิลปะและการแสดงมาใชในงานนิเทศศาสตร อิทธิพลของศิลปะการแสดง ที่มีตอ
สังคม ตลอดจนการศึกษาวิชาชีพดานศิลปะการแสดง
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CA 2113 การถายภาพ
3(2/2-1/2-0)
Photography
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักและทฤษฎีเกี่ยวกับการถายภาพ การฝกปฏิบัติการถายภาพเพื่อใหมีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับกลอง การใชวัสดุอุปกรณการถายภาพ เทคนิคและวิธีการถายภาพ การสรางสรรคภาพถาย การใช
กลอง วิธีการถายภาพ และการใชเทคโนโลยีการถายภาพระบบดิจิทัล
CA 2123 คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบดานนิเทศศาสตร
3(2/2-1/2-0)
Computer for Communication Arts
วิชาบังคับกอน : ไมมี
องคประกอบของคอมพิวเตอร การใชอุปกรณและโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ เพื่อการสรางสรรค
งานดานนิเทศศาสตร ฝกปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรเพื่อใหเกิดทักษะและเปนพื้นฐานสําหรับการประยุกตใชใน
งานขั้นสูง
CA 2153 ความรูเบื้องตนทางการโฆษณา
3(3/3-0-0)
Introduction to Advertising
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิวัฒนาการ แนวคิด ความหมาย ความสําคัญ ทฤษฎีและวิธีการโฆษณา บทบาทและอิทธิพลของ
การโฆษณาที่มีตอผูบริโภคและสังคม รูปแบบ โครงสราง ขอบเขตหนาที่และการใหบริการของบริษัทตัวแทน
โฆษณาและความเคลื่อนไหวของวงการโฆษณาในปจจุบัน คุณสมบัติ หนาที่ และจรรยาบรรณของนักโฆษณา
ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณา
CA 2163 ความรูเบื้องตนทางการประชาสัมพันธ
3(3/3-0-0)
Introduction to Public Relations
วิชาบังคับกอน : ไมมี
นิยาม ความหมาย ความสําคัญ วิวัฒนาการ แนวคิด หลักการ และกระบวนการประชาสัมพันธ การ
สรางสรรคงานประชาสัมพันธ สื่อและกิจกรรมการประชาสัมพันธ การประเมินผลการประชาสัมพันธ บทบาท
หนาที่และความรับผิดชอบของบริษัทตัวแทนประชาสัมพันธ คุณสมบัติที่พึงประสงคและจรรยาบรรณในการ
ประชาสัมพันธ
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CA 2173 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสิ่งพิมพ
3(2/2-1/2-0)
Computer for print Media Design
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการและกระบวนการออกแบบสิ่งพิมพ การออกแบบรูปเลมหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ
ใบปลิว แผนพับ โปสเตอร ระบบการพิมพ และโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยออกแบบสิ่งพิมพ ฝก ปฏิบัติ การใช
คอมพิวเตอรชวยออกแบบและงานจัดหนาสําหรับสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ
CA 2133 การเขียนและการรายงานขาว
3(3/3-0-0)
News Writing and News Reporting
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการ ความสําคัญ เทคนิค การฟงและอานเพื่อจับประเด็นสําคัญของเนื้อหาสาร เทคนิคการ
หาขาว การคิดประเด็น และการประเมินคุณคาของขาว การวิเคราะหและวิจารณขาว หลักพื้นฐานการรายงาน
ขาว งานเขียนเชิงสรางสรรคดานสื่อสารมวลชนรูปแบบตาง ๆ ฝกปฏิบัติการเขียนขาวและรายงานขาว
CA 3053 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบมัลติมีเดีย
3(2/2-1/2-0)
Computer for Multimedia Design
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการออกแบบสื่อ โดย
การผสมผสานสื่อหลายชนิดทั้งขอความ กราฟก (Graphic) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และ
วีดิทัศน (Video) ในลักษณะสองมิติและสามมิติ
CA 3063 ทฤษฎีสื่อสารมวลชน
3(3/3-0-0)
Theories of Mass Communications
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักและทฤษฎีของการสื่อสาร การใชสื่อเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ บทบาทของการสื่อสาร
ในการสรางและเปลี่ยนทัศนคติ กลยุทธและอิทธิพลของการสื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสารมวลชนที่มีตอ
การเรียนรู ทัศนคติ พฤติกรรมของบุคคลและผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม
การรู
เทาทันสื่อ
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CA 3073 การออกแบบเว็บไซต
3(2/2-1/2-0)
Website Design
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิด สวนประกอบ โครงสราง ขั้นตอนและเทคนิคการออกแบบเว็บไซต ฝกปฏิบัติการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการออกแบบกราฟกและมัลติมีเดียในเว็บไซต โดยใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ลักษณะการใชงานและเทคโนโลยีทางอินเทอรเน็ต เพื่อสรางความนาสนใจและเพิ่มประสิทธิภาพแกเว็บไซต
CA 3083 การตัดตอพื้นฐาน
3(2/2-1/2-0)
Basics Editing
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การใชโปรแกรม สําเร็จรูปในการตัดตอขั้นพื้นฐาน การใชภาพวิดีโอในการตัดตอ เทคนิคการตัด
ตอคลิปวิดีโอเบื้องตน การใชภาพนิ่ง กราฟก ไตเติ้ล และเพลงหรือเสียงเอฟเฟกตในงานตัดตอ การ เอ็ก ซ
พอรต (export) งานตัดตอในรูปแบบไฟลวิดีโอสําหรับงานประเภทตาง ๆ การฝกปฏิบัติการตัดตออยางงาย
CA 4003 การวิจัยทางนิเทศศาสตร
3(3/3-0-0)
Communication Arts Research
วิชาบังคับกอน : CA 3063
แนวคิด หลักการและประเภทของการวิจัย การสรางเครื่องมือ การสุมตัวอยาง การเก็บรวบรวม
ขอมูลการวิจัย การวิเคราะหขอมูล การประยุกตใชสถิติสําหรับการวิเคราะหและวิจัยทางนิเทศศาสตร การ
เขียนรายงานผลการวิจัยและการนําเสนองานวิจัยทางนิเทศศาสตร ฝก ปฏิบัติการวิจัยดานนิเทศศาสตร
CA 4033 โครงงานพิเศษ
3(0-3/9-0)
Special Project
วิชาบังคับกอน : ศึกษาวิชาชีพเฉพาะดานไมนอยกวา 12 หนวยกิต มีสถานะนักศึกษาชั้นปที่ 4 และอยูใน
ดุลยพินิจของอาจารยประจํากลุมวิชาชีพ
การทําโครงงานเฉพาะเรื่อง โดยบูรณาการความรูที่ไดจากการเรียนมาประยุกตใชเพื่อใหเกิดความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น ภายใตการแนะนําและควบคุมของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน มีการสงเอกสาร
โครงงาน ขั้นตอนการทําและผลการดําเนินงานตามชวงเวลาที่กําหนด
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LA 2123 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3(3/3-0-0)
Law and Ethics for Mass Media
วิชาบังคับกอน : ไมมี
สิทธิและเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็น กฎหมายที่วาดวยการหมิ่นประมาท การละเมิดทํา
ใหผูอื่นเสียหาย เสียชื่อเสียงเกียรติยศและศักดิ์ศรี การละเมิดสิทธิมนุษยชน กฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน
และจริยธรรมสื่อสารมวลชน กฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งพิมพ
รวมทั้งกฎหมายลิขสิทธิ์ และปญหาการ
สื่อสารมวลชนในประเทศไทย
EG 2243 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร
3(3/3-0-0)
English Listening Speaking for Communication Arts
วิชาบังคับกอน : GE 1063
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจเนื้อหาสาระจากการสื่อประเภทตาง
ๆ ทักษะการสนทนา การ
นําเสนอในที่ประชุม และการอภิปรายเปนภาษาอังกฤษในหัวขอที่เกี่ยวของกับนิเทศศาสตร
EG 2253 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร
3(3/3-0-0)
English Reading Writing for Communication Arts
วิชาบังคับกอน : GE 1063
ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตํารา วารสารและบทความทางวิชาการ ทักษะ
การเขียนรายงาน หลักและเทคนิคการแปล อังกฤษเปนไทยและไทยเปนอังกฤษ การแปลขาวสาร โฆษณา
บทความโดยใชศัพท สํานวน ที่เกี่ยวของกับนิเทศศาสตร
2.2 วิชาชีพเฉพาะดาน ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
AD 2033 การเขียนบทโฆษณา
3(3/3-0-0)
Creativie Copywriting
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิด หลักการ วิธีการเขียนบทโฆษณาอยางสรางสรรคเพื่อการโนมนาวใจในงานโฆษณา โดย
มุงเนนพัฒนาทักษะการเขียนพาดหัวหลัก พาดหัวรอง เนื้อความโฆษณา คําขวัญ สําหรับสื่อโฆษณาทุกประเภท
วิเคราะหบทโฆษณาของไทยและตางประเทศที่โดดเดนและประสบความสําเร็จเปนกรณีศึกษา
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AD 3023 การวางแผนสื่อโฆษณา
3(3/3-0-0)
Advertising Media Planning
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการ กระบวนการ และเทคนิคการวางแผนสื่อโฆษณา โดยวิเคราะหผูบริโภค แนวโนมของ
ตลาด ผลิตภัณฑ คูแขง ธรรมชาติของสื่อ จุดเดน และจุดดอยของสื่อ เพื่อใหสามารถใชสื่อโฆษณาอยางมี
ประสิทธิภาพ และการซื้อสื่อดวยงบประมาณที่คุมคา
AD 3043 พฤติกรรมผูบริโภค
3(3/3-0-0)
Consumer Behavior
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ทฤษฎี แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค ปจจัยดาน
จิตวิทยา ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอผูบริโภค
AD 3053 การพัฒนาความคิดสรางสรรคและผลิตงานโฆษณา
3(2/2-1/2-0)
Creative Thinking Development and Production Process
วิชาบังคับกอน : AD 2033
เทคนิค วิธีการคิดวิเคราะหอยางสรางสรรคเพื่อคนหาแนวคิดใหมสําหรับการสรางสรรคงานโฆษณ
ทางสื่อตาง ๆ ฝกทักษะการคิดสรางสรรค การออกแบบงานโฆษณา การถายภาพนิ่ง การถายภาพเคลื่อนไหว เพื่อ
สรางสรรคงานโฆษณา ฝกปฏิบัติการผลิตงานโฆษณาสําหรับสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ และสื่อรวมสมัย
อื่น ๆ
AD 3063 กระบวนการผลิตภาพยนตรโฆษณา
3(2/2/-1/2-0)
Television Advertisement Production Process
วิชาบังคับกอน : AD 3053
ศึกษาแนวคิด วิธีการ บทบาทหนาที่ของผูปฏิบัติงานทุกฝายรวมทั้งปญหาและอุปสรรคใน
กระบวนการผลิตภาพยนตรโฆษณาทุกขั้นตอน ตั้งแตขั้นการวางแผน ขั้นกอนการถายทํา ขั้นถายทําและขั้น
หลังการถายทํา รวมถึงเบื้องหลังการถายทํา ฝกปฏิบัติการถายทําภาพยนตรโฆษณา
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AD 3073 การโฆษณาและสื่อสารการตลาดรวมสมัย
3(3/3-0-0)
Contemporary Advertising and Marketing Communications
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิด บทบาท รูปแบบ และผลกระทบของการโฆษณาและสื่อสารการตลาดรวมสมัย ที่เปน
ประเด็นทางสังคม ซึ่งมีอิทธิพลตอระบบการสื่อสาร สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง รูปแบบการดําเนิน
ชีวิตของประชาชน รวมทั้งบทบาทของภาครัฐดานการคุมครองผูบริโภค ตลอดจนจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ นัก
โฆษณา โดยนักศึกษาวิเคราะห วิพากษรวมกับผูเชี่ยวชาญหรือนักวิชาชีพ
AD 4123 การรณรงคการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
3(2/2-1/2-0)
Advertising and Marketing Communications Campaign
วิชาบังคับกอน : AD 3073
การวางแผนรณรงคการโฆษณาและสื่อสารการตลาดอยางเปนระบบ เพื่อสื่อสารสินคา บริการ ตรา
สินคา องคกร ฯลฯ ใหเขาถึงกลุมเปาหมายและบรรลุตามวัตถุประสงค ดวยการผสมผสานการใชสื่อรูปแบบ
ตาง ๆ ฝกปฏิบัตินําเสนอโครงการรณรงคอยางสรางสรรค
AD 4133 การบริหารงานและธุรกิจโฆษณา
3(3/3-0-0)
Advertising Management and Business
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษารูปแบบ โครงสราง การบริหารงาน ความรับผิดชอบและตําแหนงตาง ๆ ของบริษัทตัวแทน
โฆษณาและหนวยงานโฆษณาในองคกรธุรกิจ รวมถึงวิเคราะห วิพากษประเด็นหรือเรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในวงการโฆษณาไทยและตางประเทศ อิทธิพลของการโฆษณาที่มีผลทางบวกและลบในสังคมไทยและสังคม
โลก ซึ่งสงผลตอประชาชน วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยรวมอภิปรายกับนักวิชาชีพหรือ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
AD4213 การสื่อสารแบรนด
3(3/3-0-0)
Brand Communications
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิด หลักการ องคประกอบการสรางแบรนด การสื่อสารแบรนด และรักษามาตรฐานของ
แบรนดอยางยั่งยืน การใชกลยุทธการสื่อสารรูปแบบตาง ๆ ผสมผสานอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพฝก
ปฏิบัติและนักศึกษาสามารถนําเสนอโครงการสื่อสารแบรนด
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AD 4103 สัมมนาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
3(3/3-0-0)
Seminar in Advertising and Marketing Communications
วิชาบังคับกอน : ศึกษารายวิชาชีพเฉพาะดานมาแลวไมนอยกวา 15 หนวยกิต
กําหนดประเด็นทางดานการโฆษณาและสื่อสารการตลาด ที่สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
และแนวโนมในอนาคต นํามาอภิปราย ระดมความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การสื่อสารและการแสดงความ
คิดเห็นอยางมีหลักการและเหตุผล
CD 1013 ประวัติศาสตรศิลปและการออกแบบ
3(3/3-0-0)
History of Art and Design
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ประวัติความเปนมาและพัฒนาการของศิลปะยุคกอนประวัติศาสตรถึงปจจุบัน การแบงสมัย
ศิลปะ การรับและการถายเทอิทธิพลของเนื้อหาและรูปแบบของศิลปะแตละสมัย รวมถึงการศึกษา
ความสัมพันธระหวางศิลปะกับการออกแบบ เพื่อเปนแนวคิดในการสรางสรรคงานศิลปะและการออกแบบ
CD 2003 การออกแบบนิเทศศิลป 1
3(2/2-1/2-0)
Communication Design I
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมาย ความสําคัญ หลักการ ประเภทและวิธีการออกแบบงานนิเทศศิลป ฝกปฏิบัติงาน
ออกแบบนิเทศศิลปที่สามารถใชสื่อความหมายและสรางการจดจําแกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิผล
CD 2013 การออกแบบนิเทศศิลป 2
3(2/2-1/2-0)
Communication Design II
วิชาบังคับกอน : CD 2003
ศึกษา วิเคราะหงานนิเทศศิลปในปจจุบันและฝกปฏิบัติออกแบบงานนิเทศศิลปใหสามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายที่มีลักษณะแตกตางและตรงตามวัตถุประสงคของการสื่อความหมาย โดยคํานึงถึงคุณสมบัติของ
สื่อแตละประเภท
CD 2023 การออกแบบตราสัญลักษณและตัวอักษร
Symbol and Typography Design
วิชาบังคับกอน : ไมมี

3(2/2-1/2-0)
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ลักษณะ รูปแบบ ที่มา ความสําคัญ หลักการและวิธีการออกแบบตราสัญลักษณและตัวอักษร
ประเภทตาง ๆ ฝกปฏิบัติการออกแบบสัญลักษณและออกแบบตัวอักษร โดยคํานึงถึงการสื่อความหมาย ความ
สวยงามและการนําไปใชในงานนิเทศศิลปประเภทตาง ๆ
CD 3003 การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ
3(2/2-1/2-0)
Graphic Design for Packaging
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการออกแบบ การจัดและการใหสีตัวอักษร ภาพและพื้น ฝกปฏิบัติการออกแบบกราฟกบน
บรรจุภัณฑตาง ๆ โดยการศึกษาวิเคราะหรูปแบบ รูปทรง วัสดุ และประเภทของบรรจุภัณฑ ตลอดจนเทคนิค
การพิมพและงานหลังพิมพ เพื่อการออกแบบที่เหมาะสมและมีคุณภาพในเชิงการออกแบบและการใชงาน
CD 4233 เทคนิคการตกแตงภาพถาย
3(2/2-1/2-0)
Photo Retouching Technique
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิด เทคนิค ขั้นตอน และวิธี การปรับแตงภาพถายอยางละเอีย ด ฝกปฏิบัติการใช อุปกรณและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับการตกแตงภาพถายตลอดจนเทคนิคการปรับแตงภาพสําหรับสื่อประเภทตาง ๆ
CD 4243 การออกแบบภาพประกอบ
3(3/3-0-0)
Illustration Design
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิธีการและเทคนิคการสรางภาพแบบเหมือนจริง แบบคลี่คลาย แบบตัดทอน แบบจินตนาการโดย
คํานึงถึงเนื้อหา และวิธีการแสดงออกใหเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะงาน ฝกปฏิบัติการสราง
ภาพประกอบในลักษณะตาง ๆ โดยคนหาลักษณะเฉพาะ และเลือกใชเทคนิคทางจิตรกรรมและวิธีการอื่น ๆ
ที่เหมาะสม
CD 4343 การออกแบบและผลิตเทคนิคพิเศษ
3(2/2-1/2-0)
Special Effect Design and Production
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ขั้นตอน วิธีการสรางเทคนิคพิเศษ ฝกปฏิบัติ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชสรางเทคนิคพิเศษ
ในงานออกแบบนิเทศศิลป โดยวิเคราะหเนื้อหาที่ตองการสื่อสารและผลิตงานใหสอดคลองกับเนื้อหา
วัตถุประสงคและงบประมาณ
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CD 4253 การออกแบบนิทรรศการและจัดที่แสดง
3(3/3-0-0)
Exhibition and Display Design
วิชาบังคับกอน : ไมมี
รูปแบบและหลักการจัดนิทรรศการและการจัดที่แสดงประเภทตาง ๆ
ฝก ปฏิบัติการออกแบบ
นิทรรศการและออกแบบจัดที่แสดง โดยการวิเคราะหการจัดวางผัง การวางแผนและแนวทางการแกไข เทคนิค
วิธีการจัดและติดตั้ง การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ ตลอดจนการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
CD 4103 สัมมนา การออกแบบนิเทศศิลป
3(3/3-0-0)
Seminar in Communication Design
วิชาบังคับกอน : ศึกษารายวิชาชีพเฉพาะดานมาแลวไมนอยกวา 15 หนวยกิต
กําหนดประเด็นทางดานนิเทศศิลป ที่สอดคลองกับสถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
นํามาอภิปราย ระดมความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การสื่อสารและการแสดงความคิดเห็นอยางมีหลักการ
และเหตุผล
MN 2003 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ
3(2/2-1/2-0)
Printed Media Production
วิชาบังคับกอน CA 2123 และ CA 2173
ลักษณะและแนวทางการสรางสรรคสื่อสิ่งพิมพในรูปแบบตางๆ ระบบการพิมพ การวางแผน
การผลิตในระบบการพิมพ การจัดเตรียมเนื้อหาและภาพนิ่ง หลักการและการประยุกตใชเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ตลอดจนโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อผลิตสื่อสิ่งพิมพ ฝกปฏิบัติเพื่อ ใหสามารถผลิตไดจริง โดยยึดหลักจริยธรรม
ในวิชาชีพนิเทศศาสตร
MN2033 การสื่อขาวเฉพาะทาง
3 (2/2-1/2-0)
Specialised Reporting
วิชาบังคับกอน CA 2133
ทฤษฎี หลักการ การสื่อขาวเฉพาะทาง อาทิ ขาวการเมือง เศรษฐกิจ บันเทิง กีฬา สิ่งแวดลอม
ตางประเทศ ศิลปวัฒนธรรม โดยเนนใหนักศึกษารูจักกระบวนการรวบรวมขอมูล เทคนิคการสื่อขาวเฉพาะทาง
ฝกปฏิบัติการสืบคนขาว เขียนขาว และรายงานขาว โดยยึดหลักจริยธรรมวิชาชีพนิเทศศาสตร
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MN 3043 การเขียนขั้นสูงเพื่อสื่อสาร
3 (2/2-1/2-0)
Advanced Writing for Communication
วิชาบังคับกอน CA 1143
การเขียนบทความ สารคดี บทบรรณาธิการ บทรายการวิทยุและโทรทัศน บทมัลติมีเดีย ในเชิง
วิชาการ เชิงแสดงความเห็น วิเคราะห วิจารณ และเชิงปฏิบัติการทั่วไป โดยใหความสําคัญกับกระบวนการคิด
สรางสรรค การคนควา การรวบรวมและเลือกขอมูล
การใชจินตนาการ การใชเหตุผล ตลอดจนการสื่อ
ความหมายและการถายทอดเรื่องราว ฝกปฏิบัติการเขียน โดยยึดหลักจริยธรรมวิชาชีพนิเทศศาสตร
MN3053 ออเทอริงซอฟทแวรและการผลิตสื่อออนไลน
3(2/2-1/2-0)
Authoring Software and Online Production
วิชาบังคับกอน CA3053
หลักการของออเทอริงซอฟทแวร การประยุกตใชในสื่อสารมวลชน การใชออเทอริงอซฟทแวรเพื่อ
การผลิตสื่อใหม สื่อออนไลน เชน E-book การวางแผนการผลิต การจัดเตรียมเนื้อหาและภาพ ทั้งภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว ฝกปฏิบัติเพื่อใหสามารถผลิตไดจริง โดยยึดหลักจริยธรรมในวิชาชีพนิเทศศาสตร
MN 4134 การผลิตมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ
3(2/2-1/2-0)
Interactive Multimedia Production
วิชาบังคับกอน MN 2003 และ MN 3053
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและโปรแกรมสําเร็จรูป ที่ใชผลิตมัลติมีเดีย รายการโทรทัศน รายการวิทยุ
ออนไลน และเกมออนไลน เพื่อการสื่อสารมวลชนอยางมีปฏิสัมพันธระหวางผูสงสารและผูรับสาร เนนการนํา
เทคโนโลยีและโปรแกรมตางๆ มาใชรวมกันอยางประสมประสาน ฝกปฏิบัติเพื่อใหสามารถผลิตไดจริงโดยยึด
หลักจริยธรรมในวิชาชีพนิเทศศาสตร
MN4253

การถายภาพขั้นสูง
3(2/2-1/2-0)
Advanced Photography
วิชาบังคับกอน CA 2113
หลักการ เทคนิค วิธีการถายภาพและตกแตงภาพนิ่ง ( still image) เพื่อใชในการสื่อสารแตละ
ประเภท เชน ภาพเพื่องานโฆษณา ภาพเพื่องานประชาสัมพันธ ภาพงานสารคดี ภาพขาว เปนตน และการฝก
ปฏิบัติเพื่อสามารถปฏิบัติงานไดจริง
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MN 4123 สัมมนาวารสารศาสตรและสื่อใหม
3(3/3-0-0)
Seminar in Journalism and New Media
วิชาบังคับกอน : ศึกษารายวิชาชีพเฉพาะดานมาแลวไมนอยกวา 15 หนวยกิต
กําหนดประเด็นทางวารสารศาสตรและสื่อใหม ที่สอดคลองกับสถานการณปจจุบันและแนวโนม
ในอนาคต นํามาอภิปราย ระดมความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การสื่อสารและการแสดงความคิดเห็นอยางมี
หลักการและเหตุผล
PF 2023 การออกแบบเพื่อการแสดง
3(3/3-0-0)
Theatre Design Concepts and Visualization
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิดและทฤษฎีเบื้องตนสําหรับ การ ออกแบบเพื่อการแสดง องคประกอบทางศิลปะ
ความหมายและอิทธิพลของเสน สี เงา เอกภาพในงานออกแบบเพื่อการแสดง โดยเรียนรู จากหลัก และการ
พิจารณาภาพรวมของการออกแบบทั้งฉาก แสง เสียง เครื่องแตงกายและการแตงหนา
PF 3053 พื้นฐานการแสดง
3(2/2-1/2-0)
Fundamental Acting
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศิลปะและ ทฤษฎีการแสดง การใชรางกาย และอวัยวะสวนตางๆเพื่อการแสดง
เรียนรู
สวนประกอบของอวัยวะที่ใชผลิตเสียง การใชพื้นที่และลีลาบนเวทีที่มีผลตอการเคลื่อนไหวของนักแสดง ฝก
ปฏิบัติการใชอวัยวะและการเคลื่อนไหว รางกายเพื่อการแสดงออกถึงความหมาย อารมณและความรูสึกอยางมี
ประสิทธิภาพ
PF 3013 การฝกปฏิบัติงานศิลปะการการแสดง
3(2/2-1/2-0)
Performing Arts Laboratory
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ฝกปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ในโครงการการแสดงที่จัดขึ้นในวิชานี้ โดยใหนักศึกษาเลือกหนาที่ที่
สนใจ อาทิ ผูกํากับ ผูเขียนบท ฝายฉาก ฝายแสง ฝายเครื่องแตงกายและการแตงหนา ฝายเครื่องประกอบการ
แสดง ฝายประชาสัมพันธ ฝายสถานที่ ฝายตอนรับ ฝายงบประมาณ เปนตน
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PF 3043 ทฤษฎีและการวิจารณการแสดง
3(3/3-0-0)
Theory and Criticism for Performing Arts
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ทฤษฎี หลักเกณฑและแนวทางการวิจารณการแสดง หนาที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของ
ผูวิจารณ ฝกปฏิบัติการเขียนบทวิจารณการแสดง
PF 4223 การแสดงละครเวที
3(3/3-0-0)
Stage Acting
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศิลปะการแสดงละครเวที การวางลักษณะนิสัยตัวละคร การทําความเขาใจละคร โดยการศึกษา
และตีความหมายบทละคร การคนควาเพื่อความเขาใจสิ่งแวดลอม องคประกอบตางๆ ของตัวละครและ
เรื่องราว บุคลิก ลักษณะนิสัย อารมณ การแสดงออกของตัวแสดง ฝกปฏิบัติ การแสดง และเสนอผลงานการ
แสดงละครเวที
PF 4243 การกํากับการแสดง
3(2/2-1/2-0)
Directing
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ทฤษฎีและศิลปะการกํากับการแสดง ทั้งการกํากับ ละครและการกํากับการแสดง การฝกและการ
พัฒนานักแสดงและการแสดงโดยภาพรวม การวิเคราะห การเลือกบทละคร การตีความ การกําหนดแนวคิด
การแสดง หนาที่ความรับผิดชอบของการกํากับการแสดง การคนควาหาขอมูลประกอบการแสดง เพื่อนําไปสู
การจัดเตรียมโครงการสหกิจศึกษากลุมวิชาชีพศิลปะการแสดง
PF 4263 การแสดงขั้นสูง
3(2/2-1/2-0)
Advanced Acting
วิชาบังคับกอน : PF 3053
ฝกการแสดงขั้นสูง โดยเนน วิธีการแกปญหาและการพัฒนาการแสดงของนักแสดง เพื่อนําไปสู
การจัดเตรียมโครงการโครงการสหกิจศึกษากลุมวิชาชีพศิลปะการแสดง
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PF 3063 การเขียนบทละคร
3(2/2-1/2-0)
Play Writing
วิชาบังคับกอน : ไมมี
องคประกอบของบทละคร การกําหนดแกนเรื่อง การวางโครงเรื่อง การสรางลักษณะนิสัยของตัว
ละคร การสรางบทสนทนา ฝกปฏิบัติการเขียนบทละครเวที และบทละครจากโครงเรื่องละครที่สรางขึ้นเอง
PF 4353 ละครไทยในสังคมรวมสมัย

Thai Drama in Contemporary Society

3(3/3-0-0)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาละครไทยปจจุบัน ทั้ง ละครโทรทัศนและละครเวที ในดานเนื้อหา แนวคิด และคุณธรรมที่
สะทอนผานเรื่องราวและตัวละครเพื่อวิเคราะหภาพสะทอนของสังคมไทยรวมสมัย คานิยมของคนในสังคม
ตลอดจนความสัมพันธระหวางละครกับสังคมรวมสมัยที่มีอิทธิพลตอกัน
PF 4103 สัมมนาศิลปะการแสดง
3(3/3-0-0)
Seminar in Performing Arts
วิชาบังคับกอน : ศึกษารายวิชาชีพเฉพาะดานมาแลวไมนอยกวา 15 หนวยกิต
กําหนดประเด็นทางดานศิลปะการแสดง ที่สอดคลองกับสถานการณปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคต นํามาอภิปราย ระดมความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การสื่อสารและการแสดงความคิดเห็นอยางมี
หลักการและเหตุผล
PR 2003 การประชาสัมพันธและการสื่อสารองคกร
3(3/3-0-0)
Public Relations and Corporate Communication
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิด หลักการ การวางแผนและยุทธวิธีการดําเนินงานประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอก
องคการ การประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมภาพลักษณองคการ แผนงานประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมภาพลักษณ
บุคคล สินคา การบริการของหนวยงาน องคการ สถาบัน เนนการศึกษาจากกรณีศึกษา
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PR 2033 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2/2-1/2-0)
Writing for Public Relations
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การเขียน เพื่องานประชาสัมพันธ การเขียนคํากลาวรายงาน คําปราศรัย การเขียนขาว
ประชาสัมพันธ การเขียนคําบรรยายภาพขาว การเขียนคําบรรยายสรุป การเขียนคําขวั
การเขี
ญ ยนบทความและสาร
คดีเพื่อการประชาสัมพันธ รวมทั้งการเขียนเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ เนนการศึกษาจากกรณีศึกษา
PR 3043 การสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ
3(3/3-0-0)
Persuasive Communication
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิด ทฤษฎีการวิเคราะหและวิธีการโนมนาวใจ โดยการใชสื่อทุกรูปแบบอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ทั้งสื่อบุคคล สื่อมวลชน และสื่อใหม โดยคํานึงถึงองคประกอบที่สําคัญทางจิตวิทยา สังคมวิทยา
สภาวะแวดลอมที่มีผลตอการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ เนนการศึกษาจากกรณีศึกษา
PR 3053 การบริหารงานประชาสัมพันธ
3(3/3-0-0)
Public Relations Planning and Management
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิด ยุทธวิธี หลักการวางแผนงาน และการบริหารงานประชาสัมพันธ ทั้งแผนระยะสั้นและ
ระยะยาว การควบคุม กํากับ ติดตามและประเมินผล รวมทั้งศึกษาแนวคิด กลยุทธและยุทธศาสตรการวางแผน
งานและการบริหารงานประชาสัมพันธในดานตาง ๆ เชน แผนงานประชาสัมพันธเพื่อการรณรงค แผนงาน
ประชาสัมพันธในภาวะวิกฤติ ตลอดจนแผนงานประชาสัมพันธทางการตลาด เนนการศึกษาจากกรณีศึกษา
PR 3063 การประชาสัมพันธเชิงบูรณาการ
3(3/3-0-0)
Intergrated Public Relations
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิด การดําเนินงาน เทคนิคและกลยุทธการประชาสัมพันธขององคกรธุรกิจสมัยใหม รวมทั้ง
หลักและแนวทางการบูรณาการงานประชาสัมพันธในงานการสื่อสารการตลาด เพื่อใหเกิดผลทางดาน
การตลาด การสรางภาพลักษณที่เหมาะสมใหแกองคกรธุรกิจ เนนการศึกษาจากกรณีศึกษา
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PR 4253 การประชาสัมพันธองคการสาธารณกุศล
3(3/3-0-0)
Public Relations for Non – Profit Organization
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ธรรมชาติขององคการสาธารณกุศล บทบาท ความสําคัญของการประชาสัมพันธตอองคการสาธารณ
กลวิธีการประชาสัมพันธและการเลือกใชเครื่องมือการประชาสัมพันธที่เหมาะสมเพื่อการระดมทุนและ
ทรัพยากรในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคตาง ๆ ขององคการ
PR 4283 การสื่อสารสุขภาพ
3(3/3-0-0)
Health Communication
วิชาบังคับกอน : ไมมี
บทบาท ความสําคัญ กลวิธีการประชาสัมพันธในงานสื่อสารสุขภาพเพื่อการสรางสุขภาวะ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานสื่อสารสุขภาพ เนนการศึกษาจากกรณีศึกษา
PR 4013 ประชามติและการเคลื่อนไหวของมวลชน
3(3/3-0-0)
Public Opinion and Mass Mobilization
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมาย ความสําคัญของประชามติ ประชามติกับการโฆษณาชวนเชื่อและสงครามจิตวิทยา
การวิเคราะหวิจัยประชามติ ความสําคัญและความสัมพันธของประชามติกับการประชาสัมพันธ การสราง
ประชามติ เพื่อผลการดําเนินงานและการชี้นํา สังคมหรือการสรางกระแสการเปลี่ยนแปลงสังคมในทิศทางที่
ตองการ เนนการศึกษาจากกรณีศึกษา
PR 4513 การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2/2-1/2-0)
Speech for Public Relations
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักและลีลาการใชภาษาพูดเพื่อการประชาสัมพันธ การวิเคราะหผูฟง การพูดเพื่อการ
ประชาสัมพันธระหวางบุคคล การพูดเพื่อการประชาสัมพันธในกลุม การพูดเพื่อการประชาสัมพันธในที่
ชุมนุมชน และการพูดเพื่อการประชาสัมพันธผานสื่อมวลชน เนนการศึกษาจากกรณีศึกษา
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PR 4103 การสัมมนาการประชาสัมพันธ
3(3/3-0-0)
Seminar in Public Relations
วิชาบังคับกอน : ศึกษารายวิชาชีพเฉพาะดานมาแลวไมนอยกวา 15 หนวยกิต
กําหนดประเด็นทางดานประชาสัมพันธ ที่สอดคลองกับสถานการณปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคต นํามาอภิปราย ระดมความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การสื่อสารและการแสดงความคิดเห็นอยางมี
หลักการและเหตุผล
RT 2013 การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน
3(2/2-1/2-0)
Script Writing
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการ วิธีการ การวางแผนและเทคนิคการเขียนบทวิทยุและโทรทัศนประเภทตาง ๆ โดยให
ความสําคัญกับกระบวนการคิดสรางสรรค การคนควาขอมูล การใชจินตนาการ การสื่อความหมายและการ
ถายทอดเรื่องราว เพื่อใหสามารถใหขอมูลและความบันเทิงแกผูรับสารอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ฝกปฏิบัติ การเขียนบท ประเภทตาง ๆ
RT 2033 คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมชั่นเพื่อรายการโทรทัศน
Computer Graphic and Animation for Television Program Production

3(2/2-1/2-0)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการ แนวคิดการสรางสรรคงานคอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมชั่นสําหรับการผลิตรายการ
โทรทัศน เทคนิคการผลิต สต็อบโมชั่น (Stop Motion) และโครมาคีย (Chroma Key) การสรางภาพสองมิติ
และสามมิติ การออกแบบไตเติ้ลรายการและกราฟกประกอบรายการ ฝกปฏิบัติการ สรางสรรคคอมพิวเตอร
กราฟกและแอนิเมชั่นสําหรับรายการโทรทัศน
RT 3023 การผลิตรายการวิทยุ
3(2/2-1/2-0)
Radio Production
วิชาบังคับกอน : ไมมี
กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงรูปแบบตาง ๆ การใชเครื่องมือและอุปกรณ
วิทยุกระจายเสียง เทคนิคการผลิตและตัดตอรายการ การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของฝายตาง ๆ การใช
เพลงและ เสียงประกอบรายการ ฝก ปฏิบัติ การผลิตรายการวิทยุ ประเภทตาง ๆ โดยยึดหลักจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพนิเทศศาสตร
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RT 3033 การผลิตรายการโทรทัศน
3(2/2-1/2-0)
Television Production
วิชาบังคับกอน : CA 3083
หลักการ การวางแผนงาน กระบวนการและเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศนประเภทตาง ๆ การใช
อุปกรณ การเตรียมความพรอม หนาที่และความรับผิดชอบของฝายตาง ๆ ในการผลิตรายการทั้งในสตูดิโอและ
นอกสถานที่ การใชเพลง เสียงประกอบและภาพประกอบรายการ ฝกปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน โดยยึดหลัก
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพนิเทศศาสตร
RT 3063 การตัดตอขั้นสูง
3(2/2-1/2-0)
Advanced Editing
วิชาบังคับกอน : CA 3083
โปรแกรมการตัดตอที่ซับซอน เทคนิคการตัดตอรายการโทรทัศนที่มีรูปแบบซับซอน การใชเทคนิค
เพื่อตัดตอฟุตเทจจากกลองหลายตัวโดยเนนคุณภาพของภาพ เสียงและความตอเนื่อง การใชเทคนิคและกราฟก
เพื่อการแกไขปญหาและสรางสรรค การใชเอฟเฟกตภาพและเสียง ฝกปฏิบัติการตัดตอรายการโทรทัศนที่มี
รูปแบบซับซอน
RT 3053 การจัดผังรายการและการประเมินผลรายการ
3(3/3-0-0)
Media Programming and Evaluation
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การจัดผังรายการรูปแบบตาง ๆ สําหรับสถานีโทรทัศน เคเบิลทีวี โทรทัศนดาวเทียม การจัดผัง
รายการวิทยุ สถานีเพลงและสถานีขาวสารขอมูล การทดสอบรายการ การวิจัยผูรับสาร ผูใหบริการ การสํารวจ
ความนิยม และการประเมินคุณภาพ ประโยชนและผลกระทบของผลผลิตดานรายการตอสังคม
RT 4023 การอํานวยการผลิตรายการโทรทัศน
3(3/3-0-0)
Television Programme Producing
วิชาบังคับกอน : RT3033
แนวคิด การวางแผน กระบวนการสรางสรรครายการโทรทัศน หนาที่ของผูอํานวยการผลิต การ
ดําเนินงานและควบคุมกระบวนการผลิตและคุณภาพรายการ การเขียนเสนอโครงการผลิตรายการ การกําหนด
งบประมาณ การจัดตารางเวลาการผลิตและการบริหารจัดการเพื่อใหรายการประสบความสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพภายในงบประมาณที่กําหนดโดยยึดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของการผลิตรายการโทรทัศน
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RT 4123 สื่อสารมวลชนกับสังคมไทย
3(3/3-0-0)
Mass Media and Thai Society
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความสําคัญของสื่อมวลชนในฐานะสถาบันทางสังคม บทบาท และเสรีภาพ ของสื่อในระบบทุน
และระบอบประชาธิปไตย การกํากับดูแลเนื้อหาสื่อ ประชาชนกับความรูเทาทันสื่อ วิเคราะหเนื้อหา
สื่อมวลชนที่กอใหเกิดผลกระทบ ตอ ผูรับสารระดับบุคคลและตอการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม โดยศึกษาจากกรณีศึกษา
RT 4133 การประกาศและการดําเนินรายการ
3(2/2-1/2-0)
Broadcast Media Announcing and Performance
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การออกเสียงที่ถูกตองตามอักขรวิธี การใชน้ําเสียง การใชไมโครโฟน การประกาศ การอานขาว
การอานบทความและสารคดี บุคลิกภาพของผูประกาศและผูดําเนินรายการ การดําเนินรายการวิทยุและ
โทรทัศนประเภทตาง ๆ ฝกปฏิบัติการเปนผูประกาศ นักจัดรายการวิทยุ พิธีกรรายการโทรทัศน
RT 4103 สัมมนาทางวิทยุและโทรทัศน
3(3/3-0-0)
(Seminar in Radio and Television)
วิชาบังคับกอน : ศึกษารายวิชาชีพเฉพาะดานมาแลวไมนอยกวา 15 หนวยกิต
กําหนดประเด็นทางดานวิทยุและโทรทัศน ที่สอดคลองกับสถานการณปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคต นํามาอภิปราย ระดมความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การสื่อสารและการแสดงความคิดเห็นอยางมี
หลักการและเหตุผล
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2.3 หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
CA 4059 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)
Co-operative Education
วิชาบังคับกอน : สถานะนักศึกษาชั้นปที่ 4 ศึกษารายวิชาในกลุมวิชาชีพเฉพาะดานมาแลวไมต่ํากวา
18 หนวยกิต มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 และอยูในดุลยพินิจของอาจารย
ประจํากลุมวิชาชีพ
การฝกปฏิบัติงานดานนิเทศศาสตรในสถานประกอบการอยางเปนระบบเชนเดียวกับพนักงานของ
สถานประกอบการนั้น ๆ เพื่อใหเรียนรู มีประสบการณจริง พัฒนาทักษะดานวิชาชีพและสามารถปรับตัวเปน
บัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน มีระยะเวลาปฏิบัติงานไมนอยกวา 16
สัปดาห และเขียนสารนิพนธรายงานผลการฝกปฏิบัติงาน โดยมีพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยประจํากลุม
วิชาชีพเปนผูประเมินผล

