
 

 

หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิานเิทศศาสตร 

(หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ.  2559) 

 

                     ช่ือสถาบันอุดมศกึษา      มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

                          คณะ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

 

1  ขอมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร              

1)  รหัสหลักสูตร              :   25521631102855 

    2)  ชื่อหลักสูตร                 

ชื่อภาษาไทย            :   หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชานเิทศศาสตร 

ชื่อภาษาอังกฤษ          :   Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts 

 

2.  ช่ือปรญิญา  

ชื่อเต็มภาษาไทย          :   นเิทศศาสตรบัณฑติ (นเิทศศาสตร) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ      :   Bachelor of Communication Arts (Communication Arts) 
  
            ชื่อยอภาษาไทย            :   นศ.บ. (นเิทศศาสตร) 

ชื่อยอภาษาอังกฤษ       :   B.C.A  (Communication Arts) 

 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1  หลักสูตร  

         3.1.1  จํานวนหนวยกติตลอดหลักสูตร  

    หลักสตูรนเิทศศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชานเิทศศาสตร  ผูสําเรจ็การศกึษาตองเรยีน         

        ไมนอยกวา  130  หนวยกติ  
 

        3.1.2  โครงสรางของหลักสูตร  

          หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานเิทศศาสตร  ประกอบดวยสัดสวนหนวยกติ 

        แตละหมวดวิชาและแตละกลุมวิชา  ดังนี้  



 

 

หมวดวชิาและกลุมวชิา เกณฑ สกอ. 

(หนวยกติ) 

หลักสูตรเดมิ 

(หนวยกิต) 

หลักสูตรปรบัปรงุ 

(หนวยกิต) 

 1. หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป ไมนอยกวา  30 ไมนอยกวา  30 ไมนอยกวา  30 

 1.1  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร - 12 – 15 9 – 12 

1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร - 3 –  6 6 –  9 

 1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร - 6 –  9 6 –  9 

 1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร  

       วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

- 6 – 9 6 – 9 

2. หมวดวชิาเฉพาะดาน ไมนอยกวา  84  ไมนอยกวา   85 ไมนอยกวา  94 

  2.1 กลุมวชิาพื้นฐานวิชาชพี - เรยีน   30 เรยีน   48 

  2.2 กลุมวชิาเอกบังคับ - เรยีน   33 เรยีน   33 

  2.3 กลุมวชิาเอกเลอืก - ไมนอยกวา  15 ไมนอยกวา  6 

  2.4 กลุมวชิาฝกประสบการณวิชาชพี - เรยีน  7 เรยีน   7 

3. หมวดวชิาเลือกเสร ี ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา  6 

จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา  120 ไมนอยกวา  121 ไมนอยกวา 130 

 

 



 

 

  3.1.3  รายวชิา  

   1. หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป ตองเรยีนทุกกลุมวิชาไมนอยกวา   30   หนวยกติ 

         1.1)  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร  เรยีน  9 - 12  หนวยกติ 

        บังคับเรยีน    6  หนวยกติ 

1500119 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสบืคนสารสนเทศ 

(Thai for Communication and Information Retrieval) 

3(2-2-5) 

1500120 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

(Foundation of English) 
 

3(2-2-5) 

        เลอืกเรยีน    3 - 6  หนวยกติ 
 

1500123 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน 

(Basic Speaking Skills of English) 

3(2-2-5) 

1500125 การอานและการเขยีนภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน 

(Basic Reading and Writing of English) 

3(2-2-5) 

1561115 ภาษาญีปุ่นเบ้ืองตน 

(Japanese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1571118 ภาษาจนีเบ้ืองตน 

(Chinese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1581107 ภาษามาเลยเบ้ืองตน   

(Malay for Beginners)               

3(2-2-5) 

1661108 ภาษาเกาหลเีบื้องตน      

(Korean for Beginners) 

3(2-2-5) 

1671104 ภาษาลาวเบ้ืองตน      

(Lao for Beginners) 

3(2-2-5) 

1681103 

 

ภาษาเขมรเบื้องตน  

(Khmer for Beginners) 

3(2-2-5) 

1691103 ภาษาพมาเบ้ืองตน   

(Burmese for Beginners)    

3(2-2-5) 

1711108 ภาษาเวียดนามเบ้ืองตน       

(Vietnamese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1741101 ภาษาอินโดนเีซยีเบื้องตน  

(Bahasa Indonesia for Beginners)                                   

3(2-2-5) 



 

 

  

        1.2)  กลุมวชิามนุษยศาสตร    เรยีน    6 - 9  หนวยกติ 
 

       บังคับเรยีน   3  หนวยกติ 

2522203 

 

คุณธรรม นาํความรู 

(Virtue – lead Knowledge) 

3(2-2-5) 

        

       เลอืกเรยีน  3 - 6  หนวยกติ 
 

1500104 ความจรงิของชวิีต 

(Truth  of Life) 

3(3-0-6) 

1500124 เพศวิถ ี 

(Sexual Orientation)       

3(3-0-6) 

2000116 สุนทรยีภาพของชวีติ  

(Aesthetic Appreciation)   

3(2-2-5) 

2500101 พฤตกิรรมมนุษยกบัการพัฒนาตน 

(Human Behaviour and Self Development) 

3(3-0-6) 

 

       1.3)  กลุมวชิาสังคมศาสตร    เรยีน    6 - 9  หนวยกติ 
 

              บังคับเรยีน  6  หนวยกติ 
 

2500102 

 

วิถไีทย      

(Thai  Living) 

3(3-0-6) 

2500107 อาเซยีนศกึษา   

(ASEAN Studies) 

3(3-0-6) 

 

 
 

       เลอืกเรยีน   0 - 3  หนวยกติ 
 

2500103 วิถโีลก  

(Global Living) 

3(3-0-6) 

2500108 ชวีติกับสิง่แวดลอม 

(Human Beings and Environment) 

3(2-2-5) 

2500112 วิถชีวิีตเศรษฐกจิพอเพียง  

(Self-Economic Sufficiency) 

3(3-0-6) 

2500113 สทิธิและหนาท่ีพลเมือง 

(Human Rights and Civic Responsibility) 

3(3-0-6) 

2541204 มนุษยกับธรรมชาต ิ 3(3-0-6) 



 

 

(Man and Nature) 
 

 

1.4)  กลุมวชิาคณิตศาสตร วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี เรยีน   6 - 9  หนวยกติ 
 

      บังคับเรยีน     3  หนวยกติ 

4000115 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชวิีต 

(Information Technology for Life) 

3(2-2-5) 

 

      เลอืกเรยีน     3 - 6 หนวยกติ 
 

4000106 การคิดและการตัดสนิใจ 

(Thinking and Decision Making) 

3(2-2-5) 

4000114 วิทยาศาสตรเพ่ือคณุภาพชวิีต 

(Science for Quality of Life) 

3(2-2-5) 

4083202 กฬีาเพ่ือสุขภาพ 

(Sports for Health) 

3(2-2-5) 

            

              2.  หมวดวชิาเฉพาะดาน  เรยีนไมนอยกวา  94  หนวยกติ  
 

      2.1  กลุมวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ   เรยีน  48  หนวยกติ     
 

2051209 

 

พ้ืนฐานการแสดง 

(Fundamental Acting) 

3(2-2-5) 

3001103 การพัฒนาบุคลกิภาพเพ่ืองานนเิทศศาสตร 

(Development of Personality for Communication Arts) 

3(2–2–5) 

3001104 

 

หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

(Principles of Advertising and Public Relations) 

3(3-0-6) 

 

3003102 การวิจัยนเิทศศาสตร 

(Research in Communication Arts)  

3(2–2–5) 

3003103 

 

สัมมนานเิทศศาสตร 

(Seminar in Communication Arts)  

3(2–2–5) 

 

3007701 ภาษาอังกฤษเฉพาะกจิเพ่ือวิชาชพีนเิทศศาสตร 

(English for Communication Arts Profession) 

3(2–2–5) 

3011101 หลักนเิทศศาสตร 3(3–0–6) 



 

 

(Principles of Communication Arts) 

3011103 ศลิปะการใชภาษาเพื่องานนเิทศศาสตร 

(Language for Communication Arts) 

3(2–2–5) 

3012101 กฎหมายและจรยิธรรมสื่อสารมวลชน 

(Laws and Ethics of Mass Communication) 

3(3–0–6) 

3013202 การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

(Communication for Local Development) 

3(2–2–5) 

3021103 

 

หลักวารสารศาสตร 

(Principles of Journalism) 

3(3-0-6) 

 

3024205 

 

การสื่อขาวและการเขียนขาวเบ้ืองตน  

(Introduction to News Writing and Reporting) 

3(2–2-5) 

 

3041101 หลักการวทิยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน 

(Principle of Broadcasting) 

3(3–0–6) 

 3041102 

 

 หลักภาพยนตรและมัลตมีิเดยี 

 (Principles of Film and Multimedia) 

3(3-0-6) 

 

 3061101 การถายภาพเบ้ืองตน 

(Basic Photography) 

 3(2–2–5) 

 3073402 สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสารสําหรับนเิทศศาสตร 

(Media and Communication Technology for Communication Arts) 

 3(2–2–5) 

 
 

        2.2  กลุมวชิาเอกบังคับ   เรยีน   33  หนวยกิต  

3001105 

 

การวางแผนโฆษณาและประชาสัมพันธ 

(Advertising and Public Relations Planning) 

3(2–2–5) 

 

3003104 

 

โครงการพิเศษดานนเิทศศาสตร 

(Special Project in Communication Arts) 

3(2-2-5) 

3023401 

 

การผลติสื่อสิง่พิมพ 

(Printed Media) 

3(2–2–5) 

3023402 

 

การผลิตภาพยนตรและมัลตมีิเดยี 

(Film and Multimedia Production) 

3(2–2–5) 

3023403 

 

การผลติรายการวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน 

(Radio and Television Production) 

3(2–2–5) 



 

 

3033203 

 

การรายงานขาวข้ันสูง 

(Advance News Reporting) 

3(2–2-5) 

3034501 การจัดนทิรรศการ 

(Exhibition) 

3(2–2–5) 

3044401 

 

การแสดงและการกาํกับการแสดง 

(Acting and Directing) 

3(2–2–5) 

3063210 

 

การถายภาพเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

(Photography for Advertising and Public Relations) 

3(2–2–5) 

3073403 

 

สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ 

(Advertising and Public Relations Media) 

3(2–2–5) 

4124302 

 

การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก  

(Computer Graphic Design)  

3(2-2-5) 

 

    

    2.3  กลุมวชิาเอกเลือก  เลอืกเรยีนรายวชิาตอไปนี้  ไมนอยกวา   6   หนวยกติ 

3013103 การวิเคราะหสถานการณปจจุบันเพ่ือการสื่อสาร         

(Interpretation of Current Affairs for Communication) 

3(2–2–5) 

3032401 การผลติวัสดุกราฟกเพื่องานประชาสัมพันธ 

(Graphic Production for Public Relations) 

3(2–2–5) 

3033201 การพูดเพ่ือการประชาสัมพันธ 

(Speaking for Public Relations) 

3(2-2-5) 

3033202 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ 

(Writing for Public Relations) 

3(2–2–5) 

3033501 การประชาสัมพันธหนวยงาน  

(Public Relations of an Organization) 

3(3–0–6) 

3033503 การบรรยายสรุปและเทคนคิการประชุม 

(Briefing and Conference Techniques) 

3(2–2–5) 

3033601 

 

การโนมนาวใจเพือ่การประชาสัมพันธ 

(Persuasion for Public Relation) 

3(2–2–5) 

3034102 สื่อมวลชนสัมพันธ 

(Mass Media Relations) 

3(3-0-6) 



 

 

   
 

3034104 

 

สื่อพ้ืนบานเพื่อการประชาสัมพันธ 

(Traditional Folk Media for Public Relations) 

3(2–2–5) 

 

3034202  การเขียนข้ันสูงเพ่ือการประชาสัมพันธ 

 (Advanced Writing for Public Relations) 

3(2–2–5) 

 

3042201 การเขียนบทวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน 

(Script Writing for Radio and Television) 

3(2–2–5) 

 3042203 การสื่อขาววิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน 

(News Reporting for Broadcasting) 

3(2–2–5) 

3043402 ฉากและวัสดุประกอบฉากวิทยุโทรทัศน 

(News Reporting for Broadcasting) 

3(2–2–5) 

 

3043403 

 

การผลติกราฟกเพ่ืองานวิทยุโทรทัศน 

(Graphic Production for Television) 

3(2–2–5) 

 

3043407 การแตงหนาและการออกแบบเครื่องแตงกาย 

(Make – up Techniques and Costume Design) 

3(2–2–5) 

3044402 การผลติรายการวิทยุกระจายเสยีงข้ันสูง 

(Advanced Radio Production)   

3(2–2–5) 

3044403 การผลติรายการวิทยุโทรทัศนขัน้สูง 

(Advanced Television Production) 

3(2–2–5) 

3044501 การบรหิารงานวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน 

(Broadcasting Management) 

3(3–0–6) 

 

3054304 ระบบสารสนเทศเพ่ือการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 

(Information System for Advertising and Public Relations) 

3(2–2–5) 

3073202 ปฏบัิตกิารงานเขียนบทภาพยนตร 

(Screen Writing Workshop) 

3(2–2-5) 

3073401 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับนเิทศศาสตร 

(Computer and Information Technology for Communication Arts) 

3(2–2–5) 

3074304 การถายทําภาพยนตรแอนเิมชั่น 

(Animated Films) 

3(2-2-5) 

 



 

 

 

 2.4  กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ  เรยีน  7  หนวยกติ (ใหเลอืกเรยีนกลุมใดกลุม

หนึ่งดังตอไปนี้) 

                        1)  วชิาฝกประสบการณ 

1563804  การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีนเิทศศาสตร 

(Preparation for Professional Experience in Commucation Art)                                 

  1(60) 

1564804  การฝกประสบการณวิชาชพีนเิทศศาสตร  

(Field Experience in Commucation Art)                         

  6(600) 

                     

   2) วชิาสหกจิศกึษา    

6003801 เตรยีมสหกจิศกึษา 

(Cooperative Education Preparation) 

  1(60) 

6004801 สหกจิศกึษา 

(Cooperative Education) 

  6(600) 

  

  3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  เรยีนไมนอยกวา   6  หนวยกติ 

             ใหเลอืกเรยีนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  โดยไมซ้ํากับรายวิชาท่ี  

  เคยเรยีนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาท่ีกาํหนดใหเรยีนโดยไมนบัหนวยกติรวม  ในเกณฑการสาํเร็จ 

  ของหลักสตูรนี้ 



 

 

 

3.1.5  คําอธิบายรายวชิา  

1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป 

1.1   กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

1500119 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สารและการสบืคนสารสนเทศ                   3(2-2-5) 

(Thai for Communication and Information Retrieval) 

การพัฒนาทักษะทางดานภาษาไทยในดานการฟง  การพูด  การอาน  และการ

เขียน โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา  การสบืคนสารสนเทศตาง ๆ จาก

ทรัพยากรสารสนเทศ   เครื่องมือชวยคนโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม  เขียนรายงานได

อยางถูกตองตามหลักวชิาการ 

Development of Thai language skills in listening, reading and writing by  

focusing on language correlation skills, utilize modern information technology  

tool for inquiry information and writing acceptable reports according to Thai  

language principle. 
 

1500120 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

(Foundation of English) 

การพัฒนาทักษะการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนในการสื่อสารเบ้ืองตน  

ฟงบทสนทนาสัน้ ๆ ท่ีใชในชวีติประจําวัน  ใชคําศัพท  วลี  และใชไวยากรณเบ้ืองตนใน 

การสื่อสาร 

Development of listening, speaking reading and writings skills in basic  

communication, listening to short conversation commonly used in daily life, Applying 

basic vocabulary, phrase and grammar in order to communicate. 
 

1500123 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน                        3(2-2-5) 

(Basic Speaking Skills of English) 

ฝกทกัษะการฟง  การพูด  เนนการออกเสยีงหนกัเบาของคําศัพท  ประโยค 

อยางถูกตอง เลอืกใชวล ี สํานวนในบทสนทนาขัน้พ้ืนฐานตาง ๆ 

Practice of speaking skills with an emphasis on basic word stress and  

Sentence intonation and use appropriate phrases and idioms in simple dialogues. 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

1500125 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน                  3(2-2-5) 

                    (Basic Reading and Writing of English) 

                              เทคนคิการอาน ทัง้การอานออกเสยีงและการอานในใจ  เทคนคิการเพ่ิมพูน

คําศัพทใหกวางขึ้นและฝกอานบทอานท่ีหลากหลาย รวมทัง้หนังสอืนอกเวลาตาง ๆ ฝก

เขียนประโยคตาง ๆ โดยใชหลักไวยากรณอยางถูกตองฝกเขยีนตามรูปแบบโดยใช

โครงสรางประโยคและคําศัพทท่ีเหมาะสม 

                              Reading techniques for both reading aloud and reading comprehension, 

Techniques for vocabulary expansion and various types of texts including external 

books. Practice of writing sentences using the correct grammar. Writing from models 

using appropriate structure and vocabulary. 
 

1561115 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน             3(2-2-5) 

(Japanese for Beginners) 

ฝกทกัษะ 4 ทักษะอยางบรูณาการ  โดยศกึษาตัวอักษรญี่ปุน  คําศัพท  รูป 

ประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  โดยเนนการฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวนั  รวมท้ัง 

ศกึษาลักษณะทางสังคม  วัฒนธรรม   

Practice of four integrated language skills focusing on Japanese letter,  

vocabulary, sentence structure and basic grammar by focusing basic speaking skill  

in daily life including studying of Japanese social. 
 

1571118 ภาษาจนีเบื้องตน 3(2-2-5) 

(Chinese for Beginners) 

ระบบสัทศาสตรภาษาจนีกลาง  หลักการเบ้ืองตนของตัวอักษรจนี  และฝกทักษะ 

การฟง  พูด  อาน  เขียนคําศัพท  วลี  ประโยค และขอความอยางงายท่ีใชในชีวิต 

ประจําวัน  เชน  การทักทาย  การแนะนาํตนเอง  การบอกเวลา  การซื้อของ  เปนตน 

          Mandarin Chinese phonetics, fundamental principle of the Chinese letters, 

and the practice of listening, speaking, reading, and writing skills in basic Chinese 

words, phrases, and sentences that are commonly used in daily life; for instance, 

greeting, self-introduction, time telling, shopping, etc. 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

1581107 ภาษามาเลยเบือ้งตน                                                         3(2-2-5) 

(Malay for Beginners)  

ฝกทกัษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน เนนฝก 

บทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน ไดแก การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา  การ 

ซื้อของ เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคาํถามได และเขียน 

ประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Malay structures  

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

Introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages,  

making Conclusion and answering questions and simple Malay sentence writing. 

 

1661108 ภาษาเกาหลีเบื้องตน 3(2-2-5) 

(Korean for Beginners) 

ฝกทกัษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  เนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได และ 

เขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Korean structures  

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages,  

making conclusion including answering questions and simple Korean sentence  

writing. 

 
 

1671104 ภาษาลาวเบื้องตน            3(2-2-5) 

(Lao for Beginners) 

ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  เนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว การบอกเวลา   

การซื้อของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได    

และเขยีนประโยคงาย ๆ ได 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                         หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures and  

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages,  

making conclusion and answering questions and simple Lao sentence writing. 

 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน                                                            3(2-2-5) 

(Khmer for Beginners) 

ฝกทกัษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน เนนฝก 

บทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนาํตัว การบอกเวลา การซื้อ 

ของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรปุและตอบคําถามได  และเขียน 

ประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Khmer structures  

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages,  

making conclusion and answering questions and simple Khmer sentence writing 

 

1691103 ภาษาพมาเบือ้งตน 3(2-2-5) 

(Burmese for Beginners) 

ฝกทกัษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน เนนฝก 

บทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน ไดแก การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา  การ 

ซื้อของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได  และ 

เขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Burmese structures  

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, making  

conclusion and answering questions and simple Burmese sentence writing. 

 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                         หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1711108 ภาษาเวยีดนามเบือ้งตน                                                      3(2-2-5) 

(Vietnamese for Beginners) 

ฝกทกัษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  เนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว  การบอกเวลา   

การซื้อของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได   

และเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese  

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as  

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of reading  

short massages, making conclusion and answering questions and simple Vietnamese  

sentence writing. 

 

1741101 ภาษาอนิโดนเีซยีเบือ้งตน                                                    3(2-2-5) 

(Bahasa Indonesia  for Beginners) 

ฝกทกัษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนน   

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา   

การซื้อของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได   

และเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Bahasa Indonesia   

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings,  

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short  

massages, making conclusion and answering questions and simple Bahasa Indonesia   

sentence writing. 
 



 

 

 รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                         หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

             1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร 
 

2522203 คุณธรรม นําความรู                                                            3(2-2-5)    

(Virtue – lead Knowledge) 

 ทฤษฎี  ความหมายความรูและวธีิสรางความรู  การคดิเชงิสรางสรรค  การพัฒนา 

สุขภาพกายและจติ  การปลูกฝงคานยิมท่ีดงีามตามหลกัศลีธรรม  คุณธรรม  จรยิธรรม 

ในการประกอบวชิาชีพ  เคารพในศักดิ์ศรีและจติวิญญาณแหงความเปนมนุษย  ความ 

ภูมิใจในความเปนไทย  มีสํานกึรับผดิชอบตอสังคมและประเทศชาต ิ อนุรักษภูมิปญญา 

ไทยทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม  การเจรญิเมตตา  ฝกจติภาวนา  การเขยีนบันทึก 

ความดแีละสามารถบูรณาการหลักคุณธรรมการครองตน  ครองคนและครองงาน  ไป 

ใชในการดําเนนิชวิีตอยางถกูตองและเหมาะสม 

Theories, meaning, knowledge and how to build the knowledge, creative  

thinking, physical and mental development, fostering good popularity follow by  

morality way, virtue and morality in earning a Professional livings, respecting in  

honor and spirit of humanity, proud to be Thai, having the responsible consciousness  

towards society and nation, preserving Thai wisdom, natural resources and environment,  

kindness meditation, mental meditation, writing  goodness note and can be integrated 

 the principles of virtues person in self-control, conducting oneself, and doing one’s  

duty used in living correctly and appropriately 
 

1500104 ความจรงิของชีวติ                                                              3(3-0-6) 

(Truth of Life) 

           ความหมายของชวิีต  ความจรงิของชวิีต  คุณคาและเปาหมายของชวีติในดาน 

ศาสนาและปรัชญา  ธรรมนูญชีวติและหลักธรรมในการดาํเนินชีวิตตามหลักศาสนา   

การนําหลักธรรมมาใชแกปญหาชวิีตในยุคโลกาภิวัตน  หลักการเจรญิสตเิพ่ือเขาใจสัจจะ 

ธรรมแหงชีวิตตนเอง  ผูอ่ืน  สังคมและสรรพสิ่งตามความเปนจริง  ดํารงชีวิตดวย 

หลักสัมมาปฏิบัต ิ เพ่ือชวีติสนัตสิุขและสงัคมสนัตภิาพ 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Meaning of life, truth of life, value and goals of life on the religion and  

philosophy, life charter and principles of Dhamma in living according to the principles  

of religion, bringing the principles of Dhamma to contribute in solving the life problems 

in globalization, mindfulness meditation to understand the reality of life of oneself  

others society and everything as the truth, living with  doing right for peaceful life  

and society 
 

1500124 เพศวถิ ี                                                                           3(3-0-6) 

(Sexual Orientation) 

ความหมายและขอบขายของเพศศกึษา  ความสาํคัญและความจําเปนในการ 

เรยีนเพศศกึษา  ความรูเรื่องเพศวถิแีละองคประกอบเรื่องเพศ  พัฒนาการของมนษุย 

สัมพันธภาพทางเพศ  ทักษะสวนบุคคล  พฤตกิรรมทางเพศและการแสดงออกสุขภาพ 

ทางเพศ  สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีบทบาทในการหลอหลอมวิถทีางเพศ  กระบวนการ 

สงเสรมิการเรยีนรูเรื่องเพศ 

Meaning and scope of well-being for life and the usefulness of studying  

well-being including sexual well-being such as human growth, sexual relations,  

personal skills, sexual behavior and how to reveal sexual well-being. Social and  

cultural sectors affecting sexual well-being instructional process. 
 

2000116 สุนทรยีภาพของชวีติ            3(2-2-5) 

(Aesthetic Appreciation) 

จําแนกขอแตกตางอารมณแหงความสุข  ปรัชญาทางความคดิเชงิสรางสรรค 

จนิตนาการ  และการกลาแสดงออก  ความหมายในสนุทรยีศาสตรเชงิการคิดกับสุนทรยี 

ศาสตรเชงิพฤตกิรรมโดยสังเขป  ความสําคัญของการรับรูกับความเปนมาของศาสตร 

ทางการเหน็  ศาสตรทางการไดยิน  และศาสตรทางการเคลื่อนไหวสูทัศนศลิป  ศลิปะ 

ดนตรแีละศลิปะการแสดง  ผานข้ันตอนการเรียนรูเชงิคุณคาจาก 1) ระดับการรําลึก                     

2) ผานข้ันตอนความคุนเคย  และ 3) นาํเขาสูข้ันความซาบซึ้ง  เพ่ือใหไดมาซึ่งประสบการณ 

ของความซาบซึ้งทางสุนทรยีภาพ  และการนาํไปปรับใชในชวิีต 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                          หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

Identification of aesthetical science, definition of thinking aesthetic and  

behavioral aesthetic in brief, importance of introductory perception of the art of  

imagery, the art of sound, the art of movement, visual arts, musical arts, and  

performing arts through learning processes of 1) precognitive level, 2) acquainted  

level, 3) appreciative level for getting experience in aesthetic appreciation. 
 

2500101 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                         3(3-0-6) 

(Human Behavior and Self Development) 

พฤตกิรรมมนุษย  องคประกอบและสาเหตุปจจัยแหงพฤตกิรรม  การศกึษาและ 

พัฒนาตนเองของมนุษย  การบรหิารตนเอง  การสรางมนุษยสัมพันธ  การสื่อสาร  การ 

พัฒนาพฤตกิรรมการทาํงานและการทํางานเปนทีม  การเปนผูนาํและผูตาม  และการอยู 

รวมกันอยางเปนสุข 

Human behavior factors and casual of behaviors, self study and human self  

development, self management, human relations, communication, work development  

and teamwork, leader and follower and peaceful society. 

 

                   1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร 

                  

2500102 วถิไีทย  3(3-0-6) 

(Thai Living) 

             ลักษณะสงัคมการเปลี่ยนแปลงของสงัคมไทยวัฒนธรรมและประเพณไีทย  อัต 

  ลักษณความเปนไทย  การสํานกึรกัความเปนไทยและสํานกึรักษบานเกดิประวัตศิาสตร 

ไทยและประวัตศิาสตรทองถิ่นลักษณะการเมืองการปกครองไทยในอดตีและปจจุบัน   

ปญหาสังคมไทย  กระบวนทัศนท่ีเหมาะสมกับสังคมไทย 

 The characteristics of Thai social, Thai society exchanges culture and tradition,  

     Thailand identities, Awareness Thailand and love for homeland, Thai history and  

local history, Characteristics of Thai politics and government, Social problems in  

Thailand, The Social Paradigm Thailand. 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                         หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

2500107 อาเซยีนศกึษา                                                                    3(3-0-6) 

(ASEAN Studies) 

            พัฒนาการของอาเซยีนในดานการเมือง  เศรษฐกจิและสังคมวัฒนธรรม  การ 

กอตัง้ประชาคมอาเซยีน  ประเมินผลความรวมมือของอาเซยีน  การวิเคราะหปญหาและ 

แนวโนมในอนาคต  กรอบความรวมมือระหวางประเทศอื่นๆ ของอาเซียน การรวมกลุม 

ประเทศอาเซียนและพัฒนาการของประเทศตางๆ ในอาเซียน  เนนลักษณะรวมและ 

ความหลากหลายในมิติทางประวัตศิาสตร  การเมือง  เศรษฐกจิ  สังคมและวัฒนธรรม 

ของประเทศเหลานัน้  

           Development of ASEAN in political, economic, and socio-cultural. The  

establishment of ASEAN community, Evaluation of ASEAN co operations, Analysis of  

issues and trends. ASEAN’s external relations with other regional cooperation, and the  

development of the member countries with an emphasis on the unity and diversity in  

their history, politics, economy, and society.  

 

2500103 วถิโีลก  3(3-0-6) 

(Global Living) 

สภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกปจจบัุน  ผลกระทบจาก 

สภาพเศรษฐกจิสงัคม  การเมอืง  การปกครองของโลกตอสงัคมไทย  การปรับตวัของ 

สังคมไทยตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เนนกลุมตาง ๆ ในโลก (ยุโรป อาเซียน)  

วิเคราะหทิศทางอนาคตของเศรษฐกจิโลกได 

Situations of current economy, society, politics and government, effects of  

global economy, society, politics and government on Thai society, adaptation of  

Thai society accordance with global change focusing on countries from different  

parts of the world (European countries, Asian countries), analysis of future world  

economic directions. 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                         หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

2500108 ชีวติกับส่ิงแวดลอม                                                          3(2-2-5) 

(Human Being and Environment) 

ความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  ความสัมพันธ 

เชงิระบบระหวางมนุษยกบัสิ่งแวดลอม  การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาต ิ การ 

อนุรักษความหลากหลายทางชวีภาพในทองถิ่น  การดาํเนนิกจิกรรมโดยใชวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพลังงาน  การสงเสริมบํารุงรักษาและ 

คุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ ใหตระหนักถงึการใชทรัพยากร 

อยางรูคุณคา  การใชพลังงานทดแทน  ภาวะโลกรอน  ความเกี่ยวของเชื่อมโยง  ผลกระทบ 

ท่ีเกดิขึ้นจากภาวะโลกรอนตามหลกัการพัฒนาท่ียั่งยืน 

Definition, importance of natural resources, environment, systematic relations  

between human being and environment, development and use of natural resources,  

preservation of local biodiversity, activity conduction by using science and technology  

affecting environment and energy, promotion, maintenance, and preservation of  

environment and natural resources quality focusing on effective and efficient use of  

natural resources, use of alternative energy, global warming, concerns and effects of  

global warming based on the principles of sustainable development. 
 

2500112 วถิชีีวติเศรษฐกิจพอเพียง                                                   3(2-2-5)   

(Self-Economic Sufficiency) 

วิเคราะห  สังเคราะหและฝกปฏิบตัเิกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญ และแนว 

ทางพัฒนาวิถชีวิีตตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงอันเนื่องมาจากพระราชดํารใินพระ 

บาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดลุยเดชมหาราช  เพ่ือใหตระหนักในความสาํคัญ  มี 

ความรู  ความเขาใจในความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภูมิปญญาทองถิ่น   

สามารถนาํหลักการ  และแนวทางพัฒนาไปใชในการพัฒนาวิถชีวิีตของตนเอง  พัฒนา 

องคกรและชุมชนไดอยางพอด ี พอเพียงและยัง่ยืน  มีการศกึษาดงูานในระดับทองถิน่ท่ี 

ประสบความสาํเร็จ  เพ่ือใหเห็นแนวทางปฏิบัตทิี่แทจรงิ  หรอืปฏบัิตจิรงิในครัวเรอืน  

(เนนเนื้อหาการปรับใชใหสอดคลองกับโปรแกรมวชิาท่ีสอน) 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                          หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

Analysis, synthesis and practice of meaning, importance and strategies for  

Living development based on the self-economic-sufficiency philosophy of His majesty  

King Bhumibol Adulyadej emphasizing on the importance, knowledge, understanding  

of the philosophy, local wisdom, application of the principles and strategies for self- 

living development, sufficient and sustainable development for organizations and  

communities, study visit to successful community for practical guidelines. (Contents  

should be related to the fields of students) 
 

2500113 สิทธแิละหนาท่ีพลเมอืง                                                     3(3-0-6) 

(Human Rights and Civic Responsibility) 

           ความเปนพลเมืองสาํหรับเดก็และเยาวชนในทกุระดับการศกึษา  เสรมิสราง 

อุดมการณและพลังความคิด  พลังความรักและพลังความสามัคคี  อยูรวมกันบน 

พ้ืนฐานของการเคารพกติกาของสังคม  เคารพผูอื่นและเคารพหลักการของการ 

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย สามารถทํางานเชื่อมประสานสูเปาหมายเดยีวกัน   

การเสรมิสรางคุณธรรมจรยิธรรมดานการปองกันการทุจรติ  ตอตานการคอรัปชั่น 

และมีภูมคิวามรูดาน  หลักกฎหมายทั่วไปท่ีประชาชนทุกระดับควรรู 

          Citizenship for childhood and youth in all grades, reinforce ideology and  

power of thought, affection and unity, living together through respecting of social  

regulation, others and democratic principle, ability of working harmoniously to  

achieve the mutual goal, moral and ethical instillment on corruption prevention.  

resist corruption and understand general law requires of people at all levels. 
 

2541204 มนุษยกับธรรมชาติ                                                             3(3-0-6) 

(Man and Nature) 

วิวัฒนาการและปฏสิัมพันธระหวางสงัคมมนุษยกับธรรมชาต ิ การเปลี่ยนแปลง 

แนวโนมระบบธรรมชาต ิ วิถกีารเปลี่ยนแปลงของมนุษยและธรรมชาต ิ ปญหาระหวาง 

มนุษยกับธรรมชาต ิ ภาวะวกิฤตทางธรรมชาต ิ ผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ การดาํรง 

อยูรวมกันกับธรรมชาตไิดอยางย่ังยนืและสนัตสิุขท่ังในระดับบุคคล  ประชาคมทองถิน่   

ประชาคมโลก 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                         หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Evolution and interaction between man and environment, change of nature  

system, ways of change of man and nature, problems of man with nature, natural  

crisis, effects of natural disasters, sustainable and peaceful living with nature at  

personal, local and global levels. 

 

             1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

4000115 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชวีติ                                              3(2-2-5) 

(Information Technology for Life) 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอรท่ีมีอิทธพิลและมีผลกระทบตอชวิีต 

และสังคม  การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การใชโปรแกรมประมวลผลคํา  การใช 

โปรแกรมดานการคํานวณ  และการใชโปรแกรมนาํเสนองาน  การสื่อสารขอมูล  การ 

แสวงหาความรูจากฐานขอมูลบนระบบเครอืขายคอมพิวเตอร  และแหลงขอมูลตาง ๆ  

โดยคํานงึถงึสทิธทิางปญญา  กฎหมายและจรยิธรรมทางคอมพิวเตอร  เพ่ือดํารง 

                    ชวิีตประจําวันอยางมีประสทิธภิาพ 

 

4000106 การคดิและการตัดสินใจ                                                      3(2-2-5) 

(Thinking and Decision Making) 

หลักการและกระบวนการคดิของมนุษย  การคิดวิเคราะห  ความคิดสรางสรรค   

การวิเคราะหขอมูลขาวสาร  ตรรกศาสตรและการใหเหตผุล  การตดัสนิใจ  กระบวนการ 

แสวงหาความรูทางวทิยาศาสตร  การคดิเชงิวพิากษ  และการประยุกตใชการคดิกับการ 

แกปญหาในชวีติประจําวัน 

Principles and thinking process of man, critical thinking, creative thinking,  

analysis of information and news, logics and reasons, decision making process,  

searching processes of scientific knowledge, critical thinking and practical application  

for problem solutions in daily life 

 

 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 

Information technology system, influence of computer on life and society,  

Practical use of information technology, using word processor program, using  

calculation program by spreadsheet and using presentation program, communication,  

searching for information from computer networks and database regarding intellectual  

rights, laws, and ethics for effective living. 
 

4000114 วทิยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวติ                                               3(2-2-5)  

(Science for Quality of Life) 

กระบวนการพัฒนาวทิยาศาสตรเทคโนโลยี  การนําความรูทางวทิยาศาสตรมา 

ประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชวีติ  ใหดํารงอยูอยางมีสุขมีประสทิธิภาพโดยตระหนัก 

ถงึผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรท่ีมตีอมนุษย  สภาพแวดลอม  สังคม  

การเมืองและวัฒนธรรม  นําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชเพ่ือคุณภาพชวิีต 

Process of scientific and technological development, application of science for  

life quality development, happy and efficient living regarding the effects of modern  

science and technology on man, environment, society, politics and culture, application  

of scientific knowledge for quality of life. 
 

 

4083202 กีฬาเพ่ือสุขภาพ                                                               3(2-2-5) 

(Sports for Health) 

ความหมาย  และความสาํคัญของกจิกรรมทางกาย  การออกกาํลังกาย  และ

การเลนกฬีาเพ่ือสุขภาพ  ประโยชนของการออกกาํลังกายและเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ  

สมรรถภาพทางกาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การเสรมิสรางกลามเนื้อ  การ

เสรมิสรางความทนทานของระบบหัวใจและปอด  การควบคุมน้ําหนัก  โภชนาการกับ

การออกกาํลังกาย  นวัตกรรมการออกกาํลังกายเพ่ือสุขภาพ  สถานบรกิารสาํหรับการ

สงเสรมิการออกกาํลังกายและการเลนกฬีา 

Meaning and importance of physical activities, exercise and sport for health, 

benefit of exercise and sport for health, physical competency, physical fitness test,  

gaining muscle, heart and lung system endurance gaining, weight control, nutrition  

with exercise, innovation in exercise for health, fitness canter for promotion in exercise  

and sport. 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

    2)  หมวดวชิาเฉพาะดาน 

                        2.1  กลุมพ้ืนฐานวชิาชีพ  

 

2051209 พ้ืนฐานการแสดง                              3(2-2-5) 

(Fundamental Acting) 

แนวคิด  ทฤษฎีการแสดงและสรางความเขาใจเกี่ยวกับศลิปะการแสดงท่ีถูกตอง

โดยมุงเนนแนวคิดเกี่ยวกับความจรงิในการแสดง  ความจรงิใจของนักแสดงฝกปฏิบัติ 

การแสดงขัน้พ้ืนฐาน คือ การใชรางกายของนักแสดง  การผอนคลาย  การหายใจ  การ

เคลื่อนไหว  การใชเสยีงในการแสดงอยางถกูวธีิและการฝกประสาทสัมผสั 

Meaning; definition, evolution of film and multimedia principles and roles of 

film and multimedia, film and multimedia to contemporary social systems, patterns 

of producing film and multimedia, influences of film and multimedia to social and 

culture.  

 

3001103 การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานนเิทศศาสตร              3(2–2–5) 

 (Development of Personality for Communication Arts) 

 ความหมาย  องคประกอบของบุคลกิภาพ  ทฤษฎีทางจติวิทยาท่ีเกี่ยวกับบุคลกิ 

ภาพ  การพัฒนาบุคลกิภาพสวนบุคคลและบุคลกิภาพทางสังคม เชน  การแตงตัว  การ

ใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มารยาทสังคม  มนุษยสัมพันธ  การเปนผูนาํ  และขนบธรรม 

เนยีมวัฒนธรรม  เพ่ือนําไปประยุกตใชในงานนเิทศศาสตร 

           Meaning, elements of personality and psychological theories; improveme 

of self and social personality: dressing, language use for communication, social   

manner, human relation, leadership and culture for applying to communication arts.



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                    หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

3001104 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ                        3(3–0–6) 

 (Principles  of Advertising and Public  Relations) 

ความหมาย  ความสําคัญและววัิฒนาการของการโฆษณาและประชาสัมพันธ

หลักการและบทบาทของการโฆษณาและประชาสัมพันธตอระบบสังคม  เศรษฐกจิและ

การเมือง  กระบวนการของการโฆษณาและประชาสัมพันธ  การสรางความสัมพันธกับ

สื่อมวลชน  ตลอดจนศกึษาถงึกลุมเปาหมาย  เทคนคิและเครื่องมือการโฆษณาและประชา 

สัมพันธ  จรรยาบรรณของนักโฆษณาและประชาสัมพันธ  โครงสรางและลักษณะงาน  การ

ประชาสัมพันธของหนวยงานตาง ๆ 

Meaning; definition, evolution of advertising and public  relations; principles 

and roles of advertising and public relations to social systems, economic and political; 

the process of public relations; Building relationship with mass communication operator; 

study of the target group; techniques and tools of public relations; ethic; structure and 

characteristics of public relations agencies.  
 

3003102 การวจิยันเิทศศาสตร                        3(2–2–5) 

  (Research in Communication  Arts)   

ระเบยีบวิธวิีจัยและสถติเิบ้ืองตนที่จําเปนสําหรับการวิจัยนเิทศศาสตร  ศกึษาถงึ 

                     ความหมาย  บทบาท  กระบวนการ ชนดิ  คุณลกัษณะของการวิจยั  ภาษาที่ใชในการวจัิย  

                    ทางสังคมศาสตร  วิธีการเขียนเคาโครง  แบบสอบถาม  การสุมตัวอยาง  การจัดตารางขอมูล 

                       การวิเคราะหและการเขียนรายงานการวิจัยพรอมท้ังทํางานวิจัยทางนเิทศศาสตร 1 เลม  

                    อันเปนประโยชนตอวิชาชพีนเิทศศาสตร 

Research methodology and basic statistics, which related to research in 

communication arts; study of meaning, role, process, types,characteristics of researching, 

language for research in social ciences,proposal,questionnaires,sampling, table making, 

analyzing and reporting the research, including a communication arts thesis. which  

is useful for communication arts as profession. 
 

3003103 สัมมนานเิทศศาสตร                    3(2-2-5) 

(Seminar in Communication  Arts)  



 

 

การคนหาและพัฒนาประเด็นทางนเิทศศาสตรเพ่ือนาํมาสัมมนาแลกเปลีย่น

ความรูและประสบการณรวมกนัในชัน้เรยีน 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                    หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

Searching for the issue related with communication arts, sharing of knowledge 

and experience in class. 
 

3007701 ภาษาอังกฤษเฉพาะกจิเพ่ือวชิาชพีนเิทศศาสตร            3(2-2-5)             

                    (English for Communication Arts Profession) 

         ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษท่ีใชเฉพาะทางการสื่อสารท่ัวไป  และการ 

สื่อสารมวลชน  โดยเนนไปท่ีวิธีการและเทคนิคสาํหรับการสื่อสารแนวคิดผานทาง 

การพูดและการเขียน  ฝกทักษะการคนหาและการอานเอกสารตาง ๆ ท่ีจะนํามาใชใน 

การสื่อสารมวลชนแขนงตาง ๆ ไมวาจะเปนทางวารสารศาสตร  วิทยุกระจายเสียง   

วิทยุโทรทัศน  ภาพยนตร  การโฆษณาและการประชาสมัพันธ  รวมไปถงึการสือ่สารโดย 

ใชภาษาอังกฤษอยางมีประสทิธภิาพในการสื่อสาร รูปแบบตาง ๆ อาทิ  เรยีงความหรอื 

บทความ  การเขยีนขาวสุนทรพจนและการนาํเสนอ ฯลฯ รวมท้ังการใชภาษาอังกฤษใน

งานสรางสรรค  อาทิ  ภาษาอังกฤษในสื่อโฆษณา  การพาดหัวขาว  เปนตน 

Basic understanding of English for general communication and mass 

communication, especially for ways and techniques for expressing idea by speaking 

and writing; Practice of skills for searching and reading to apply for each type of 

communication arts: journalism, radio broadcast, television and film, advertising and 

public relations including communicating in English effectively for various forms of 

communication such as essays or articles, news or speeches writing, and presentation 

including  English  for  creative word  such as advertising copy and headline. 
 

3011101 หลักนเิทศศาสตร                          3(3–0–6) 

 (Principles of Communication Arts) 

        แนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ  เกี่ยวกับการสื่อสารในสังคม  วิเคราะหกระบวนการสื่อสาร 

ระดับตาง ๆ ในเชงิพฤตกิรรมศาสตรการสื่อสาร  รวมท้ังการสื่อสารภายในบุคคล  การ 

สื่อสารระหวางบุคคลและการสื่อสารมวลชน  ตลอดจนบทบาทและอิทธิพลของการสื่อสาร 

ท่ีมีผลตอการพัฒนาสังคม 

Concepts and theories about social communication, process analysis in different 

levels of behavioral communication including interpersonal and mass communication; 

roles and influence of communication affect on social development. 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา                    หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

3011103 ศลิปะการใชภาษาเพ่ืองานนเิทศศาสตร               3(2–2–5) 

 (Language  for Communication  Arts) 

ศลิปะการใชภาษาในการสื่อสารท้ังวัจนภาษาและอวัจนภาษา  เพ่ือใหเกดิการสื่อ 

ความหมายการโนมนาวชกัจูงอยางมปีระสทิธิภาพ  ฝกทักษะ  ศลิปะการใชภาษาเพ่ืองาน

นเิทศศาสตร 

Required Course before Submitting: 1500101 Thai for Communication and Searching  

 Art of using language to communicate in both verbal and nonverbal language 

to achieve meaningful and persuasive skills to convince the powerful art of using 

language for communication arts. 
 

3012101 กฎหมายและจรยิธรรมส่ือสารมวลชน                 3(3–0–6) 

 (Laws and Ethics of Mass Communication) 

        สทิธิและเสรภีาพในการแสดงความคดิเห็น  และการแสดงออกของมนุษย  ปรัชญา   

กฎหมาย  กฎหมายและจรยิธรรมเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนทุกแขนงในประเทศไทย  

Rights and freedom of opinion expression; philosophies, laws and relating  

laws and ethics of mass communication in the country. 
 

3013202 การส่ือสารเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น                                3(2–2–5) 

 (Communication for Local Development) 

กระบวนการ  บทบาท  ความรับผดิชอบและปญหาของการสื่อสาร  เพ่ือพัฒนา 

ทองถิน่  บทบาทของสือ่มวลชนในการพัฒนาทองถิน่  การนาํเอาการสื่อสารหลายรูปแบบ 

ทางดานวิทยุกระจายเสยีง  วิทยุโทรทัศนและการประชาสัมพันธมาใชใหเปนประโยชน 

ตอทองถิ่นและสังคมสวนรวมในดานตาง ๆ เชน ดานการเมืองและการปกครองดาน 

เศรษฐกจิสังคม  ดานการเกษตร  ดานสาธารณสุขและดานอ่ืน ๆ ท่ีสอดคลองกับความ 

ตองการของทองถิ่น 

Processes, roles, responsibilities and issue of communication for local development; 

the role of media in local development; introduction of various forms of communication: 

broadcasting and public relations to apply for the local areas such as politics and 

government, economics, social, agriculture, public health and other areas to meet 

local needs. 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                    หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

3021103 หลักวารสารศาสตร                            3(3-0-6)  

(Introduction of Journalism)  

ความหมาย  ความสาํคัญและวิวัฒนาการของวารสารศาสตร  เนนหนาท่ี  

บทบาทและความรับผดิชอบของหนังสือพิมพ  ศึกษาลักษณะทั่วไปของหนังสือพิมพ  

และสิ่งพิมพศกึษาบทบาทและการ  จัดองคกรภายในของหนังสอืพิมพ  ประเภทเนื้อหา 

และรูปแบบในหนังสอืพมิพ  ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับวิชาชพีวารสารศาสตร 

Meaning; definition, and evolution of journalism; functions and responsibilities 

of newspaper; general characteristics of newspapers and print media; role and 

newspaper organization management; contents and formats in newspaper including 

concept toward journalism career. 

 

3024205 การส่ือขาวและการเขียนขาวเบื้องตน                  3(2-2-5) 

(Introduction to News Writing and Reporting) 

แนวคิด  หลักการ  ความหมาย  คุณคา  องคประกอบการสื่อขาว  การสัมภาษณ  

การเขียนขาวและการรายงานขาวสาํหรับสื่อสิ่งพิมพ  วิทยุ  โทรทัศนและสื่อออนไลน 

Concepts, principles, definition, values and components of news reporting; 

interviewing, news writing and reporting for printed medias, radio, television and 

online medias. 

 

3041101 หลักการวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน         3(3-0-6) 

   (Principle of Broadcasting) 

ความหมาย  ความสําคัญและวิวัฒนาการของวทิยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน  

บทบาท  คุณลักษณะอิทธิพล  เครื่องมืออุปกรณและเทคนคิของวิทยุกระจายเสยีงและ

วิทยุโทรทัศนและกระบวนการผลติรายการวิทยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทัศน 

Meaning; definition, and evolution of broadcasting; functions and responsibilities 

of broadcasting; general characteristics of broadcasting techniques and tools of 

broadcasting and production process of program broadcasting. 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                   หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

3041102 หลักภาพยนตรและมัลติมเีดยี          3(3-0-6) 

(Principles of Film and Multimedia) 

ความหมาย  ความสําคัญและวิวัฒนาการของภาพยนตรและมัลตมีิเดยี  หลักการ

และบทบาททางดานภาพยนตรและมัลตมีิเดยี  สื่อดจิติอลในสังคมโลกปจจุบัน  ลักษณะ

การสรางสรรคงานอิทธิพลของสื่อภาพยนตรและมัลตมีิเดยีท่ีมตีอสงัคม  วัฒนธรรม 

Meaning; definition, evolution of film and multimedia principles and roles of 

film and multimedia, film and multimedia to contemporary social systems, patterns 

of producing film and multimedia, influences of film and multimedia to social and 

culture.  

 

3061101 การถายภาพเบื้องตน                             3(2-2-5) 

(Basic Photography)  

แสงการถายภาพ  การกําหนดมุมกลอง  ขนาดและสดัสวนของภาพ  การสราง

ภาพจากธรรมชาตขิองกลองและสวนประกอบ  ทัง้นี้เพ่ือใหสามารถรองรับความหมาย

และเจตนาของผูสงสารได  รวมถงึการสรางแนวคิดและการนาํเสนอแนวคิดในงานภาพ 

Lighting in photography; the camera angle; the size and proportions of the 

image; visualization of the nature and composition of the camera, in order to be able 

to support the meaning and intent of the sender, including the creation of the concept; 

concepts presenting. 

 

3073402 ส่ือและเทคโนโลยกีารสื่อสารสําหรับนเิทศศาสตร               3(2-2-5)      

                     (Media and Communication Technology for Communication Arts) 

ความสาํคัญของสื่อเพื่อการสือ่สารในรปูแบบตาง ๆ  ประเภทและวิธกีารใชเครือ่งมือ

ตาง ๆ อยางมีประสทิธิภาพ  เพ่ือการสือ่สารในงานนเิทศศาสตร  รวมท้ังการใชโปรแกรม 

คอมพิวเตอรและการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือการสื่อสาร 

Significance of the various types of communication arts styles and how to use 

tools for effective communication including the use of computer software to communicate. 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                   หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

         2.2   กลุมวชิาเอกบังคับ     

3001105 การวางแผนโฆษณาและประชาสัมพันธ           3(2–2–5) 

  (Advertising and Public  Relations  Planning) 

 วชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 3001104  หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

Required Courses before Submitting: 3001104 Principles  of Advertising and 

Public  Relations. 

ความหมาย  ความสําคัญ  วัตถุประสงค  นโยบายและประเภทของการวาง

แผนการโฆษณาและประชาสัมพันธ รวมท้ังกระบวนการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

Meaning, importance, purposes, policy and types of planning; planning 

process for advertising and public relations. 
 

3003104 โครงการพิเศษดานนเิทศศาสตร                 3(2–2–5) 

  (Special  Project  in  Communication Arts) 

กระบวนการและกจิกรรมดานนเิทศศาสตร  โดยนักศกึษาจัดทําโครงการพิเศษ

ดานนเิทศศาสตร  ฝกปฏิบัตกิารวเิคราะห  การวางแผน  การดาํเนนิงาน  ผลติสื่อและ

ประเมินผลโครงการดานนเิทศศาสตรในการกาํกับดแูลของอาจารยหรอืผูทรงวุฒิ 

Processes and activities communications, the students prepared a special traning  

program. Practice analysis, planning, operations, manufacturing, media and  

communication art program evaluation. the monitoring of teachers or experts 
 

3023401 การผลิตสื่อส่ิงพิมพ                       3(2-2-5) 

  (Printed Media) 

รูปแบบและวธีิการผลติสื่อสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ เชน  แผนปลวิ  แผนพับ   

หนังสอืพิมพ  นติยสาร  วารสาร  ฯลฯ  ฝกปฏิบัตผิลติสื่อสิ่งพมิพในรูปแบบตาง ๆ    

โดยวางแผนการผลติจัดเตรยีมเนื้อหา  ดําเนนิการผลติและประเมินผลการผลติสื่อ 

สิ่งพิมพ  รวมทัง้แกไขปญหา  อุปสรรคท่ีเกดิขึ้นในกระบวนการผลติ 

Format and method of producing various types of media such as newspapers, 

magazines, journals, pamphlets, leaflets, and etc; the practice of printing in different 

ways; content of the preparation, production planning, production and evaluation of 

the print media, including solve the problems and obstacles in producing process. 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                   หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 
 

3023402 การผลิตภาพยนตรและมัลติมเีดยี                   3(2–2-5) 

            (Film and Multimedia Production) 

  วชิาท่ีตองเรยีนมากอน  : 3041102 หลักภาพยนตรและมัลตมีิเดยี 

Required Courses before Submitting: 3041102 Principles of Film and Multimedia  

หลักการภาพยนตรและมัลตมีิเดยี  เทคนคิการใชกลอง  และอุปกรณประกอบ 

การผลติภาพยนตรและมัลตมีิเดยี  การวางแผน  การทําบทและเตรยีมงาน  ปฏิบัตกิาร

ถายทําภาพยนตรและมัลตมิเีดยี  การตดัตอภาพ  การทําหัวเรื่อง การบันทึกเสยีงประกอบ 

Film and multimedia principles, techniques for the camera and engages     

in the production of a planning and preparation; editing for topic; sound recording. 
 

3023403 การผลิตรายการวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน           3(2–2–5) 

 (Radio and  Television  Production)   

วชิาท่ีตองเรยีนมากอน  :  3041101  หลักการวทิยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน 

Required Courses before Submitting: 3041101 Principle of Broadcasting 

กระบวนการผลติรายการวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศนประเภทตาง ๆ  

บุคลากรท่ีเกี่ยวของ  หนาที่ความรับผดิชอบของฝายตาง ๆ ในสวนงานผลติรายการ  

และฝกผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทัศน 

Various types of radio and television programs; producing practice by the 

process responsibilities of each section; radio and television  production course. 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                   หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-คนควา) 

 
 

3033203 การรายงานขาวขั้นสูง                3(2–2-5) 

(Advanced News Reporting)  

วิชาที่ตองเรยีนมากอน: 3021103 หลักวารสารศาสตร และ  

3024205 การสื่อขาวและการรายงานขาวเบ้ืองตน 

Required Courses before Submitting: 3021103 Introduction of Journalism and 

3024205 Introduction to News Writing and Reporting  

หลักการประเมินคุณคาขาว  เนนการรายงานขาวท่ีมีผลกระทบตอสังคม

เทคนคิการรวบรวมขอเท็จจรงิ  จากแหลงขาวทุกประเภท  เทคนคิการสื่อขาวขัน้สูง   

เชน  การสัมภาษณ  การสังเกตตดิตาม  ความเคลื่อนไหวของเหตกุารณ  และสถาน

การณตลอดจนการรายงานขาวเชงิสบืสวน  ขาวเชงิตคีวาม  ขาวจากสาํนกัขาวตาง

ประเทศ  ขาวจากการประชุมสัมมนา  ขาวจากผลงานวิจัย ฯลฯ  รวมถงึการศกึษา  

บทบาท หนาท่ี  ความรับผดิชอบและจรยิธรรมของผูสื่อขาว  

Principles of evaluating news value, emphasize on reporting news effecting 

society, news gathering techniques from various news sources; advanced news  

reporting techniques such as interviewing, observing situations and issues; investigative 

reporting, interpretative reporting, news from news agency, conference and seminar 

news, news from research project; roles, responsibilities and ethics of news reporter. 

 

3034501 การจัดนทิรรศการ                   3(2-2-5) 

(Exhibition) 

ความหมาย  ความสําคัญและคุณลักษณะของนทิรรศการประเภทตาง ๆ ของ 
นทิรรศการ  การวางแผน  การออกแบบการจัดนทิรรศการ  เทคนคิตาง ๆ ในการจัด 
นทิรรศการ  ปฏบัิตกิารจัดนทิรรศการเพ่ือการโฆษณาและการประชาสัมพันธ  การวัดและ 
ประเมินผลการจัดนทิรรศการ 

Meaning and significance of the exhibition features and various types of  
exhibition; planning; exhibition design; techniques in the exhibition; exhibition  for 
advertising and public relations; measurement and evaluation of the exhibition. 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

3044401 การแสดงและการกํากับการแสดง                      3(2–2–5) 

 (Acting and Directing) 

เทคนคิการแสดงท่ีใชกับวทิยุโทรทัศนและภาพยนตร  การแสดงทาทาง  สหีนา   

การเคลื่อนไหว  การพูด  การกําหนดทศิทาง  การกาํกับการแสดงทางวิทยุโทรทัศนและ 

ภาพยนตร 

Techniques in television and film; gestures, facial expressions, speech, and 

movement direction; directing of television and film. 

 

3063210 การถายภาพเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ      3(2–2-5) 

                    (Photography for Advertising and Public  Relations) 

ความหมายและคุณลกัษณะของภาพถาย  ภาพขาวรวมท้ังประเภทของภาพถาย

เพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ  การวางแผน  การเลอืกใชวัสดุอุปกรณเพ่ือการถาย 

ภาพเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ  และการนาํเสนอภาพถาย 

Definition and characteristics of photos; news pictures as well as types of 

photography  for  advertising and public  relations, planning, selection of materials 

for shooting to advertising and public  relations and present photos. 

 

3073403 ส่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ                          3(2–2–5) 

 (Advertising and Public  Relations  Media) 

วชิาท่ีตองเรยีนมากอน  :  3001104  หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

Required Courses before Submitting: 3001104 Principles  of Advertising and 

Public  Relations. 

บทบาทการใชเครื่องมือสื่อสารประเภทตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนในการดาํเนนิ  งาน 

โฆษณาและประชาสัมพันธ  ท้ังในดานทฤษฎีและภาคปฏบัิตโิดยมุงใหนักศกึษามีความ 

สามารถในการเลอืกใชและผลติสื่อเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธในลกัษณะตาง ๆ 

Roles of different types of communication, which are useful in the implementation 

for advertising and public relations both in theory and practice, emphasizing providing 

students with the ability to use the media for advertising and public relations in 

different ways.  



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

4124302 การออกแบบดวยคอมพิวเตอรกราฟก                3(2-2-5) 

(Computer Graphic Design) 

หลักการและวธีิใชโปรแกรมสาํเร็จรูปเกี่ยวกับงานกราฟก  ข้ันตอนและการใช

โปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบ  สรางภาพกราฟก  การปรับแตงภาพถาย  แบบอักษร  

ภาพลายเสนและฝกปฏิบัตกิารออกแบบเพื่องานโฆษณาประเภทตาง ๆ ดวยคอมพวิเตอร 

Principles and methods of using a computer program to produce graphic,  

retouching photos,alphabet character, pattern; design practice for different ads. with 

computers. 

 

                     2.3  กลุมวชิาเอกเลือก 
 

3013103 การวเิคราะหสถานการณปจจุบันเพ่ือการส่ือสาร             3(2–2–5) 

           (Interpretation of Current Affairs for Communication) 

     บทบาทและวิธีการเสนอขาวของสาํนักขาวตาง ๆ เรียนรูวิธีคิดและวิธีการ  

วิเคราะหสถานการณปจจุบัน  ภายในประเทศและภายนอกประเทศ  ตลอดจนปญหา 

และแนวโนมของสถานการณท่ีมีผลกระทบตอสังคมไทยโดยตรง  ท้ังนี้เพ่ือนําผลการ 

วิเคราะหดงักลาวไปใชเพ่ือวางแผนการสือ่สาร 

Roles of the news and ways of news announcement from news organizations; 

learn how to think and how to analyze the current situation both domestic and 

international; problems and prospects of the situation which have  direct impact on 

Thai society in order to analyze the results of making communication plan. 

 

3032401 การผลิตวัสดุกราฟกเพ่ืองานประชาสัมพันธ                 3(2–2–5) 

  (Graphic Production for Public Relations) 

ความหมาย  ขอบขาย  และความสาํคัญของวัสดุกราฟกท่ีมีตองานประชาสัมพันธ   

หลกัการออกแบบวสัดกุราฟก  ฝกปฏิบัตอิอกแบบวัสดกุราฟกประเภทตาง ๆ โดยเนน 

การใชความคิดสรางสรรค  รูปแบบ  เนื้อหาและการนาํไปใชใหเหมาะสม 

Definition, scope and importance of graphic material on the public relations; 

principles of graphic design materials; training materials; graphic design types by 

focusing on the creativity, form, content and usage optimization.  



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

3033201 การพูดเพ่ือการประชาสัมพันธ                    3(2-2-5) 

  (Speaking for Public Relations) 

ความมุงหมายและหลักการพูดเพ่ือการประชาสัมพันธ  ฝกปฏิบัติเพ่ือสราง 

บุคลกิภาพ  ความม่ันใจ  ฝกการใชเสยีงตลอดจนลลีาการดําเนนิเรื่องและการใชภาษา 

ใหเหมาะสมกับการประชาสัมพันธในโอกาสตาง ๆ 

Purposes and speech principles of public relations; building confidence, 

personality and voice training; the style of using language appropriately to the public 

on various occasions.  

 

3033202 การเขยีนเพ่ือการประชาสัมพันธ                            3(2–2–5) 

 (Writing for Public Relations) 

ความมุงหมายและฝกการเขียนลกัษณะตาง ๆ เพ่ือประโยชนตองานดานประชา 

สัมพันธกับกลุมเปาหมายภายในและภายนอกหนวยงาน  เชน การเขียนบรรยายสรุป 

การเขียนคําปราศรัย  การเขียนบทประเภทตาง ๆ การเขียนขาวแจกและการเตรียม 

เอกสารเพ่ือการเผยแพร  ฯลฯ 

Purposes and writing practice for public relations with the internal and external 

organization such as brief, speech, writing categories, writing news releases,  

preparing documents for publication, and etc. 
 

3033501 การประชาสัมพันธหนวยงาน            3(3–0–6) 

            (Public Relations of an Organization) 

บทบาทและความสําคัญของการประชาสัมพันธหนวยงาน  แนวคิดและการดําเนนิ 

งานประชาสัมพันธของหนวยงาน  การจัดองคกรงานประชาสัมพันธของหนวยงาน   

ความสัมพันธระหวางงานประชาสัมพันธ  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ    

วิวัฒนาการวัตถุประสงค  นโยบายและวิธีดําเนินงาน  ตลอดจนความรับผิดชอบของ 

หนวยงานท่ีมตีอสังคมและวิธดีาํเนนิงานประชาสัมพันธของหนวยงาน 

Role and importance of public relations agencies; concepts and performance 

of public agencies; public relations agency organizing; relationship between public 

relations, laws relating to public relations, development of objectives, policies and 

procedures as well as the responsibility to society.  



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

3033503 การบรรยายสรุปและเทคนคิการประชุม                   3(2–2–5) 

  (Briefing and Conference Techniques) 

     วิธีการ  เทคนิค  การบรรยายสรุปกิจการและการดําเนินงานของหนวยงาน   

การบรรยาย  โดยการใชสื่อตาง ๆ ประกอบเทคนคิการประชุมแบบตาง ๆ การเตรียม 

งาน  ข้ันตอนการดําเนนิงาน  การประเมนิผลการประชุม  ฝกเปนผูดาํเนินการประชุม   

รวมประชุมและบรรยายสรุป 

Methods, techniques and briefing for speech of business and operations by 

using media and various technical; preparation process of implementation; evaluation 

of Meeting; Training to be conductor of Meeting; meetings briefing. 

 

3033601 การโนมนาวใจเพ่ือการประชาสัมพันธ                  3(2–2–5) 

(Persuasion for Public Relation) 

   ทฤษฎีการโนมนาวใจ  ลักษณะและวิธีการโนมนาวใจโดยการใชสื่อตาง ๆ เชน   

สื่อมวลชน  สื่อบุคคล ฯลฯ  รวมท้ังศกึษาถงึองคประกอบสาํคัญท้ังทางดานจติวิทยา

และสังคมวทิยาที่มีผลตอการโนมนาวใจ  เพ่ือประยุกตใชใหเกดิประโยชนตอการดําเนนิ 

งานประชาสัมพันธ  ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิต ิ

Theories of persuasion; method of persuasion by Media such as mass media 

as well as an important component of the psychological and sociological effects of 

persuasion to apply for public relations both theoretical and practical. 
 

3034102 ส่ือมวลชนสัมพันธ                   3(3–0-6) 

 (Mass Media Relations) 

ความหมาย  ความสาํคญัและหลกัการสรางความสัมพนัธอันดรีะหวางนกัประชา 

สัมพันธและหนวยงานกับสื่อมวลชน  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูปฏิบัตงิาน 

ดานการประชาสัมพันธกับสื่อมวลชน  ตลอดจนภารกิจของผูปฏิบัติงานสื่อมวลชน 

สัมพันธ  ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัต ิ

Meaning, importance and the relationship between public relations and mass  

media; exchange of ideas between practitioners of public relations with mass media; 

mission of media Relations both theoretical and practical. 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

3034104 ส่ือพ้ืนบานเพ่ือการประชาสัมพันธ          3(2–2-5) 

  (Traditional Folk Media for Public Relations) 

ความหมาย  ความสําคัญ  และแบบแผนของสื่อพ้ืนบานในภาคอสีาน  โดยมุงให 

นักศกึษาเขาใจธรรมชาต ิ เนื้อหา  รูปแบบ  และผลกระทบของสื่อพ้ืนบาน  เพ่ือประยุกต 

ใชใหเปนประโยชนในการประชาสัมพันธ  รวมท้ังใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติในการใชสื่อ 

พ้ืนบานเพ่ือการประชาสัมพันธในโอกาสตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

Importance of meaning and patterns of traditional media in the north east of 

Thailand which enable students to understand the nature, content and impact of 

traditional media for applying to public relations; practice in the local media using 

for public relations in various appropriation. 

 

3034202 การเขยีนข้ันสูงเพื่อการประชาสัมพันธ                         3(2–2–5) 

 (Advanced Writing for Public Relations) 

 วชิาท่ีตองเรยีนมากอน  : 3033202   การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ 

Required Course before Submitting: 3033202 Writing for Public Relations 

ทบทวนความรูเกี่ยวกับการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ  วิเคราะหวิจารณงาน 
เขียนเพ่ือการประชาสัมพันธประเภทตาง ๆ เชน  การเขียนบรรยายสรุป  การเขียนคํา 
ปราศรัย  การเขียนบทประเภทตาง ๆ  การเขียนขาวแจก  เอกสารเพ่ือการเผยแพร ฯลฯ                  
และฝกหดัเขียนบทความเพ่ือการเผยแพรและสรางภาพลักษณของหนวยงาน 

Review of some issues about writing for public relations; analyzing and criticizing 

written discourse for public relations such as briefing, speech, different types of writing, 

news releases, documents for publication and etc.; and article writing practice for 

publication and image of organization 

 

3042201 การเขยีนบทวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน              3(2–2–5) 

 (Script Writing  for Radio and Television) 

วเิคราะหเรื่องราวท่ีเปนจรงิ  เรื่องสมมุต ิ ถายทอดแนวความคดิออกมาในรูปแบบ 

ของการเขียน  เพ่ือการฟงและเห็นเหตุการณท้ังในแนวท่ีเปนจรงิตามธรรมชาต ิ และแนว 

สรางสรรค  รวบรวมขอมูล  วางแผนและเขียนเปนบทวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทัศน 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

Analyzing fiction and non-fiction; expressing ideas in the form of writing to  

hear and see real events and creative events; data collection; planning and writing 

radio and television scripts in different ways. 

 

3042203 การส่ือขาววทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน         3(2–2–5) 

  (News Reporting for Broadcasting) 

เทคนคิการหาขาว  การรายงานขาวประเภทตาง ๆ  หลักการเขยีนขาว  การพิจารณา 

ความสาํคัญและความนาสนใจของขาว  ฝกปฏิบัตกิารเขยีนขาวท้ังวิทยุกระจายเสยีงและ

วิทยุโทรทัศนในรูปแบบตาง ๆ 

Techniques of news finding; various news reports; principles of journalism; 

considering the importance and attractiveness of the news; practice of journalism 

including radio and television broadcasting in different ways. 

 

3043402 ฉากและวัสดุประกอบฉากวทิยุโทรทัศน                   3(2–2–5) 

 (News Repotring for Broadcasting) 

งานพ้ืนฐานเกี่ยวกับฉากและวัสดุประกอบฉากท่ีใชกับงานผลิตรายการวิทยุ 

โทรทัศน  หลักการออกแบบ  การเลอืกวัสดุ  ฝกปฏบัิตจัิดสรางฉากและการจัดหาวัสด ุ

ประกอบฉาก 

Basic work about scenery and materials for television production; design  

principles; material selection; practice of making materials and props. 

 

3043403 การผลิตกราฟกเพ่ืองานวทิยุโทรทัศน                  3(2–2–5) 

 (Graphic Production for Television) 

ความหมาย  ขอบขายและความสําคัญของวัสดุกราฟกท่ีมีตองานวิทยุโทรทัศน 

ฝกปฏิบัตอิอกแบบและผลติวสัดกุราฟกประเภทตาง ๆ ที่ใชในงานวทิยุโทรทัศน 

         Definition, scope and importance of graphic material of television production; 

practice of graphic design in various types which is used in television. 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                    หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

3043407 การแตงหนาและการออกแบบเครือ่งแตงกาย        3(2–2–5) 

 (Make – up Techniques and Costumes Design) 

หลักการแตงหนาและการออกแบบเครื่องแตงกายผูแสดง  เทคนคิพิเศษในการ 

แตงหนาแตงกายใหเหมาะสมกับบทบาท  เนื้อเรื่อง  ฝกปฏบัิตแิตงหนาและออกแบบ 

เครื่องแตงกายผูแสดงภาพยนตรหรอืวิทยุโทรทัศน 

Making-up techniques and costume design for show; special effects making-up; 

suitable making-up and costumes design for role and story; costume design for film 

or television. 

 

3044402 การผลิตรายการวทิยุกระจายเสียงขั้นสูง        3(2–2–5)                             

(Advanced Radio Production)    

วชิาท่ีตองเรยีนมากอน  :  3041101  หลักการวทิยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน 

Required Courses before Submitting: 3041101 Principle of Broadcasting 

เทคนคิและการวางแผนการผลติรายการวิทยุกระจายเสยีง  ฝกผลติรายการวิทย ุ

ประเภทตาง ๆ ในหองปฏบัิตกิารวิทยุกระจายเสยีง 

Techniques and production planning in radio program; practice of radioproduction 

in the radio broadcast studio. 

 

3044403 การผลิตรายการวทิยุโทรทัศนข้ันสูง                     3(2–2–5) 

 (Advanced Television Production) 

วชิาท่ีตองเรยีนมากอน  :  3041101  หลกัการวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน 

Required Courses before Submitting: 3041101 Principle of Broadcasting 

วิเคราะหกลุมเปาหมาย  การวางแผน  การผลติรายการ  การประเมินผลรายการ 

ปญหาและการแกปญหาในการผลติรายการวทิยุโทรทัศนประเภทตาง ๆ ฝกปฏบัิตกิาร

ผลติรายการโทรทัศนประเภทตาง ๆ 

Audience analysis; production planning; program evaluation; problem solving 

in many types of television production. 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                    หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

3044501 การบรหิารงานวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน                   3(3–0–6) 

 (Broadcasting  Management) 

หลกัการบรหิารงานสถานวิีทยกุระจายเสยีงและวทิยุโทรทัศน  ในดานการบรหิาร 

งานบุคคล  การจัดองคกร  การเงินและงบประมาณ  วัสดุอุปกรณตลอดจนปญหาดาน 

การบรหิารงานของสถานวิีทยุกระจายเสยีงและสถานวิีทยุโทรทัศน 

Administration principles of radio and television broadcasting in the field of 

personnel, organizational, financial and budget administration; materials and 

equipment problems; administration of radio and television. 
 

3054304 ระบบสารสนเทศเพ่ือการโฆษณาและการประชาสัมพันธ           3(2–2–5) 

 (Information System for Advertising and Public Relations) 

ความหมายและความสาํคัญของระบบสารสนเทศตองานโฆษณาและประชาสัมพนัธ 

ในระดับตาง ๆ แหลงสารสนเทศประเภทตาง ๆ วิธีการแสวงหา  รวบรวมและจัดเก็บสารสน 

เทศเพ่ือการศกึษาคนควาดวยตนเอง  เพ่ือสนองการใชงานของหนวยงานตลอดจนวธีิการ

นําขอมูลออกมาใชงานและฝกจัดระบบสารนเิทศดวยคอมพิวเตอร 

Meaning and importance of information systems for public relations at different 

levels; various sources; ways of gathering and storing information for independent 

study for organization; and ways of using information. 
 

3073202 ปฏบิัติการงานเขียนบทภาพยนตร               3(2-2-5) 

 (Screen Writing Workshop) 

หลักการเขยีนบทภาพยนตร  ท้ังดานรูปแบบโครงสรางและองคประกอบของบท

ภาพยนตร  การสื่อสารความคิด  อารมณ  ความรูสกึผานภาพและองคประกอบอ่ืน ๆ 

ของภาพยนตร  ฝกปฏิบัติการเขียนบทภาพยนตร  การเขียนโครงราง  โครงเรื่องขยาย 

การสรางลักษณะนสิัยตัวละครและการพัฒนาเรื่องราวไปสูบทภาพยนตรขนาดสั้นท่ี

สมบูรณ 

Concepts of screenwriting including patterns, structures and components of 

screenwriting; expressing thought, feeling over visualizes and others components of 

film, practicing screenwriting including plot, treatment, the principle of creating  

character in film, and developing story to produce the perfect short film. 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                    หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

3073401 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับนเิทศศาสตร        3(2-2-5)                     

                    (Computer and Information Technology for Communication Arts) 

พ้ืนฐานเบ้ืองตนของเครื่องคอมพิวเตอรท้ังในดานฮารดแวรและซอฟตแวรศกึษา

โปรแกรมประยุกต  การนําเสนอสารสนเทศ  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  จดหมาย

อิเล็กทรอนกิส  ความปลอดภัยในระบบคอมพวิเตอร  บทบาทของคอมพิวเตอรในสังคม

ปจจุบันและเทคโนโลยีของคอมพิวเตอรในอนาคตรวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในองคกรตาง ๆ และฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีสอดคลองกับ

เทคโนโลยีท่ีเกดิขึ้นใหมอยางตอเนื่อง 

 Basics of computer hardware and application software; presentation of 

information; computer network; E-mail; security in computer systems; the role of 

computers in current society and computer technology in the future, including the 

use of information technology in organizations; and training application packages 

with the new technology continuously. 
 

3074304 การถายทําภาพยนตรแอนเิมช่ัน           3(2-2-5) 

(Animated Films) 

 วิวัฒนาการ  การวางแผนบุคลากรในการผลติ  กระบวนการผลติ  ประเภทและ 

เทคนคิท่ีใชในการสรางภาพยนตรแอนเิมชั่น  ปฏิบัตกิารสรางภาพยนตรแอนเิมชั่นขนาด 

สัน้ที่มีเนื้อหาสะทอนสังคมในทองถิ่นและเผยแพรสูสาธารณชน  

Evolution, planning, production crew, production process, types and the 

techniques which is used for animation film; making a short local animation and 

sharing to public. 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                                 หนวยกิต(ช่ัวโมงปฏบิัติ) 
 

 

2.4  กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชพี  
 

1)  วชิาฝกประสบการณ 
 

1563804 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชีพนเิศศาสตร                   1(60) 

  (Preparation for Professional Experience in Communication Art) 

จัดใหมีกจิกรรมเพ่ือเตรยีมความพรอมของผูเรยีนกอนออกฝกประสบการณวิชาชพี 

ทางนเิทศศาสตร  ในดานการรับรู  ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชพี  การพัฒนา 

ตัวผูเรยีนใหมีความรู  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวชิาชพี

โดยการกระทําในสถานการณหรอืรูปแบบตาง ๆ เกี่ยวของกับงานในวิชาชพีนั้น ๆ 

Providing activities to prepare the students before training to get experience 

as professional in terms of perception, characteristics and opportunities for career 

development of students to have appropriate knowledge, skills, attitudes, motivation 

and skill as the profession by different actions or situations. 

 

1564804 การฝกประสบการณวชิาชีพนเิทศศาสตร                    6(600)                       

                    (Field Experience in Communication Art)  

รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 1564804 การเตรยีมฝกประสบการณวิชาชพีนเิทศศาสตร 

Required Course before Submitting: 1564804 Preparation for Professional  

Experience in Communication Art. 

ฝกงานดานวิชาชพีนเิทศศาสตรในหนวยงานรัฐบาล  รัฐวสิาหกจิหรอืธุรกจิเอกชน  

โดยนําความรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตท่ีิไดศกึษาไปใชในสถานการณจรงิ  จัดใหมีการ

ปฐมนเิทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝกงานและจัดปจฉมินเิทศเพ่ืออภิปราย 

Training in communication art in government  sections enterprises or private 

businesses by using both theoretical and practical knowledge that can be applied 

to the actual situation; providing orientation about the details of the training and 

supervision for the concluding discussion. 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                                 หนวยกิต(ช่ัวโมงปฏบิัติ) 

 

                    2)  วชิาสหกจิศกึษา 

 

6003801 เตรยีมสหกิจศกึษา                                                                1(60) 

                    (Cooperative  Education  Preparation) 

การปฏิบัตกิารเตรยีมความพรอมกอนการออกปฏบัิตงิานในสถานประกอบการ 

โดยใหมีองคความรูในเรื่อง หลกัการ  แนวคิดและปรชัญาสหกจิศกึษา  กระบวนการและ 

ระเบยีบขอบังคับที่เกี่ยวของกับระบบสหกิจศึกษา  เทคนิคการสมัครงานและการสอบ 

สัมภาษณ  ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  มีความสามารถใน 

การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวชิาชพีแตละสาขาวชิา  เชน การปรับตัวในสงัคม  การ 

พัฒนาบุคลกิภาพ  ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร  มนุษยสัมพันธการ 

ทํางานเปนทีม  โครงสรางการทํางานในองคกร  งานธุรการในสาํนกังาน  ความรูเบ้ืองตน 

เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน  และระบบบรหิารคุณภาพงานคุณภาพในสถานประกอบการ   

การเสรมิทักษะและจรยิธรรมในวชิาชพีเฉพาะสาขาวิชา  และมคีวามรูความเขาใจในการ 

จัดทําโครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัตงิาน   การเขียนรายงานโครงงานและการนาํ 

เสนอผลงานโครงงาน                                          

Class serves as a preparatory curriculum before students enter the worforce. 

Examining the principles. Concepts and philosophy of Cooperative Education. The  

processes and regulations for applying for jobs and interviews. Basic skills required  

to operate winhin the estabishment, and  the ability to self- develop according to  

the professional standards of each institution  will  be  explored. The specific skills 

and attitudes this class seeks to develop are: social adjustment, personality  development, 

English language skills, understanding information technology for communication, 

human relations, team work, organization, office work affairs, acursory understnading 

of labor law and quality work management. We will  conclude the class with an 

explanation of specific professional skills and ethics. Students will be expected to 

have a firm understanding of writing and preseting  work projects,as well as crafting 

summary reports. 



 

 

 รหัสวชิา     ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                                 หนวยกิต(ช่ัวโมงปฏบิัติ) 

 

6004801 สหกจิศกึษา                                                                 6(600) 

                    (Cooperative  Education) 

                   รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 6003804  เตรยีมสหกจิศกึษา 

Required Course before Submitting: 6003804 Cooperative Education Preparation  

            การปฏิบัติงานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองคกร

ผูใชบัณฑติเปนเวลา 16 สัปดาห (หรอืไมนอยกวา 600 ชั่วโมง)  โดยบูรณาการความรู   

ท่ีไดจากการศกึษาในหลกัสตูรการศกึษากบัการปฏิบัตงิานจรงิเสมือนหนึ่งเปนพนกังาน  

การจัดทําโครงงาน   การรายงานผลการปฏิบัตงิาน  การเขยีนรายงานโครงงาน  และ

การนาํเสนอโครงงานตามคาํแนะนาํของพนกังานพ่ีเลี้ยง  อาจารยท่ีปรกึษาหรอือาจารย

นเิทศก  เพื่อใหเกดิทักษะ  องคความรูในวชิาชพีและคุณธรรม  จรยิธรรมในวชิาชพี  มี

ลักษณะนสิัยหรอืบุคลกิภาพท่ีจําเปนตอการปฏิบัตงิาน  และเปนบัณฑติท่ีมีคุณสมบัติ

ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานท่ีพรอมจะทํางานไดทันทีเม่ือสําเร็จการศกึษา 

            Students enter the workforce according to their specific fields of study for   

16 weeks (or not less than 600 hours ) integrating the theory explored in the   

university with the practice involved with the occupation. Students are expected to 

engage in and complete: work projects, operating reports, and work presentations  

as per the suggestions of a  senior officer and/or advisory tencher. The mission  of  

this class is to imbue students with the skills, body of knowledge, character, personality 

and qualifications directly related to market need. 

 

 

      3.  หมวดวชิาเลอืกเสร ี  เรยีนไมนอยกวา   6   หนวยกติ 

     ใหเลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ ในหลักสตูรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  โดยไมซ้ํากับรายวิชาท่ี

เคยเรยีนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาท่ีกาํหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกติรวม  ในเกณฑการ

สําเร็จของหลกัสตูรนี้ 


