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                           และนวัตกรรม 
 

 พจิารณาความสอดคล้องและออกรหสัหลักสูตรเรยีบรอ้ยแลว้            

                เมื่อวันที่   18  มิถนุายน  2564 

สภามหาวทิยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ 

มมีติอนุมัติ 
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หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิานเิทศศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564) 

 

                     ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

                          คณะ                 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร              

1.1  รหัสหลักสูตร           :   25521631102855 

    1.2  ช่ือหลักสูตร                 

      ช่ือภาษาไทย             :   หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานเิทศศาสตร์                                                            

      ช่ือภาษาอังกฤษ         :   Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts 
 

2.  ช่ือปรญิญา  

        ชื่อเต็มภาษาไทย           :   นเิทศศาสตรบัณฑติ (นเิทศศาสตร์) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ       :   Bachelor of Communication Arts (Communication Arts) 
 

 ช่ือยอ่ภาษาไทย           :   นศ.บ.(นเิทศศาสตร์) 

         ช่ือย่อภาษาอังกฤษ       :   B.Com.Arts.(Communication Arts) 

 

3.  วชิาเอก 

                 - 

 

4.  จำนวนหน่วยกติท่ีเรยีนตลอดหลักสูตร 

 ไม่นอ้ยกว่า  130  หน่วยกิต 

 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ 



2 

 

 

            หลักสูตรระดับปรญิญาตร ี 4  ปี 
 

     5.2  ประเภทของหลักสูตร 

            หลักสูตรระดับปรญิญาทางวชิาการ 
 

     5.3  ภาษาที่ใช้ 

 ภาษาไทย 
 

     5.4  การรับเข้าศกึษา 

การรับนักศกึษาเข้าศกึษาในหลักสูตร  รับนักศกึษาไทยและนักศกึษาต่างประเทศที่สามารถ 

      ใช้ภาษาไทยไดต้ามเกณฑ์การพจิารณาของมหาวทิยาลัย 
 

5.5  ความร่วมมอืกับสถาบันอื่น 

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษที่จัดการเรยีนการสอนโดยตรง 
 

5.6  การให้ปรญิญาแก่ผู้สำเร็จการศกึษา 

 ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวิชาเดยีว 

    

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเหน็ชอบหลักสูตร 

               หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 (ปรับปรุงจากหลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑติ  (ระดับปรญิญาตร ี  

4 ป ี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)) 
 

เปดิสอน ภาคการศกึษาที ่1  ปีการศกึษา  2564 
 

สภาวชิาการมหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

       ครัง้ที่  10/2563   วันที่  23  เดือนธันวาคม   พ.ศ. 2563 

      สภามหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษอนุมัติหลักสูตรในการประชุม  

       ครัง้ที่  11/2563   วันที่  27  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2563 

 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแบะมาตราฐานตามมาตราฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2552  ในปกีารศกึษา 2566 
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8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศกึษา 

8.1  ผู้กำกับภาพยนตร์ / ผูก้ำกับรายการโทรทัศน์ / ผูก้ำกับงานโฆษณา  / ผูก้ำกับการแสดง 

8.2  ผูด้ำเนินรายการ / ผูป้ระกาศ / นักพากย์ทางวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทัศน ์

8.3  ผู้สื่อข่าว / ผูป้ระกาศข่าว / ช่างภาพข่าว  

8.4  ผู้ผลิตภาพยนตร์และมัลตมิเีดยี / ผูผ้ลติรายการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทัศน ์

8.5  นักออกแบบฉาก / ช่างแต่งหน้า / ช่างแต่งตัวเพื่อการแสดง / นักแสดง 

8.6  นักโฆษณา /นักสื่อสารการตลาด / นักโฆษณาและประชาสัมพันธ์ / นักวางแผนและกลยุทธ์

การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ /งานนิทรรศการ/นักบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์/เจ้าหน้าที่ลูกค้า

สัมพันธ ์/ นักเขียนบทภาพยนตร์  บทรายการวิทยกุระจายเสยีงและวทิยุโทรทัศน ์

8.7  ครเีอทฟี /นักสรา้งสรรค์งานกราฟกิคอมพวิเตอร์ /นักออกแบบงานส่ิงพมิพ ์
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลักสูตร  

        3.1.1 จำนวนหน่วยกติตลอดหลักสูตร  

    หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  ผู้สำเร็จการศกึษาตอ้งเรยีนไม่น้อยกว่า  

130  หน่วยกติ  
 

        3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร  

         หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานเิทศศาสตร์  ประกอบดว้ยสัดส่วนหน่วยกิต      

แต่ละหมวดวชิาและแต่ละกลุ่มวชิา  ดังนี้  

 

หมวดวชิาและกลุ่มวชิา เกณฑ์ สกอ. 

(หน่วยกติ) 

หลักสูตรเดมิ 

(หน่วยกติ) 

หลักสูตรปรับปรุง 

(หน่วยกติ) 

 1. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 ไม่น้อยกวา่  30 ไม่น้อยกว่า  30 

 1.1  กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร - 9 – 12 12 – 15 

 1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ - 6 –  9 3 – 6 

 1.3  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร ์ - 6 –  9 6 –  9 

 1.4  กลุ่มวิชาคณติศาสตร ์ 

       วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

- 6 – 9 9 – 12 

2. หมวดวชิาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  84 ไม่น้อยกว่า  94 ไม่น้อยกว่า  94 

  2.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชพี - เรยีน   48 เรยีน  30 

  2.2 กลุ่มวชิาเอกบังคับ - เรยีน   33 เรยีน   36 

  2.3 กลุ่มวิชาเลือก - ไม่นอ้ยกว่า  6 ไม่น้อยกว่า  21 

  2.4 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชพี - เรยีน   7 เรยีน   7 

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 ไม่น้อยกว่า  6 ไม่น้อยกว่า  6 

จำนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  120 ไม่น้อยกว่า 130 ไม่น้อยกว่า 130 



6 

 

 

3.1.3  รายวชิา  

            1)  หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป  ตอ้งเรยีนทุกกลุ่มวิชา ไม่นอ้ยกว่า   30  หน่วยกิต 

                    1.1)  กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                        เรยีน   12 – 15  หน่วยกติ 

บังคับ                                                         เรียน   12   หน่วยกติ 

1500120 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

(Foundation of English) 

3(2-2-5) 

1500126 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและการสืบคน้สารสนเทศ 

(Thai for Communication and Information Retrieval) 

3(2-2-5) 

1500127 การอ่านและการเขยีนภาษาอังกฤษ 

(Reading and Writing of English) 

3(2-2-5) 

1500128 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 

(Listening and Speaking of English) 

3(2-2-5) 

                             เลอืก  เรียน 0 - 3 หน่วยกิต 

1561123 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 

(Japanese for Beginners)  

3(2-2-5) 

1571129 ภาษาจนีเบื้องต้น 

(Chinese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1581107 ภาษามาเลย์เบื้องตน้ 

(Malay for Beginners) 

3(2-2-5) 

1661108 ภาษาเกาหลเีบื้องต้น 

(Korean for Beginners) 

3(2-2-5) 

1671104 ภาษาลาวเบ้ืองต้น 

(Lao for Beginners) 

3(2-2-5) 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องต้น 

(Khmer for Beginners) 

3(2-2-5) 

1691103 ภาษาพม่าเบื้องต้น 

(Burmese for Beginners) 

3(2-2-5) 
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1711108 ภาษาเวยีดนามเบื้องต้น 

(Vietnamese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1741101 ภาษาอินโดนเีซยีเบื้องต้น  

(Bahasa Indonesia for Beginners) 

3(2-2-5) 

1.2)  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  เรยีน    3 – 6 หน่วยกิต 

บังคับ  เรยีน 3 หน่วยกิต 

1521102 คุณธรรม กับชวีติ  

(Virtue and Life) 
 

3(2-2-5) 

เลอืก  เรยีน 0 - 3 หน่วยกิต 
 

1500129 เพศวถิ ี 

(Sexual Orientation) 

3(2-2-5) 

2000117 สุนทรียภาพของชีวติ  

(Aesthetic Appreciation) 

3(2-2-5) 

2500118 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 

(Human Behavior and Self Development) 

3(2-2-5) 

1.3)  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  เรียน      6 – 9 หน่วยกติ 

บังคับ  เรยีน 6 หน่วยกิต 

2500116 สทิธมินุษยชนและหนา้ที่พลเมอืง 

(Human Rights and Civic Duties) 

3(2-2-5) 

2500117 วถิไีทยกับวถิอีาเซยีนในสังคมโลก 

(Thai Living and ASEAN Way in Global Society) 

3(2-2-5) 

เลอืก  เรยีน 0 - 3 หน่วยกิต 
 

2500119 วถิชีีวติเศรษฐกจิพอเพยีง 

(Self-Economic Sufficiency) 

3(2-2-5) 
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2500120 วถิโีลก  

(Global Living) 

3(2-2-5) 

2500121 ชวีติกับสิ่งแวดลอ้ม 

(Human Beings and Environment) 

3(2-2-5) 

2541205 มนุษย์กับธรรมชาต ิ

(Man and Nature) 

3(2-2-5) 

3502101 การเป็นผูป้ระกอบการ 

(Entrepreneurship) 

3(2-2-5) 

1.4)  กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เรยีน  9 – 12  หน่วยกิต 

บังคับ  เรยีน 6 หน่วยกิต 

4000117 เทคโนโลยดีจิทิัลและการส่ือสาร 

(Digital Technology and Communication) 

3(2-2-5) 

4000119 การคดิและการตัดสินใจ 

(Thinking and Decision Making) 

3(2-2-5) 

เลอืก  เรยีน 3 - 6 หน่วยกิต 

4000118 วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ 

(Science for Quality of Life) 

3(2-2-5) 

4002104 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงานในยุคดิจทิัล 

(Office Program Application in Digital World) 

3(2-2-5) 

4032227 การออกกำลังกายแบบบูรณาการสำหรบัคนยุคใหม่ 

(Integrated Exercise for New Generation) 

3(2-2-5) 
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2.  หมวดวชิาเฉพาะด้าน  เรยีนไม่นอ้ยกว่า  94  หน่วยกติ  

    2.1  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ   เรียน  30  หน่วยกิต     
 

3001103 การพัฒนาบุคลกิภาพเพื่องานนเิทศศาสตร ์

(Development of Personality for Communication Arts) 

3(2–2–5) 

 

3011101 

 

หลักนเิทศศาสตร ์

(Principles of Communication Arts) 

3(3-0-6) 

3011103 ศลิปะการใชภ้าษาเพื่องานนเิทศศาสตร ์

(Language for Communication Arts) 

3(2–2–5) 

3011104 รูเ้ท่าทันส่ือ   

(Media Literacy) 

3(3–0–6) 

3011105      ความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวัตกรรม                   

(Creative and Innovation) 

3(2-2-5) 

3013205 การส่ือสารดิจทิัล 

(Digital Communication) 

3(3–0–6) 

3014402  การสรา้งความมช่ืีอเสียงในวงการบันเทงิ  

(Superstar in The Entertainment Industry) 

3(2–2–5) 

 

3061102 การถ่ายภาพดิจิทัลเบื้องตน้                                                      

(Basic Digital Photography)                                  

3(2–2–5) 

3073402 สื่อและเทคโนโลยกีารส่ือสารสำหรบันเิทศศาสตร ์

(Media and Communication Technology for Communication Arts) 

3(2–2–5) 

 

4124302 การออกแบบคอมพวิเตอร์กราฟกิ 

(Computer Graphics Design) 

3(2–2–5) 
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       2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ   เรยีน   36  หน่วยกิต 
 

3002201 การจัดอเีวน้ท์ในธุรกิจบันเทิง  

(Event Management in Entertainment Businesses) 

3(2–2–5) 

 

3003902 

 

การวจิัยนเิทศศาสตร ์

(Research in Communication Arts) 

3(2–2–5) 

 

3003903 

 

สัมมนานเิทศศาสตร์ 

(Seminar in Communication Arts) 

3(2–2–5) 

3073401 คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศสำหรับนเิทศศาสตร ์

(Computer and Information Technology for Communication Arts) 

  3(2–2–5) 

 

3007701 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพนเิทศศาสตร ์

(English for Communication Arts Profession) 

3(2–2–5) 

3012101 กฎหมายและจรยิธรรมสื่อสารมวลชน 

(Laws and Ethics of Mass Communication) 

3(3–0–6) 

3012102 ศลิปะการเล่าเรื่อง  

(Art Of Story Telling) 

3(2–2–5) 

3013209 การสื่อสารตลาดออนไลน ์

(Online Market Communication) 

3(2-2-5) 

 

3024205 

 

การสื่อข่าวและการเขียนข่าวเบ้ืองต้น  

(Introduction to News Writing and Reporting) 

3(2–2-5) 

 

3042101 

 

การแต่งหน้าในงานนเิทศศาสตร์  

 (Makeup in Communication Arts) 

3(2–2–5) 

3042201 

 

การเขียนบทวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์ 

(Script Writing for Radio and Television) 

3(2-2-5) 

 

3053403 การถ่ายภาพโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในมัลตแิพลตฟอร์ม 

(Advertising and Public Relations Photography on Multi-Platform) 

3(2-2-5) 
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       2.3  กลุ่มวชิาเลือก  เรยีนไม่นอ้ยกว่า   21  หน่วยกิต  

              2.3.1  กลุ่มวชิาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 

3003904 

 

โครงการพเิศษดา้นนเิทศศาสตร ์

(Special Project in Communication Arts) 

3(2-2-5) 

3013202  การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(Communication for Local Development) 

    3(2–2–5) 

3013207 การสื่อสารทางวัฒนธรรม 

(Cultural Communication) 

  3(2–2–5) 

3013208   การสื่อสารตราสนิคา้          

(Brand Communication) 

  3(2–2–5) 

3013210 ภูมิทัศน์การสื่อสารและการหลอมรวมสื่อ                                     

(Communication Landscape and Media Convergence) 

  3(2–2–5) 

3013211 การสรา้งเนื้อหาสำหรับสื่อดจิิทัล          

(Creation of Contents for Digital Media) 

  3(2–2–5) 

3013501 

 

ปฏบิัตกิารพธิีกรและผูด้ำเนินรายการ 

(Master of Ceremonies and Moderator Practice) 

   3(2-2-5) 

 

3014203 การผลิตสื่อสิ่งพมิพ ์

(Printed Media) 

   3(2–2-5) 

3014204 วารสารศาสตร์ร่วมสมัย  

(Contemporary Journalism) 

   3(2–2-5) 

3014401 การตกแต่งภาพถ่ายดจิทิัล  

(Retouching for Digital Photography) 

   3(2–2–5) 

 

3042401 ศลิปะการพูดเพื่อการส่ือสาร         

(Arts of Speaking for Communication) 

   3(2–2–5) 

 

3044404  การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์สมัยใหม่  

(Modern Broadcasting Production) 

   3(2–2–5) 

3052402 การเขยีนสรา้งสรรค์เพื่องานโฆษณาและประชาสัมพันธ ์

(Creative Writing for Advertising Public Relations) 

   3(2–2–5) 
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3073403 

  

สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

(Advertising and Public Relations Media) 

3(2–2–5) 
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3013206 

 

ส่ือใหม่และส่ือออนไลน์  

(New Media & Online Media) 

3(2–2–5) 

 

3073408 การสรา้งสรรค์สื่อภาพการ์ตูน 

(Creative Media Cartoon Image) 

3(2–2–5) 

3073409 

 

การจัดรายการวทิยุกระจายเสยีง 

(Radio Broadcasting) 

3(2–2–5) 

3073406 

 

การวเิคราะห์ในงานวจิัยพื้นฐาน 

(Research in Principles Research) 

3(2–2–5) 

 

        2.3.2 กลุ่มวชิาภาพยนตร์ 

3041102 การผลิตภาพยนตร์และมัลตมีิเดีย 

(Film and Multimedia Production) 

3(2-2-5) 

3043401 การผลิตมิวสิควดีิโอ  

(Music Video Film Production) 

3(2–2–5) 

 

3072501 ศลิปะการตัดต่อในงานภาพยนตร ์

(The Art of Editing In Film) 

3(2-2-5) 

3073202 การปฎิบัติการเขยีนบทภาพยนตร ์

(Screen Writing Workshop) 

3(2–2-5) 

3073503 ผูผ้ลิตรายการในช่องยูทูป 

(Production of the YouTube Channel Program) 

3(2–2-5) 

3073504 การรายงานข่าวด้วยสมาร์ทโฟน 

(Journalism on Smart Phone) 

3(2–2-5) 

3073505 การผลิตเทคนิคพเิศษสำหรับภาพยนตร ์

(Film Special Effects Production) 

3(2–2-5) 

3073506 ศลิปะการออกแบบเสียงและดนตรใีนงานภาพยนตร ์

(Art of Sound Design and Music Score in Film) 

3(2–2-5) 

3073507 ศลิปะการจัดแสงในงานภาพยนตร ์

(Art of Film Lighting) 

3(2–2-5) 

 

3073508 หลักการทำภาพเคลื่อนไหว 3(2–2-5) 
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(Principles of Animation) 

3073509 การวางแผนการผลิตภาพยนตร ์

(Film Production Planning) 

  3(2–2-5) 

3073510 สุนทรยีศาสตร์ทางภาพยนตร ์

(Aesthetics of Film) 

  3(2–2-5) 

 

3073511 การถ่ายทำภาพยนตร์      

(Cinematography)                                                              

  3(2–2-5) 

3073513 การผลิตส่ือวดิีทัศน์ในระบบดจิิทัล 

(Digital Video Production) 

  3(2–2-5) 

         

         2.3.3   กลุ่มวชิาการแสดง 

2051209  พื้นฐานการแสดง 

(Fundamental Acting) 

3(2–2–5) 

 

3013301  การจัดการเครื่องแต่งกายแฟชั่นในธุรกจิบันเทงิ  

(Management of Costume Fashion in the Entertainment Business) 

3(2–2–5) 

 

3013302 

 

3013401  

อัตลักษณ์อสีานในการแสดง   

(Isan Identity in Performance) 

การคัดเลือกนักแสดง  

(Casting and Audition) 

3(2–2–5) 

 

3(2–2–5) 

 

3014402  การสรา้งความมีชื่อเสยีงในวงการบันเทงิ  

(Superstar in The Entertainment Industry) 

3(2–2–5) 

 

3014403  การจัดการศิลปนิในธุรกิจบันเทิง  

(Artist Management for Entertainment Business) 

3(2–2–5) 

 

3042402 ศิลปะการแสดงในสื่อร่วมสมัย  

(Performing Arts in Contemporary Media) 

3(2-2-5) 

3043408  การแสดงอสีานร่วมสมัย  

(Creative Isan Folk Performance Arts) 

3(2–2–5) 

3043409  ส่ือประสมสำหรบัการแสดง  

(Multimedia for Performing Arts) 

3(2–2–5) 
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3043411  เสียงและแสงในการแสดง 

(Sound and Iight in the Performance Arts) 

3(2–2–5) 

 

3043412  ฉากและวัสดุประกอบฉากในการแสดง 

(Scenes and Props in The Performance Arts) 

3(2–2–5) 

 

3043413  ละครพื้นบา้น 

(Folk Drama) 

3(2–2–5) 

 

3043201  การเขยีนบทละคร 

(Script Writing for Performance Arts) 

3(2–2–5) 

 

3043415   ผูจ้ัดหานักแสดงในธุรกจิบันเทงิ 

(Modeling in the Entertainment Business) 

3(2–2–5) 

3043416  โลกแห่งเทพนยิายในการแสดง 

(World of Fairy Tales of the Performance Arts) 

3(2–2–5) 

3043417 รสนิยมและสุนทรียศาสตร์ในการแสดง 

(Taste and Aesthetics of the Performance Arts) 

3(2–2–5) 

   

                  2.4  กลุ่มวชิาฝกึประสบการณ์วชิาชพี  เรียน  7  หน่วยกติ (ใหเ้ลือกเรยีนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง

ดังต่อไปนี้) 

                        1)  วชิาฝกึประสบการณ ์

1563804

  

การเตรยีมฝกึประสบการณ์วชิาชีพนิเทศศาสตร์ 

(Preparation for Professional Experience in Commucation Art)                                 

  1(60) 

1564804

  

การฝกึประสบการณ์วชิาชีพนเิทศศาสตร์  

(Field Experience in Commucation Art)                         

  6(600) 

                     

   2)  วชิาสหกจิศึกษา    

6003801 เตรยีมสหกิจศึกษา 

(Cooperative Education Preparation) 

  1(60) 

6004801 สหกิจศกึษา 

(Cooperative Education) 

  6(600) 
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3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี  เรยีนไม่นอ้ยกว่า   6  หน่วยกิต 

             ใหเ้ลอืกเรยีนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  โดยไม่ซำ้กับรายวิชาที่  

  เคยเรยีนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดใหเ้รียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม  ในเกณฑก์ารสำเร็จ 

  ของหลักสูตรนี้ 
 

 3.1.4  แผนการเรียนในแต่ละภาคการศกึษา 
 

ชั้นปทีี่ 1  ภาคเรียนที่  1 

 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวชิา น(ท-ป-ค) 

ศึกษาทั่วไป- ภาษาและการสื่อสาร 1500120 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 

ศึกษาทั่วไป-สังคมศาสตร ์ 2500116 สิทธิมนุษยชนและหนา้ที่พลเมือง 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชพี  3011101 หลักนเิทศศาสตร ์ 3(3-0-6) 

กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชพี 3011105 ความคดิสรา้งสรรค์และนวัตกรรม 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชพี 3013205 การส่ือสารดิจทิัล 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชพี 3061102 การถ่ายภาพดิจติอลเบือ้ต้น 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกติ 

ช้ันปทีี่ 1  ภาคเรยีนที่  2 

 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

ศึกษาท่ัวไป-ภาษาและการสื่อสาร 1500126 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการ

สืบคน้สารสนเทศ 

3(2-2-5) 

ศึกษาท่ัวไป- ภาษาและการส่ือสาร 1500128 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

ศึกษาท่ัวไป- สังคมศาสตร ์ 2500117 วถิไีทยกับวิถอีาเซยีนในสังคมโลก 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ 3011103 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศ

ศาสตร ์

3(2-2-5) 
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กลุ่มวชิาพื้นฐานวิชาชพี  3011104 รูเ้ท่าทันสื่อ  3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ  3073402 ส่ือและเทคโนโลยกีารสื่อสาร

สำหรับนเิทศศาสตร์ 

3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกติ 

ชั้นปทีี่ 2  ภาคเรยีนที่  1 

 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

ศกึษาทั่วไป-ภาษาและการส่ือสาร  1500127 การอ่านและการเขยีนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

ศกึษาทั่วไป- คณติฯ– วทิย์ฯ 4002104 การประยุกต์ใช้โปรแกรมบูรณาการ

สำหรับคนยุคใหม่ 

3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ 3014402 การสร้างความมีชื ่อเสียงในวงการ

บันเทงิ  

3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ 4124302 การออกแบบคอมพวิเตอร์กราฟกิ  3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 3007701 ภาษาอังกฤษเพื่อวชิาชพีนเิทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 3012102 ศลิปะการเล่าเรื่อง 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 3024205 การสื่อข่าวและการเขยีนข่าวเบื้องตน้  3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกติ 

ชั้นปทีี่ 2    ภาคเรียนที่  2 

 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ค) 

ศกึษาทั่วไป-มนุษยศาสตร์(บังคับ) 1521102 คุณธรรมกับชวีติ 3(2-2-5) 

ศกึษาทั่วไป- คณติฯ– วทิย์ฯ 4000117 เทคโนโลยดีจิทิัลและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
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ศกึษาทั่วไป- คณติฯ– วทิย์ฯ 4000119 การคดิและการตัดสนิใจ 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 3042201 การเขียนบทวทิยุกระจายเสียงและ

วทิยุโทรทัศน์ 

3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 3002201 การจัดอีเวน้ท์ในธุรกิจบันเทิง  3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 3013209 การส่ือสารตลาดออนไลน์ 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกติ 
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ชั้นปทีี่ 3   ภาคเรียนที่  1 

 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ค) 

กลุ่มวชิาเอกบังคบั 3003102 การวิจัยนิเทศศาสตร ์ 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเอกบังคบั 3053403 การถ่ายภาพโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ์ในมัลติแพลตฟรอร์ม 

3(2–2-5) 

กลุ่มวชิาเลือก xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3 (x–x-x) 

กลุ่มวชิาเลือก xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3 (x–x-x) 

กลุ่มวชิาเลือก xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3 (x–x-x) 

กลุ่มวชิาเลือก xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3 (x–x-x) 

รวม 18 หน่วยกติ 

 

 

ชั้นปทีี่ 3  ภาคเรยีนที่  2 

 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ค) 

กลุ่มวชิาเอกบังคบั 3042101 การแต่งหน้าในงานนเิทศศาสตร ์ 3(2–2-5) 

กลุ่มวชิาเอกบังคบั 3012101 กฏหมายและจรยิธรรมสื่อสารมวลชน 3(3-0-6) 

กลุ่มวชิาเลือก xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3 (x–x-x) 

กลุ่มวชิาเลือก xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3 (x–x-x) 

กลุ่มวชิาเลือก xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3 (x–x-x) 

กลุ่มวชิาเลือกเสร ี xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3(x–x-x) 

รวม 18 หน่วยกติ 
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ชั้นปทีี่ 4  ภาคเรยีนที่  1 

 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ค) 

กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชพี  3001103 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศ

ศาสตร ์

3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 3003103 สัมมนานเิทศศาสตร ์ 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 3073401 คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสน 

เทศศาสตร์สำหรับนเิทศศาสตร ์

3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเลอืกเสร ี xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3(x–x-x) 

กลุ่มวชิาฝกึประสบการณ์วิชาชพี 1563804 

 

6003801 

การเตรยีมฝกึประสบการณ์วิชาชีพ

นิเทศศาสตร์ หรอื  

เตรยีมสหกจิศกึษา 

1(60) 

 

1(60) 

รวม 13 หน่วยกติ 

 

 

ชั้นปทีี่ 4    ภาคเรียนที่  2 

 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ช่ัวโมปฏบัิต)ิ 

กลุ่มวชิาฝกึประสบการณ์วชิาชพี 1564804 

 

6004801 

การฝกึประสบการณ์วชิาชีพนเิทศ

ศาสตร์  หรอื 

สหกจิศกึษา 

6(600) 

 

6(600) 

รวม 6  หน่วยกติ 
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     3.1.5   คำอธบิายรายวชิา 

   1.)  หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 

           1.1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

 

รหัสวชิา ช่ือและคำอธบิายรายวชิา        หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) 
 

1500120 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                             3(2-2-5) 

(Foundation of English) 

การพัฒนาทักษะการฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียนในการสื่อสารเบื้องต้น     

ฟังบทสนทนาสัน้ ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ใช้คำศัพท์  วลแีละใชไ้วยากรณ์เบื้องตน้ในการ

ส่ือสาร 

Development of listening, speaking, reading and writings skills in basic 

communication, listening to short conversations commonly used in daily life, applying 

basic vocabularies, phrases and grammar for communication 

 

1500126 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสบืค้นสารสนเทศ                     3(2-2-5) 

(Thai for Communication and Information Retrieval) 

ความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร  การพัฒนา

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนเพื่อการสื่อสาร และการประกอบอาชีพอย่างมี

ประสิทธิภาพ  ศึกษาความหมาย  ความสำคัญของสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ  

ศึกษาแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู ้  กลยุทธ์การใช้เครื่องมือ

สืบคน้สารสนเทศในยุคดจิิทัลและการเขยีนรายงานเชงิวชิาการ   

 Basic knowledge of Thai language, basic knowledge of communication, development 

skills of listening, speaking, reading, writing for communication and efficient work, study   

of meaning, importance of information and information resources, study of various 

information sources to develop cognitive skills, strategies for using information discovery 

tools in the digital age and writing academic reports 
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รหัสวชิา    ชื่อและคำอธบิายรายวชิา                         หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิต-ิค้นคว้า) 

 

1500127 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ                           3(2-2-5) 

  (Reading and Writing of English) 

   เทคนคิการอ่านจับใจความ  เทคนคิการเพิ่มคำศัพท์  การฝกึอ่านบทความ    

  ที่หลากหลาย  ฝึกเขียนประโยคต่าง ๆ ตามโครงสรา้งไวยากรณ์ที่ถูกต้อง 

   Reading techniques for comprehension, vocabulary expansion, various types  

  of texts, practice of grammatical writing sentences 

 

1500128 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ                                           3(2-2-5) 

(Listening and Speaking of English) 

เทคนิคการฝกึทักษะการฟัง  และการพูดภาษาอังกฤษขั้นพืน้ฐาน  การออกเสียง

หนักเบาของพยางค์และคำศัพท์  สามารถใชป้ระโยคและวลไีด้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ในบทสนทนาข้ันพื้นฐานในสถานการณ์ต่าง ๆ 

Practice of basic listening and speaking skills, syllable and word stress, using 

of sentences and phrases correctly and appropriately in simple dialogues of various 

situations 

 

1561123 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น                                                           3(2-2-5) 

(Japanese for Beginners) 

การฝกึทักษะ  การฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  ศึกษาตัวอักษร  คำศัพท์ รูป

ประโยค ไวยากรณ์พ้ืนฐาน  ทักษะในการสื่อสารและสนทนาในชวีิตประจำวัน  รวมทั้งศกึษา

วถิทีางสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

Practice of listening, speaking, reading and writing skills focusing on Japanese 

letters, vocabulary, sentence structure and basic grammar by focusing on 

communication skills  in daily life including the study of Japanese social life and culture 
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รหัสวชิา    ชื่อและคำอธบิายรายวชิา                หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิต-ิค้นคว้า) 

 

1571129 ภาษาจีนเบื้องต้น                                                                  3(2-2-5) 

(Chinese for Beginners) 

เรยีนรูร้ะบบการถอดเสยีงภาษาจีนมาตรฐาน  ด้วยตัวอักษรโรมัน (ระบบสัทอักษร

ภาษาจนีกลาง)  ฝกึทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขยีน  โดยเนน้คำศัพท์  วล ีประโยคภาษาจนี

ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  สนทนาโต้ตอบภาษาจีนอย่างง่ายได้  สืบค้นข้อมูลความรู้ภาษาจีน

พื้นฐานผ่านแอปพลเิคชันที่ชาวจีนใชใ้นการตดิต่อส่ือสาร  

Learn the standard Chinese transcription system with Roman characters 

(Mandarin Phonetic Alphabet System), practice of listening, speaking, reading and 

writing skills by focusing on Chinese vocabulary, phrases and sentences used in daily 

life, easy Chinese conversation, search basic Chinese knowledge through applications 

that Chinese people use to communicate 
 

1581107 ภาษามาเลย์เบื้องต้น                                                               3(2-2-5) 

(Malay for Beginners)  

ฝึกทักษะทัง้ 4 อย่างบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณ์พืน้ฐาน  เน้นฝึก

บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้แก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอกเวลา  การ

ซื้อของ  เป็นต้น  การฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคำถามได้  และเขียน

ประโยคง่าย ๆ ได้ 

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 messages, making conclusion 

and answering questions and simple Malay sentence writing 
 

1661108 ภาษาเกาหลเีบื้องต้น                                                              3(2-2-5) 

(Korean for Beginners) 

ฝึกทักษะทัง้ 4 อย่างบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณ์พืน้ฐาน  เน้นฝึก

บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้แก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอกเวลา  การ
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ซื้อของ  เป็นต้น  การฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคำถามได้  และเขียน

ประโยคง่าย ๆ ได้ 
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รหัสวชิา    ชื่อและคำอธบิายรายวชิา                 หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

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 messages,   making conclusion 

and answering questions and simple Korean sentence writing 

  

1671104 ภาษาลาวเบื้องต้น                                                               3(2-2-5) 

(Lao for Beginners) 

ฝึกทักษะทัง้ 4 อย่างบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณ์พืน้ฐาน  เน้นฝึก

บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้แก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอกเวลา  การ

ซื้อของ  เป็นต้น  การฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคำถามได้  และเขียน

ประโยคง่าย ๆ ได้ 

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 messages, making conclusion 

and answering questions and simple Lao sentence writing 

 

1681103 ภาษาเขมรเบ้ืองต้น                                                              3(2-2-5) 

(Khmer for Beginners) 

ฝึกทักษะทัง้ 4 อย่างบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณ์พืน้ฐาน  เน้นฝึก

บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้แก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอกเวลา  การ

ซื้อของ  เป็นต้น  การฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคำถามได้  และเขียน

ประโยคง่าย ๆ ได้ 

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 messages, making conclusion  

and answering questions and simple Khmer sentence writing 
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รหัสวชิา    ชื่อและคำอธบิายรายวชิา                               หน่วยกติ(ทฤษฎี-ปฏบัิต-ิค้นคว้า) 

 

1691103 ภาษาพม่าเบ้ืองต้น                                                              3(2-2-5) 

(Burmese for Beginners) 

ฝึกทักษะทัง้ 4 อย่างบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณ์พืน้ฐาน  เน้นฝึก

บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้แก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอกเวลา  การ

ซื้อของ  เป็นต้น  การฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคำถามได้  และเขียน

ประโยคง่าย ๆ ได้  

          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 messages, 

making conclusion and answering questions and simple Burmese sentence writing 
 

1711108 ภาษาเวยีดนามเบื้องต้น                                                        3(2-2-5) 

(Vietnamese for Beginners) 

ฝึกทักษะทั้ง 4  อย่างบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  เน้นฝึก

บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้แก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอกเวลา  การ

ซื้อของ  เป็นต้น  การฝกึอ่านข้อความสั้น ๆ  สามารถสรุปและตอบคำถามได้  และเขียน

ประโยคง่าย ๆ ได้ 

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 messages, making 

conclusion and answering questions and simple Vietnamese sentence writing 
 

1741101 ภาษาอนิโดนีเซียเบ้ืองต้น                                                      3(2-2-5) 

 (Bahasa Indonesia for Beginners) 

ฝึกทักษะทัง้ 4 อย่างบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณ์พืน้ฐาน  เน้นฝึก

บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้แก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอกเวลา  การ
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ซื้อของ  เป็นต้น  การฝกึอ่านข้อความสั้น ๆ  สามารถสรุปและตอบคำถามได้  และเขียน

ประโยคง่าย ๆ ได้ 
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รหัสวชิา    ชื่อและคำอธบิายรายวชิา                          หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

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 

messages, making conclusion and answering questions and simple Bahasa Indonesia 

sentence writing  

 

              1.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 

1521102 คุณธรรมกับชีวติ                                                              3(2-2-5) 

(Virtue and Life) 

การพัฒนาแนวคิด  ทฤษฎี  ความหมายและความสำคัญของคุณธรรม จรยิธรรม 

คุณธรรมนำความรู ้การเจรญิจติภาวนา  เพื่อเข้าใจคุณค่าและคามจริงของชวีิต  สามารถ

ดำรงตนในศตวรรษที่ 21  ได้อย่างเหมาะสมกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ บัณฑิตจิตอาสา  เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม  สบืสานต่อยอดภูมปิัญญาท้องถ่ิน  

Development of concepts, theories and meaning, importance of morality and 

ethics, knowledge of spiritual growth to understand the value and truth of life, able to 

sustain themselves in the 21st century properly, practice volunteer work, respect human 

dignity, awareness of the conservation of natural resources and the environment, 

continue to inherit local wisdom 

 

1500129 เพศวถิ ี                                                                         3(2-2-5) 

(Sexual Orientation) 

ความหมายและขอบข่ายของเพศศึกษา  ความสำคัญและความจำเป็นในการเรยีน

เพศศกึษา  ความรู้เรื่องเพศวถิแีละองค์ประกอบเรื่องเพศ  พัฒนาการของมนุษย์สัมพันธภาพ  

ทางเพศ  ทักษะส่วนบุคคล  พฤตกิรรมทางเพศและการแสดงออกสุขภาพทางเพศ  สังคม
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และวัฒนธรรมที่มบีทบาทในการหล่อหลอมวถิทีางเพศ  กระบวนการส่งเสรมิการเรยีนรู้

เรื่องเพศ 
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รหัสวชิา    ชื่อและคำอธบิายรายวชิา                 หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

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 behaviour and how to reveal sexual well-being, social and cultural sectors 

affecting sexual well-being instructional process  
 

2000117 สุนทรียภาพของชวีติ                                                              3(2-2-5) 

(Aesthetic Appreciation) 

จำแนกข้อแตกต่างอารมณ์แห่งความสุข  ปรัชญาทางความคิดเชิงสร้างสรรค์  

จินตนาการ  และการกลา้แสดงออก  ความหมายในสุนทรยีศาสตร์เชงิการคดิกับสุนทรยีศาสตร์

เชิงพฤตกิรรมโดยสังเขป  ความสำคัญของการรับรูก้ับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น  

ศาสตร์ทางการได้ยินและศาสตร์ทางการเคลื่อนไหวสู่ทัศนศิลป์  ศิลปะดนตรี  และศลิปะ 

การแสดงผ่านขั ้นตอนการเร ียนร ู ้ เช ิงค ุณค่าและความงดงามจาก 1) การรำลึก  2) 

ความคุ้นเคย  และ 3) ความซาบซึ้ง  เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทาง

สุนทรยีภาพ  และการนำทักษะไปปรับใชใ้นการดำเนนิชีวติศตวรรษที่ 21 

Differentiate emotions of happiness, philosophy of creativity, imagination and 

assertiveness, meaning in cognitive aesthetics and brief behavioral aesthetics, importance 

of perception with the background of the visual science, sciences of hearing and movement 

to visual arts, music arts and performing arts through the process of learning value and 

beauty from: 1) remembrance, 2) familiarity and 3) appreciation for the experience of 

aesthetic appreciation and applying skills for 21st century lifestyles 
 

2500118 พฤตกิรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                                            3(2-2-5) 

(Human Behavior and Self Development) 

อภิปรายเกี ่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ องค์ประกอบและปัจจัยพื ้นฐานของ

พฤติกรรมมนุษย์ การวิเคราะห์และประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนเอง 

เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น พัฒนาเทคนิคการ

สื่อสาร พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ ผู้ตามและการทำงานเป็นทีม การพัฒนาตนเพื่อการ

ดำรงชีวติอย่างมีความสุข 
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รหัสวชิา    ชื่อและคำอธิบายรายวชิา                หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิต-ิค้นคว้า) 
 

Discuss of human behavior, composition and fundamental factors of human 

behavior, analysis and apply psychological theories for personal development, techniques for 

interpersonal relationships to good relationships with others, develop communication 

techniques, develop leadership potential, follower and teamwork, self development for  

a happy life 
 

              1.3)  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   
 

2500116 สิทธิมนุษยชนและหน้าท่ีพลเมอืง                                             3(2-2-5) 

 (Human Rights and Civic Duties) 

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิ

มนุษยชน  ความรูพ้ื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน  หลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน ทัศนคติ

และค่านิยมด้านสิทธิมนุษยชน  และเป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิ

มนุษยชนให้เกดิแก่พลเมืองได้อย่างมั่นคง  ตลอดจนการเสริมสร้างความรูด้้านความเป็น

พลเมือง  การอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของการเคารพกติกาของสังคม เคารพผู้อื่น  เคารพ

หลักการของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การเสรมิสรา้งคุณธรรมจริยธรรมด้าน

การปอ้งกันการทุจรติ ต่อตา้นการคอร์รัปชัน  และมีความรูพ้ื้นฐานดา้นหลักกฎหมายท่ัวไป  

อันนำไปสู ่การสร้างหลักการพื้นฐาน  การปลูกฝัง  เชิดชูสถาบันชาติ  ศาสนาและ

พระมหากษัตรยิ์  การรูค้ดิรูท้ำ  การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท ์ ตลอดจนการฝึกทักษะการ

ดำรงชีวิต  การฝึกปฏิบัติ  เช่น  จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวม  จนนำไปสู่การ

พัฒนาทักษะจนเกิดประสบการณ ์

 Promoting knowledge and understanding, raising awareness of the importance 

of human rights, basic human rights knowledge, basic principles of human rights, 

attitudes and values of human rights, foundation of culture creation on respect for human 

rights to the citizens with stability, educating knowledge of citizenship, coexistence on 

respect for social rules and others, respect for the principles of democratic government, 

enhancing moral and ethical in prevention of corruption, anti-corruption and basic 

knowledge of general law principles leading to the creation of fundamental principles 
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and cultivating the institute of nation; religion and the monarchy, thinking and doing, 

coexistence, living skills training, practicing in public mind and public service leading to 

รหัสวชิา    ชื่อและคำอธบิายรายวชิา                 หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

                  

   the development of skills and experience 

 

2500117 วิถไีทยกับวถิอีาเซียนในสังคมโลก                                             3(2-2-5) 

(Thai Living and ASEAN Way in Global Society) 

วัฒนธรรม  ประเพณ ี และอัตลักษณ์ความเป็นไทย  ลักษณะทางสังคม  วัฒนธรรม  

เศรษฐกจิ การเมืองของไทย  ประชาคมอาเซยีนและของโลก เปรียบเทยีบความเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกจิ  การเมืองของสังคมไทยและสังคมโลก  จากกระแสโลกา

ภิวัตน์  ศกึษา วิเคราะห์และนำเสนอระเบียบโลกใหม่  ปัญหาสภาพสังคมไทยและสังคมโลก

ทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  ความร่วมมือ  ระหว่างประเทศในบริบทประชาคม

อาเซยีนและประชาคมโลก  กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก 

 Thai culture, tradition and identity, the Socio-cultural, economic and political structure 

of Thailand, ASEAN community and global society, the world compares the social, cultural, 

economic and political changes of Thai society and the world society from globalization, 

study, analyze and present new world order problems of the state of Thai society and 

the world society, both present and future trends International cooperation in the context of 

the ASEAN community and the world community  the new paradigm of development in 

Thailand and global society 

 

2500120 วถิโีลก                                                                                 3(2-2-5) 

(Global Living) 

   สภาพเศรษฐกิจสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกปัจจุบัน  ผลกระทบจาก

สภาพเศรษฐกิจสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกต่อสังคมไทย  การปรับตัวของ

สังคมไทยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เน้นกลุ ่มต่าง ๆ ในโลก (ยุโรป อาเซียน) 

วิเคราะห์ทิศทางอนาคตของเศรษฐกิจโลกได้ 
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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 and Asian countries), analysis of future world  economic directions 
 

2500119 วิถชีีวติเศรษฐกจิพอเพียง           3(2-2-5) 

(Self-Economic Sufficiency) 

  วิเคราะห์  สังเคราะหแ์ละฝกึปฏิบัติจากองค์ความรูเ้กี่ยวกับความเป็นมา ความหมาย  

หลักการและแนวทางพัฒนาวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร  การสืบสานแนวคิด  รูปแบบ  การประยุกต์ใช้ในโครงการอันเนื ่องมาจาก

พระราชดำรติ่าง ๆ สบืเน่ืองถึงพระบรมราโชบายในการพัฒนาท้องถิ่นของพระบาทสมเด็จ

พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ตระหนักในความสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เกษตรทฤษฎีใหม่และภูมปิัญญาทอ้งถ่ิน  อันเป็นการสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา

อย่างยั่งยืน  สามารถนำหลักการและแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิถีชีวิตของ

ตนเอง  ตลอดจนพัฒนาองค์กรและชุมชนได้อย่างพอดี  พอเพียง ยั่งยืน มีพื้นฐานชีวิตที่

ม่ันคง มีคุณธรรมที่สอดคลอ้งกับบรบิทของสังคม  ผ่านการทำบัญชีครัวเรือน  และการลง

พื้นที่ศกึษาดูงานในระดับท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จ เพื่อใหเ้ห็นแนวทางปฏิบัติที่แท้จริง  

หรอืปฏิบัติจรงิในครัวเรอืน (เนน้เนื้อหาการปรับใชใ้หส้อดคลอ้งกับกลุ่มผูเ้รยีน) 

 Analyze, synthesize and practice from the body of knowledge about the 

background, meaning, principles and approaches to develop the way of life according  

to the sufficiency economy philosophy of his majesty the his majesty king bhumibol 

adulyadej the great, the inheritance of concepts; patterns and applications in various 

royal initiatives, continue to inherit the royal policy in the local development of his 

majesty king maha vajiralongkorn phra vajiraklaochaoyuhua to realize the importance 

of the sufficiency economy philosophy, new theory of agriculture and local wisdom which 

is the continuation of the royal initiatives to sustainable development, be able to apply 
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principles and guidelines to the development of one's own life as well as developing the 

organization and community in a suitable; sufficient; sustainable basis with a solid 

รหัสวชิา    ชื่อและคำอธบิายรายวชิา                 หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

foundation of life, the morals that are consistent with the social context through 

household accounting, successful local study visits to see the real practice or practical 

in the household (focus on the content of deployment in accordance with the learner 

group) 

 

2500121 ชีวติกับสิ่งแวดล้อม                                                                3(2-2-5) 

(Human Beings and Environment) 

ความหมาย  ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดลอ้ม  ระบบนเิวศและ

สมดุลธรรมชาติ  ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  มลพิษสิ่งแวดล้อม แนวทาง

ป้องกันและแก้ไข  การใช้พลังงานทดแทน  ภาวะโลกร้อน  การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรม

ชาติสิ ่งแวดล้อม และการพัฒนาท่ียั่งยนื 

Definition, importance of natural resources, environment, ecosystem and  natural 

balance, relationship between human being and environment, environmental pollution, 

prevention and mitigation, use of alternative energy, global warming, conservation of 

natural resources environments and sustainable development  

 

2541205 มนุษย์กับธรรมชาต ิ        3(2-2-5) 

(Man and Nature) 

วิวัฒนาการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคมมนุษย์กับธรรมชาติ  การเปลี่ยนแปลง  

แนวโน้มระบบธรรมชาติ  วิถีการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์และธรรมชาติ  ปัญหาระหว่าง

มนุษย์กับธรรมชาติ  ภาวะวิกฤตทางธรรมชาติ  ผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ การดำรงอยู่

ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างยั ่งยืนและสันติสุขทั่งในระดับบุคคล  ประชาคมท้องถิ่น  

ประชาคมโลก 

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 
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of natural disasters, sustainable and peaceful living with nature at personal, local and 

global levels 
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3502101 การเป็นผู้ประกอบการ           3(2-2-5) 

(Entrepreneurship)   

  แนวคดิเกี่ยวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมอือาชพี  หลักแนวคดิ

เกี่ยวกับการบริหารธุรกจิ  การตลาดสมัยใหม่  การเขยีนแผนธุรกจิ  การบัญชี  การเงนิ    

และการลงทุน กรณีศึกษาผูป้ระกอบการที่ประสบความสำเร็จ  

  Concepts of professional entrepreneurs’ characteristics, business administration’s 

concepts, modern marketing, ideas on how to write a business plan, accounting, 

financial and investment, successful entrepreneurs’ case studies 

 

            1.4  กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
4000117 เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร                                            3(2-2-5) 

(Digital Technology and Communication)  

ระบบและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์และสถาปัตย 

กรรมซอฟต์แวร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การเข้าถึงสื ่อดิจิทัล  การสื่อสารยุค   

ดิจิทัล  ความฉลาดรู้เรื่องดิจิทัล  ความปลอดภัยยุคดิจิทัล  กฎหมายดิจทิัล  ฝกึปฏิบัติใช้

งานและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์  ฝึกปฏิบัติใช้บริการเทคโนโลยีการประมวลผลคลาวด์  

ฝึกปฏิบัตใิช้ดิจิทัลคอมเมิร์ซ  การประยุกต์ใชส้ื่อและเทคโนโลย ีดิจิทัลอย่างเหมาะสมและมี

คุณค่า  เพื่อการปฏบิัตงิานและดำรงชีพในสังคมดิจทิัลแบบภาวะปกตใิหม่ 

            Computer system and organization, hardware architecture and software 

 architecture, computer network system, digital media access, digital communication, 

 digital intelligence, digital security, digital laws, practices and maintenance, practice 

 using cloud computing technology, practice using digital commerce, appropriate and
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 valuable digital media and technology applications to perform and live in a new normal 

 digital society 
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4000119 การคดิและการตัดสนิใจ                                                           3(2-2-5) 

(Thinking and Decision Making) 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  การคิดวิเคราะห์  ความคิดสร้างสรรค์  

การวเิคราะห์ข้อมูล  ข่าวสาร  ตรรกศาสตร์และการใหเ้หตุผล  การคดิเหตุผล  การตัดสินใจ  

กระบวนการแสวงหาความรูท้างวิทยาศาสตร์  การคิดเชิงวิพากษ์และการประยุกต์ใช้การ

คดิกับการแก้ปัญหาในชวีติประจำวัน 

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 

 

4000118 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวติ                                                  3(2-2-5)  

(Science for Quality of Life) 

พัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  การนำความรู้ 

และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดำรงอยู่

อย่างมคีวามสุขและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยตระหนักถงึผลกระทบของความก้าวหน้า

ทางวิทยาศาสตร์ที่มตี่อมนุษย์  สภาพแวดล้อม  สังคม  การเมืองและวัฒนธรรม 

Process of scientific and technological development, application of science for 

life quality development, happiness 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 
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4002104 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงานในยุคดจิิทัล                          3(2-2-5) 

 (Office Program Application in Digital World) 

การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ในการสร้าง  แก้ไขและการบันทึกเอกสาร  การใช้

งานโปรแกรมประมวลผลคำ  การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ  การใช้งานโปรแกรม  

นำเสนองาน  การใชง้านโปรแกรมฐานขอ้มูล  และการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ท่ัวไป 

Using application software to create, edit, and save documents ,using word 

processing program, spreadsheet programs, presentation programs, database program, 

and using other key application software 
 

 

4032227 การออกกำลังกายแบบบูรณาการสำหรับคนยุคใหม ่                   3(2-2-5) 

(Integrated Eexercise for New Generation) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา               

เพื ่อสุขภาพ พฤติกรรมทางสุขภาพของคนยุคใหม่ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย              

และการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยตนเอง การบริโภคอาหาร การควบคุมน้ำหนัก  

การพักผ่อนด้วยกิจกรรมนันทนาการ  การป้องกันและการดูแลการบาดเจ็บจากการเล่น

กีฬาและออกกำลังกาย  โรคและการป้องกันด้วยการออกกำลังกายที่เหมาะสม  การ

ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกฬีาในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หลักการ

ปฏิบัติตนที่เหมาะสมและทักษะพื้นฐานในการใช้เครื่องออกกำลังกายในศูนย์ออกกำลังกาย 

Fundamental of physical activity exercise and playing sports for health, health 

behaviour of young generation, physical fitness and self-physical fitness testing, food 

consumption, weight control, recreation activities for relaxing, prevention and take 

care of sports and exercise injuries, disease and prevention with appropriate exercise, 

application of sports science in sports and exercise for health, appropriate principles 

and basic skills in using exercise equipment in fitness center 
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รหัสวชิา    ชื่อและคำอธบิายรายวชิา                          หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 2)  หมวดวชิาเฉพาะด้าน 

          2.1  กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ 

 

3001103  การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์    3(2-2-5) 

 (Development of Personality for Communication Arts) 

การสร้างความเข้าใจในความหมาย  ทฤษฎีการสื่อสาร  องค์ประกอบของบุคลิกภาพ  

ทฤษฎีทางจติวทิยาที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ  การพัฒนาบุคลกิภาพส่วนบุคคล  และบุคลกิภาพ

ทางสังคมมวลชน  เช่น  การแต่งตัว  การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  มารยาทสังคม มนุษย์

สัมพันธ ์การเป็นผูน้ำ และขนบธรรมเนยีมวัฒนธรรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานด้าน

ต่าง ๆ และงานด้านนเิทศศาสตร ์

Understanding of meaning, elements of personality and psychological theories; 

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

social manner, human relationship, leadership, and cultural traditions. To be applied in 

various fields of work And Communication Arts 

 

3011101 หลักนเิทศศาสตร์       3(3-0-6) 

(Principles of Communication Arts) 

แนวคดิและทฤษฎตี่าง ๆ เกี่ยวกับการส่ือสารในสังคม  วเิคราะห์กระบวนการสื่อสาร

ระดับต่าง ๆ ในเชงิพฤตกิรรมศาสตร์การสื่อสาร  รวมทัง้การส่ือสารภายในบุคคล  การส่ือสาร  

ระหว่างบุคคล การสื่อสารออนไลน์ และการสื่อสารมวลชน  ตลอดจนบทบาทและอิทธิพล

ของการสื่อสารที่มผีลต่อการพัฒนาสังคม 

Concepts and theories about communication in society. Analyze communication 

processes at various levels in behavioral communication science. Including internal 

communication, Interpersonal communication, mass communication. As well as the role 

and influence of communication affecting social developmen 
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รหัสวชิา    ชื่อและคำอธบิายรายวชิา                          หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

3011103 ศลิปะการใช้ภาษาเพ่ืองานนเิทศศาสตร์       3(2-2-5) 

 (Language for Communication Arts) 

ศิลปะการใช้ภาษาในการสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา  เพื่อให้เกิดการสื่อ

ความหมายการโน้มน้าวชักจูงอย่างมีประสิทธิภาพ  ฝกึทักษะ  ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องาน

นเิทศศาสตร ์ 

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 

 

3011104 รู้เทา่ทันสื่อ         3(3-0-6) 

(Media Literacy) 

ความหมาย ความสำคัญ แนวคดิหลักของรู้เท่าทันสื่อ  อทิธิพลและผลกระทบของ 

สื่อที่มีต่อบุคคลและสังคม รวมทั้งสามารถใช้ทักษะการคดิวิเคราะห์ ตีความและประเมินสื่อ

ที่ใชใ้น ชวีติประจำวัน  

Meanings, importance and principle concepts of media literacy, influence and 

impact of media on individuals and society as well as ability to use skills at critical thinking, 

interpreting and evaluating media in daily life 

 

3011105 ความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม     3(2-2-5) 

(Creative and Innovation) 

การคิดแบบสร้างสรรค์ การคิดแบบแก้ปัญหา ความหมายและความสำคัญของ

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กระบวนการคิดสร้างสรรค์และเทคนิคการพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์ กลยุทธ์การใช้การคิด เชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อการพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม โดยเรียนรูท้ฤษฎี แนวคิดและ

ตัวอย่างการพัฒนาผลงานนวัตกรรม การจดทรัพย์สินทางปัญญาและแนวทาง การพัฒนา

นวัตกรรมเพ่ือนำไปใชป้ระโยชน์ 
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รหัสวชิา    ชื่อและคำอธบิายรายวชิา                          หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

Creative thinking, problem solving, the meaning and importance of creativity, and 

the development of creative processes and techniques for creative development, strategic 

design (Design Thinking) for the development of creativity, the creation process, and the 

design Innovation is developed by learning about the theories of innovation and examples 

of innovation development, patenting, intellectual property and innovation development 

methods for use 

 

3013205 การสื่อสารดิจิทัล         3(3–0–6) 

 (Digital Communication) 

  โครงสร้างและแบบจำลองของการสื่อสาร และการเปลี่ยนแปลงของแบบจำลอง

ทางการสื่อสารต่างๆ ในยุคดิจิทัล โดยยึดแบบจำลองการสื่อสารของลาสแวลล์ (Lasswell) 

แบบจำลองการสื ่อสารของแชนนันและวีเวอร์ (Shannon and Weaver) แบบจำลองการ

สื่อสารของออสกูดและชแรมม์ (Osgood and Schramm) และแบบจำลองการสื่อสารของช

แรมม์ (Schramm) 

  Structure and Simulation of communication And changes in various communication 

models in the digital age based on Lasswell communication model, Shannon and Weaver 

communication model, Osgood and Schramm communication model and model Schramm 

communication 

 

3014402 การสร้างความมช่ืีอเสยีงในวงการบันเทงิ   3(2-2-5) 

 (Superstar in the Entertainment Industry) 

ความหมายและความสำคัญของการความมชีื่อเสียงในสื่อร่วมสมัย แนวคดิ  แบรนด์

บุคคล การสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ วิธีการสร้างแบรนด์บุคคล การสร้างเอกลักษณ์ของ

บุคคล ปัจจัยแห่งความสำเร็จและความล้มเหลวในการสร้างความมีชื่อเสียง การวิเคราะห์

กรณศีกึษาเก่ียวกับการสรา้งความมชีื่อเสยีงในส่ือร่วมสมัย 
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รหัสวชิา    ชื่อและคำอธบิายรายวชิา                          หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

Meaning and importance of fame in contemporary media. Personal brand concept 

Creating an online identity How to create a personal brand Creating an individual's identity 

Success factors and failure to build reputation Analysis of case studies on building 

prominence in contemporary media 

 

3061102 การถ่ายภาพดิจิทัลเบื้องต้น      3(2-2-5) 

(Basic Digital Photography) 

แสงการถ่ายภาพ  หลักการสื่อสารผ่านภาษาภาพ วิธีการถ่ายภาพด้วยกลอ้งดิจิทัลใน

รูปแบบต่าง ๆ การจัดวางองค์ประกอบภาพ  บรรยากาศ  และอารมณ์ของภาพถ่ายการใช้

โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ำเร็จรูปที่ช่วยในการปรับแต่งภาพ เช่น แสง เงา ความคมชัด ตลอดจน

การแก้ไขภาพถ่ายชนิดต่าง ๆ การคัดเลือกภาพที่ทรงพลังสำหรับสื่อดจิิทัล รวมถงึจริยธรรม

ของการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ 

Photography light Principles of communication through visual language How to take  

pictures with various types of digital cameras, composition, atmosphere and mood of the 

photos Using ready-made computer programs to enhance images such as light, shadow, 

sharpness, as well as various types of image editing, selecting powerful images for digital 

media. Including the ethics of photography and image editing 

 

3073402 สื่อและเทคโนโลยกีารสื่อสารสำหรับนิเทศศาสตร์   3(2–2–5) 

 (Media and Communication Technology for Communication Arts) 

ความสำคัญของสื่อเพื่อการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ประเภทและวธิกีารใช้เครื่องมือ

ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อการสื่อสารในงานนิเทศศาสตร์  รวมทั้งการใช้โปรแกรม

คอมพวิเตอร์และการใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่เพื่อการสื่อสาร 

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 
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รหัสวชิา    ชื่อและคำอธบิายรายวชิา                          หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

4124302  การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก   3(2–2–5) 

 (Computer Graphic Design) 

หลักการและวิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับงานกราฟิกพื้นฐาน  ขั้นตอนและการ

ใชโ้ปรแกรมสำเร็จรปูในการออกแบบ  สรา้งภาพกราฟกิ  การปรับแต่งภาพถ่าย  แบบอักษร  

ภาพลายเสน้ และฝึกปฏิบัตกิารออกแบบเพื่องานโฆษณาประเภทต่าง ๆ ดว้ยคอมพวิเตอร ์

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

photos, alphabet character, pattern; design practice for different ads. with computers 
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รหัสวชิา    ชื่อและคำอธบิายรายวชิา                          หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 
 

 2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ 
 

3002201 การจัดอเีว้นท์ในธุรกจิบันเทงิ    3(2-2-5) 

 (Event Management in Entertainment Businesses) 

ประเภทและลักษณะของงานอเีว้นท์  เทคนิคการคิดเชิงสรา้งสรรค์  การวางแผน

การจัดงาน  ขัน้ตอนและกระบวนการจัดงาน  การออกแบบและตกแต่งงาน  เทคโนโลย ีและ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน  การให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน 

หลักการตอ้นรับ และใหบ้ริการแขกพเิศษหรือบุคคลสำคัญ ใหฝ้กึ ปฏบิัตกิารจัดงานอเีวน้ท์ 

และใหมี้การศกึษานอกสถานท่ีในแหล่งที่มีการจัดการอีเวน้ท์  นำเสนอวเิคราะห์ความรูท้ี่ได้

จากการศกึษาดูการจัดการอเีวน้ท์ต่าง ๆ 

 Types and characteristics of events Creative thinking techniques Event planning, 

process and process Design and decoration, technology and equipment used in organizing, 

providing service and Providing convenience to attendees Welcome principles And serving 

special guests or important people to practice organizing events And to undertake field 

trips in the area where the event management is presented. Analyze the knowledge 

gained from Study, see event management 

 

3007701 ภาษาองักฤษเพ่ือวชิาชีพนิเทศศาสตร์     3(2–2–5) 

 (English for Communication Arts Profession) 

     ความรู ้พ ื ้นฐานเกี ่ยวกับภาษาอังกฤษที ่ใช ้เฉพาะทางการส ื ่อสารทั ่วไป  และการ

ส่ือสารมวลชน  โดยเนน้ไปท่ีวธิกีารและเทคนิคสำหรับการสื่อสารแนวคดิผ่านทางการพูดและ

การเขียน  ฝึกทักษะการคน้หาและการอ่านเอกสารต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการสื่อสารมวลชน

แขนงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางวารสารศาสตร์  วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  ภาพยนตร์  

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  รวมไปถึงการสื ่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษอย่างมี

ประสทิธิภาพในการสื่อสาร รูปแบบต่าง ๆ อาท ิ เรยีงความหรอืบทความ  การเขียนข่าวสุนทร

พจน์และการนำเสนอ ฯลฯ รวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษในงานสร้างสรรค์  อาทิ  ภาษาอังกฤษ

ในสื่อโฆษณา  การพาดหวัข่าว  เป็นตน้ 
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา                                    หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

  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 

 

3003902   การวจิัยนิเทศศาสตร์   3(2–2–5) 

 (Research in Communication Arts) 

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการวิจัยนิเทศศาสตร์  ศึกษาถึง

ความหมาย  บทบาท  กระบวนการ ชนิด คุณลักษณะของการวิจัย  ภาษาที่ใช้ในการวิจัย

ทางสังคมศาสตร์  วธีิการเขียนเค้าโครง แบบสอบถาม การสุ่มตัวอย่าง การจัดตารางข้อมูล 

การวิเคราะห์และการเขียนรายงานการวิจัยพร้อมทั้งทำงานวิจัยทางนิเทศศาสตร์ อันเป็น

ประโยชน์ต่อวชิาชพีนเิทศศาสตร ์

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 
 

3003903 สัมมนานิเทศศาสตร ์   3(2-2-5) 

 (Seminar in Communication Arts) 

การคน้หาและพัฒนาประเด็นทางนิเทศศาสตร์เพื่อนำมาสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้

และประสบการณ์ร่วมกันในชัน้เรยีน 
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Search and development of communication issues to bring seminars to share 

knowledge and experiences in the classroom 
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา                                    หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

3073401     คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศสำหรับนเิทศศาสตร ์  3(2–2–5) 

     (Computer and Information Technology for Communication Arts) 

  พื้นฐานเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ศึกษา

โปรแกรมประยุกต์  การนำเสนอสารสนเทศ  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์  ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์  บทบาทของคอมพิวเตอร์ในสังคม

ปัจจุบันและเทคโนโลยขีองคอมพวิเตอร์ในอนาคตรวมถึงการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

ในองค์กรต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น

ใหม่อย่างต่อเน่ือง 

    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 

 

3012101     กฎหมายและจรยิธรรมสื่อสารมวลชน     3(3–0–6) 

 (Laws and Ethics of Mass Communication) 

สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  และการแสดงออกของมนุษย์  ปรัชญา 

กฎหมาย  กฎหมายและจรยิธรรมเกี่ยวกับการส่ือสารมวลชนทุกแขนงในประเทศไทย  

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

ethics of mass communication in the country 

 

3013206 สื่อใหม่และสื่อออนไลน์       3(2–2–5) 

 (New Media & Online Media) 

แนวคดิและทฤษฎ ีองค์ประกอบของสื่อใหม่ในสังคมยุคดิจทิัล กระบวนการสื่อสาร

ผ่านสื่อใหม่และสื่อออนไลน์ พฤติกรรมการสื่อสาร ตลอดจนบทบาทและอิทธิพลของสื่อ

ออนไลน์ที ่มีผลกระทบต่อสังคม ศึกษารูปแบบ หลักการ กลยุทธ์ และเทคนิควิธีการ

สรา้งสรรค์สื่อใหม่ดว้ยโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ เพื่อการสร้างสรรค์สื่อใหม่และสื่อออนไลน์ 

สามารถประยุกต์ใช้สื่อใหม่เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับวชิาชีพนเิทศศาสตร ์
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา                                   หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-ค้นคว้า) 

 

  Concepts and theories, New media elements in a digital society. Communication 

 process through new media and online media Communication behavior As well as the role 

 and influence of online media that have an impact on society. Study the forms, principles, 

 strategies, and techniques of creating new media with various applications for creating new 

 media and online media. Able to apply new media for communication arts proficiency 

 

3012102 ศลิปะการเล่าเร่ือง    3(2–2–5) 

                (Arts of Story Telling) 

หลักการเล่าเรื่องเพื่องานสื่อสารมวลชน งานข่าว  สารคดี งานบันเทิง โฆษณา 

ประชาสัมพันธ์  อย่างสรา้งสรรค์  ทักษะการคิดสรา้งสรรค์บนพื้นฐานการวิเคราะห์ผู้รับสาร 

และพฤติกรรมผู้บรโิภค  การสร้างสรรค์งานเล่าเรื่องอย่างเร้าพลัง  การนำเสนอการเล่าเรื่อง

เพื่องานผลิตสื่ออย่างมจีรยิธรรมและความรับผดิชอบต่อสังคม   

Principles of creative storytelling for mass communication, news, documentaries, 

entertainment, advertising, and public relations through using creativity relevant skills based 

on analyses of audience and consumer’s behaviors, creativities of influenced storytelling, 

and presentations of storytelling aiming for media production with ethical responsibility 

 

3024205 การสื่อข่าวและการเขียนข่าวเบ้ืองต้น   3(2–2-5) 

 (Introduction to News Writing and Reporting) 

แนวคดิ  หลักการ  ความหมาย  คุณค่า  องค์ประกอบการสื่อข่าว  การสัมภาษณ์  

การเขียนข่าวและการรายงานข่าวสำหรับสื่อสิ ่งพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์และสื ่อออนไลน์

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

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

medias 
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3042101 การแต่งหน้าในงานนิเทศศาสตร ์     3(2–2–5) 

 (Makeup in Communication Arts) 

ความสำคัญของการแต่งหน้าในงานทางด้านนเิทศศาสตร์ หลักการ แนวคดิ ทฤษฎี 

รูปแบบ อุปกรณ์ และเทคนิค การออกแบบ สร้างสรรค์ และการสื่อความหมายของการ

แต่งหน้า ทัง้นี้สามารถนำองค์ความรูน้ำไปปรับใช้ในงานต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับนิเทศ

ศาสตร์ เช่น การแสดง ภาพยนตร์ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา วารสารศาสตร์และสื่อ

ใหม่ 

The importance of make-up in communication arts, principles, concepts, theories, 

forms, equipment and techniques for creative design and interpretation of make-up In 

this regard, knowledge can be adapted for work related to communication such as acting, 

film, public relations, advertising, journalism and new media 

 

3042201 การเขยีนบทวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์  3(2–2–5) 

 (Script Writing for Radio and Television) 

    วเิคราะห์เรื่องราวท่ีเป็นจรงิ  เรื่องสมมุติ  ถ่ายทอดแนวความคดิออกมาในรูปแบบ

ของการเขียน  เพื่อการฟังและเห็นเหตุการณ์ทั้งในแนวที่เป็นจริงตามธรรมชาติ  และแนว

สรา้งสรรค์  รวบรวมข้อมูล  วางแผนและเขียนเป็นบทวทิยุกระจายเสยีงและวทิยโุทรทัศน ์

     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 
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3013209 การสื่อสารตลาดออนไลน์        3(2-2-5) 

  (Online Market Communication) 

ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการขายผ่านสื่อออนไลน์ รูปแบบและประโยชน์

ของการขายสินค้าออนไลน์  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์  ตลาด

เป้าหมาย  แนวโน้มการตลาดออนไลน์  จรรยาบรรณการขายออนไลน์ กฎหมายและ

องค์การที่เกี่ยวข้องกับการขายออนไลน์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารที่เกี่ยวข้องกับ

การขายออนไลน์ 

 Practice about the principles And online sales process Types and Benefits of Selling 

Products Online Factors influencing online shopping decisions, target market, online 

marketing trends; Online sales ethics Laws and organizations related to online sales 

Information and communication technology related to online sales 

 

3053403 การถ่ายภาพโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในมัลตแิพลตฟอร์ม   3(2–2–5) 

 (Advertising and Public Relations Photography on Multi-Platform) 

การสรา้งสรรค์การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่บนสื่อที่

หลากหลาย  โดยมุ่งเนน้การส่ือความหมายได้อย่างมีประสทิธิภาพ  ร่วมสมัยและมีความคดิ

สรา้งสรรค์ เนน้ความสัมพันธ์ของกระบวนการสรา้งสรรค์ผลงานผ่านการปฏบิัติจรงิ  ผูเ้รยีน

ได้ปฏิบัตสิรา้งสรรค์ความคิด รวมถงึได้ฝกึการนำเสนอความคดิในการขายงานต่อลูกคา้ 

Creative photography for advertising and public relations for dissemination on a 

variety of media. By focusing on the meaning of communication effectively Contemporary 

and creative, focusing on the relationships of the creative process through practice The 

learners practice creative thinking. Including practicing the presentation of sales ideas to 

customers 
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 2.3  กลุ่มวชิาเลอืก 

       2.3.1  กลุ่มวชิาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ ์

 

3003901   โครงการพเิศษด้านนิเทศศาสตร์    3(2-2-5) 

 (Special Project in Communication Arts) 

กระบวนการและกิจกรรมดา้นนิเทศศาสตร์  โดยนักศึกษาจัดทำโครงการพเิศษด้าน

นเิทศศาสตร์  ฝกึปฏิบัติการวเิคราะห์  การวางแผน  การดำเนินงาน  ผลิตส่ือและประเมินผล

โครงการดา้นนเิทศศาสตร์ในการกำกับดูแลของอาจารย์หรอืผูท้รงวุฒิ 

Processes and activities communications, the students prepared a special training 

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

art program evaluation. the monitoring of teachers or experts 

 

3013202 การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น             3(2–2–5) 

 (Communication for Local Development) 

กระบวนการ  บทบาท  ความรับผิดชอบและปัญหาของการสื่อสาร  เพื่อพัฒนา

ท้องถิ่น  บทบาทของสื่อมวลชนในการพัฒนาท้องถิ่น  การนำเอาการสื่อสารหลายรูปแบบ

ทางด้านวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์และการประชาสัมพันธ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ

ท้องถิ่นและสังคมส่วนรวมในด้านต่าง ๆ เช่น ดา้นการเมืองและการปกครองด้านเศรษฐกิจ

สังคม  ด้านการเกษตร  ด้านสาธารณสุขและด้านอื่น ๆ ที่สอดคลอ้งกับความตอ้งการของ

ทอ้งถิ่น 

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 
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3013207      การสื่อสารทางวัฒนธรรม  3(2-2-5) 

 (Cultural Communication) 

ความหมายของการสื่อสารทางวัฒนธรรม ที่มาและความสำคัญของวัฒนธรรม

ศกึษา พื้นฐานของสำนักวัฒนธรรมศกึษา ปฏิบัติการสื่อสารหลายรูปแบบตามแนวคดิสำคัญ

ของนักวิชาการในสำนักวัฒนธรรมศึกษา อาทิ แมทธิว อาร์โนลด์, เอฟ อาร์ ลีอาวิส อาร์ 

ทัศนะพื้นฐานและข้อตกลงเบื้องต้นของสำนักวิชาการต่อการส่ือสารและวัฒนธรรม 

Meaning of cultural communication The origin and importance of cultural studies 

Fundamentals of the Office of Cultural Studies A wide variety of communication practices 

based on the academic themes of the Office of Cultural Studies, such as Matthew Arnold, 

F.R.Leavis R 

 

3013208      การสื่อสารตราสนิค้า  3(2-2-5) 

 (Brand Communication) 

 ทฤษฎีและการปฏิบัติในการสร้างตราสินค้า (Brand)  การโฆษณาและประยุกต์ใช้

ทฤษฎีในการสร้างแคมเปญการสร้างแบรนด์เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด    

การสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาดดิจิทัล การใช้กลยุทธ์ต่างๆ เช่น การจัดการ

ความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) 

และระบบการตลาดอัตโนมัติ เพื ่อวางแผนการสื่อสาร การเตรียมและวิเคราะห์รายงาน

ขอ้มูลเพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์การสรา้งแบรนด์ 

          Theory and practice of brand building, advertising and applying theories in creating 

   branding campaigns to communicate with the target market. Branding and digital 

   marketing communications Using strategies such as customer relationship management 

   (CRM), corporate social responsibility (CSR), and marketing automation To plan 

   communication Preparation and analysis of data reports for use in branding strategies 
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3013210 ภูมทัิศน์การสื่อสารและการหลอมรวมสื่อ   3(2–2–5) 

 (Communication Landscape and Media Convergence) 

 พัฒนาการเทคโนโลยีการสื่อสาร แนวคดิ คุณลักษณะ  และปัจจัยที่เกี่ยวของของ

การสื่อสารยุคดิจิทัล คุณลักษณะของการหลอมรวมสื่อ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี

การสื่อสารและข้อมูล สื่อใหม่และอทิธพิลต่อสังคม การเป็นเจา้ของและการควบคุมสื่อ การ

วิเคราะห์สถานการณ์การสื่อสารในยุคดิจิทลและปรากฏการณ์การหลอมรวมสื่อที่เชื่อมโยง 

และสรา้งผลกระทบต่อบุคคล สังคม และวัฒนธรรม 

      Development of information technology; concept, attributes and related elements  

of communication in digital society; attributes of media convergence; technology and 

information infrastructure; new media and effects on society; media ownership and 

control; analysis of communication landscape in digital society and media convergence 

that is relevant and has effect on individual, social and culture 

 

3013211 การสร้างเน้ือหาสำหรับสื่อดิจิทัล     3(2–2–5) 

 (Creation of Contents for Digital Media) 

หลักการและเทคนิคการเขียนเนื้อหาประเภทต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์  เช่น  ข่าว 

บทความ  โฆษณา  ประชาสัมพันธ์  บทรายการ  คลิปวิดโีอ  ศกึษาแนวคิดและเทคนิคการ

สร้างสรรค์เนื ้อหาเพื่อเผยแพร่ผ่านสื ่อดิจิทัลและสื่อออนไลน์  โดยคำนึงถึงจริยธรรม 

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

Principles and techniques for creative content writing, such as news, articles, 

advertisements, publications, programs, video clips. Study the concepts and techniques 

for creating content for digital and online media distribution. With regard to ethics 

Professional ethics 
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3013501 ปฏบิัตกิารพิธกีรและผูด้ำเนินรายการ                3(2–2–5) 

                (Master of Ceremonies and Moderator Practice) 

เทคนิคการใช้เสียงในการเป็นผู้ดำเนินรายการและพิธีกร  การเตรียมข้อมูล  การ

เขียนบทของการถ่ายทอดสดและการรายงานสด  ฝกึปฏบิัติการเป็นผูด้ำเนินรายการโดย

เนน้รายการสด  การถ่ายทอดสด  การรายงานสดทางสื่อวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทัศน์  

การเป็นพธิีกรงานกิจกรรม และการเป็นพธิกีรพิธกีาร  

Techniques of using sounds in conducting ceremonies and being master of ceremonies. 

Data preparation, writing scripts for live events and live reports. Practicing as a Moderator, 

focusing on live shows, live broadcasts, live reports on radio and television. Being a 

master of ceremonies 

 

3014203 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์                        3(2-2-5) 

  (Printed Media) 

ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์  เครื่องมืออุปกรณ์และโปรแกรมสำเร็จรูป การวางแผน 

การเขียนบท  การผลิต  การนำเสนอ  สื่อมัลติมิเดียประเภทต่างๆ การบันทึก จัดเก็บ 

รูปแบบต่าง ๆ ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของสื่อสิ่งพิมพ์ ประวัติ

และพัฒนาการของการพิมพ์  บทบาทและหน้าที่ของสื่อสิ่งพมิพ์  การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์  

การผลิตสื่อสิ ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับการผลิตสื่อ

ส่ิงพมิพ์ เทคโนโลยแีละกระบวนการพมิพ์ส่ือส่ิงพิมพ ์

Practice using computer Ready-made tools, equipment and programs, planning, 

script writing, production, presentation of various types of multimedia, recording, storage 

of various formats. Study the meaning, significance, and composition of publications 

History and development of printing The role and function of print media Print media 

design Production of electronic publications Practice in using the application software for 

print media production. Technology and process of printing media 
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3014204 วารสารศาสตร์ร่วมสมัย       3(2–2–5) 

(Contemporary Journalism) 

ความหมาย  ขอบเขต  แนวคิด  วิวัฒนาการวารสารศาสตร์  ลักษณะทั่วไปและ

รูปแบบของส่ิงพมิพ์ทัง้  ส่ิงพมิพ์ดัง้เดมิและออนไลน์ เนน้หนา้ที่  บทบาทและความรับผิดชอบ 

ของนักวารสารศาสตร์ รวมทั้งตลาดและ อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับ

จรยิธรรมวชิาชพีวารสารศาสตร ์

Meaning, scope, concept, evolution, journalism, general characteristics and form 

of both publications Original and online publications emphasize the roles, responsibilities, 

and responsibilities of journalists. Including the market and Publishing industry Including 

concepts about professional ethics in journalism 

 

3014401 การตกแต่งภาพถา่ยดจิทิัล       3(2–2–5) 

(Retouching for Digital Photography) 

เทคนคิการใช้โปรแกรมทางคอมพวิเตอร์ปรับแต่งภาพถ่ายดิจทัิลขัน้สูง  รวมทัง้การ

จัดการไฟล์ภาพ  เพื่อใหมี้ความรูค้วามชำนาญและทักษะในการสรา้งสรรคอ์อกแบบผลงาน 

ภาพถ่ายที่สื่อสารไดอ้ย่างมีศลิปะและ เหมาะสมกับส่ือที่ใชใ้นการแสดงออก 

Guidelines and techniques for using computer programs to advanced digital photo 

enhancement. Including image file management for expertise And skills in creating creative 

graphic designs that communicate with art and Suitable for media used in expression 

 

3042401 ศลิปะการพูดเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 

 (Arts of Speaking for Communication) 

ความมุ่งหมายและหลักการพูดเพื่อการสื่อสาร  ฝึกปฏิบัติเพื ่อสร้างบุคลิกภาพ  

ความมั่นใจ  ฝึกการใชเ้สียงตลอดจนลีลาการดำเนินเรื่องและการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับ

การพูดในโอกาสต่าง ๆ 
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The purpose and principles of speaking for communication. Practicing to build 

personality, confidence, practice the use of voice as well as the style of the story and the 

use of language suitable for speaking on various occasions 

รหัสวชิา    ชื่อและคำอธบิายรายวชิา                หน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

3044404 การผลิตรายการวทิยโุทรทัศน์สมัยใหม ่           3(2–2–5) 

 (Modern Broadcasting Production) 

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์

ประเภทและรูปแบบรายการ เทคนิคการบันทึกภาพและเสียง การเขียนบทรายการ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การเป็นผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการ เทคนิคการ

ผลติและการตัดต่อรายการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทัศน์สมัยใหม่  

Broadcasting production; application of broadcasting tools and equipments; types 

of broadcasting programs; video and audio recording techniques; script writing; announcer 

and moderator; production techniques and computer program editing for modern 

broadcasting 

 

3053402 การเขยีนสร้างสรรค์เพ่ืองานโฆษณาและประชาสัมพันธ์            3(2–2–5) 

  (Creative Writing for Advertising Public Relations) 

 หลักและเทคนิคการสรา้งสรรค์ข้อความโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ใน

ส่ือส่ิงพมิพ์ สื่อวทิยุ ส่ือโทรทัศน์ ส่ือโฆษณากลางแจ้ง ส่ือโฆษณาออนไลน์ และสื่อประเภท

อื่นๆ โดยเรียนรูอ้งค์ประกอบและรูปแบบการเขยีนขอ้ความโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อ

ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นข้อความโฆษณาในสื ่อแต่ละประเภท ฝึก

ปฏิบัติการเขียนเพื่อการโฆษณา และการเขียนบทประเภทต่างๆ เพื่อการสร้างภาพลักษณ์

องคก์ร อาท ิบทแถลงข่าว คำปราศรัย บทสัมภาษณ์ และบทความ 

Principles and techniques for creating advertising and public relations messages 

for publication in print media, radio, television, outdoor advertising,  online advertising 

and other types of media by learning the composition and format of writing advertising 

and public relations in order to convey creative ideas into advertising messages in each 

type of media. Practice writing for advertising. And writing different types of scripts to 
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create an organization's image, such as press releases, speeches, interviews and 

articles 
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รหัสวชิา    ชื่อและคำอธบิายรายวชิา              หน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-ค้นคว้า) 

 

3073403 ส่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์         3(2–2–5) 

     (Advertising and Public Relations Media) 

บทบาทการใช้เครื่องมอืสื่อสารประเภทต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนนิ งานโฆษณา  

และประชาสัมพันธ์  ทั้งในด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยมุ่งใหน้ักศกึษามคีวามสามารถใน

การเลอืกใช้และผลิตสื่อเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในลักษณะต่าง 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 

 

3073408      การสร้างสรรคส์ื่อภาพการ์ตูน             3(2–2–5) 

                   (Creative Media Cartoon Image) 

มคีวามรูค้วามเข้าใจและทักษะเบื้องตน้เก่ียวกับการวาดรูป และออกแบบรูปกราฟิก

พื้นฐาน เพื่อนำเสนอด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปกราฟฟกิในคอมพวิเตอร ์ ปฏบิัติการสร้างสรรค์

ภาพการ์ตูนโดยใช้คำสั่งพื้นฐานจากโปรแกรมกราฟิก สร้างภาพ วาดภาพ เก็บภาพ เรียก

ภาพมาแกไ้ข ระบายสี สำเนาภาพ ขยายและลดขนาดภาพ รูปแบบอักษร และการนำเสนอ

ดว้ยคอมพวิเตอร์ได ้

 Knowledge and basic skills in drawing. And design basic graphics To present with 

a graphics package in the computer Performs creating cartoons using basic commands 

from graphics programs to create drawings, images, collect images, retrieve images for 

editing, coloring, copying, enlarging and reducing images, fonts and presentations on a 

computer 
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รหัสวชิา    ชื่อและคำอธบิายรายวชิา       หน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) 

 

3073409 การจัดรายการวทิยุกระจายเสยีง   3(2–2–5) 

 (Radio Broadcasting) 

 กระบวนการผลิตรายการวทิยุกระจายเสียงประเภทต่างๆ การวางแผนรายการทาง

วิทยุกระจายเสียง การเขียนบทและฝึกปฏิบัติการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อ

ออกอากาศได้  

 Characteristics of radio programs, planning of radio production, and duties and 

responsibilities of personnel; includes use of devices and equipment in studios and radio 

program 

 

3073406 การวเิคราะห์ในงานวจิัยพ้ืนฐาน                                                    3(2–2–5) 

 (Research in Principles Research) 

 ความหมาย  วธิกีารและกระบวนการวิเคราะห ์ การวเิคราะห์ในงานวจัิยพื้นฐาน

ทางการสื่อสาร  ไดแ้ก่  การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล  การประเมนิผล วเิคราะห ์  

ผลที่ได้และพสูิจน์กับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

            Definition, method and process of analysis in fundamental research in 

communication, the accuracy of the data, evaluate the results, analyze the results      

and prove it against the hypotheses. with computer program  

 

2.3.1  กลุม่วชิาภาพยนตร ์
 

3041102 การผลิตภาพยนตร์และมัลตมิเีดีย     3(2–2–5) 

 (Film and Multimedia Production) 

หลักการภาพยนตร์และมัลติมเีดีย  เทคนิคการใช้กล้อง  และอุปกรณ์ประกอบการ

ผลิตภาพยนตร์และมัลติมีเดีย การวางแผน การทำบทและเตรียมงาน ปฏิบัติการถ่ายทำ

ภาพยนตร์และมัลตมิเีดีย การตัดต่อภาพ การทำหัวเรื่อง การบันทกึเสียงประกอบ 

Film and multimedia principles, techniques for the camera and engages in the 

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



65 

 

 

 

  



66 

 

 

รหัสวชิา    ชื่อและคำอธบิายรายวชิา       หน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) 

 

3043401 การผลิตมวิสิควดีิโอ   3(2–2-5) 

 (Music Video Film Production) 

ประวัติ  ววิัฒนาการ  ขัน้ตอน  กระบวนการผลติมิวสคิวดีิโอรูปแบบต่าง ๆ ท้ัง

ในทางโทรทัศน์หรอืสื่อดิจิทัลอื่น ๆ บุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง  หน้าที่ความรับผดิชอบของฝา่ย 

ต่าง ๆ ตลอดจนเทคนคิการนําเสนอในงานมิวสิควดีิโอ 

History, evolution, principles of various music video productions, learn about the 

personnel involved in the production of a music video, and the responsibilities of each 

division 

 

3072501      ศลิปะการตัดต่อในงานภาพยนตร์     3(2-2-5) 

 (The Art of Editing in Film) 

ทฤษฎีและหลักการตัดต่อประเภทต่าง ๆ ศลิปะการตัดต่อ  การออกแบบเสียง  การ

แก้สีเบื้องต้นในงานภาพยนตร์ เรยีนรูเ้ทคนคิการใชโ้ปรแกรมในระบบดจิทิัล  ฝกึปฏิบัตศิิลปะ

การตัดต่อโดยมกีระบวนการและการนำเสนอผลงานในชัน้เรยีน 

Theories and principles of various types of editing, such as art of film editing, 

sound design, color correction, and practice 

 

3073202 การปฏบัิตกิารเขยีนบทภาพยนตร์     3(2–2-5) 

 (Screen Writing Workshop) 

หลักการเขียนบทภาพยนตร์  ทั้งด้านรูปแบบโครงสร้างและองค์ประกอบของบท

ภาพยนตร์  การสื่อสารความคิด  อารมณ์  ความรูส้ึกผ่านภาพและองค์ประกอบอื่น ๆ ของ

ภาพยนตร์  ฝกึปฏิบัติการเขยีนบทภาพยนตร์  การเขียนโครงรา่ง  โครงเรื่องขยาย การสร้าง

ลักษณะนสิัยตัวละครและการพัฒนาเรื่องราวไปสู่บทภาพยนตร์ขนาดสัน้ที่สมบูรณ์ 

Concepts of screenwriting including patterns, structures and components of 

screenwriting; expressing thought, feeling over visualizes and other components of film, 
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practicing screenwriting including plot, treatment, the principle of creating character in 

film, and developing story to produce the perfect short film 

 

รหัสวชิา      ช่ือและคำอธบิายรายวชิา     หน่วยกติ (ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

3073203 การผลติรายการในช่องยูทปู      3(2–2-5) 

 (Production of the YouTube Channel Program) 

 ข้อดีและข้อเสียของช่อง YouTube โครงสร้างของช่อง YouTube หลักการสร้าง และ

ปรับแต่งช่อง YouTube ประเภทของรายการ การผลิตวดีีโอ YouTube  เพื่อให้ความรู้ เพื่อให้

ความบันเทิง เพื ่อการตลาดออนไลน์ เพื ่อสร้างแบรนด์ เพื ่อการโฆษณา และเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์  เทคนิคการทำให้ YouTube ค้นหาเจอง่ายขึ้น การสร้างรายได้และการทำ

ความเขา้ใจกับยอดววิและผู้ติดตามช่อง YouTube การสร้างโฆษณา YouTube ด้วย  Google 

Ads และการอ่านรายงานยทููป 

 The advantages and disadvantages of a YouTube channel compared to other 

online media. The structure of a YouTube channel. Principles for creating and editing a 

YouTube channel. Types of programs. YouTube video production to educate, to entertain, 

for online marketing, to create a brand, for advertising, and public relations. Techniques 

for making YouTube easier to find. Monetization and understanding of views and followers 

of YouTube channels, creating YouTube ads with Google Ads, and reading YouTube reports 

 

3073204 การรายงานข่าวด้วยสมาร์ทโฟน      3(2–2-5) 

 (Journalism on Smart Phone) 

หลักการ แนวคิด กระบวนการผลิต และองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารใน

การรายงานข่าวด้วยสมาร์ทโฟน บทบาทของผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง แหล่งข่าว การเขียน การ

สัมภาษณ์ ผลกระทบของสื่อสมาร์ทโฟน จรรยาบรรณ กฎหมายสื่อสารมวลชน กฎหมาย

หม่ินประมาท และพ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข่าวดว้ยสมารท์โฟน 

           Principles, concepts, production processes and components of the communication 

process in journalism on Smart Phone. Roles of relevant parties, news sources, writing, 
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interviews, the impact of Smart Phone. Defamation law And the Computer Act Related 

to journalism on Smart Phone 
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รหัสวชิา    ชื่อและคำอธบิายรายวชิา     หน่วยกติ (ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

3073205 การผลิตเทคนิคพิเศษสำหรับภาพยนตร์    3(2–2–5) 

  (Film Special Effects Production) 

 รูปแบบ ประเภท และขั้นตอนในการสร้างสรรค์งานวิชวลเอฟเฟค (Visual Effect) 

และเทคนิคพเิศษต่าง ๆ ในการถ่ายทำภาพยนตร ์ ฝึกปฏบัิตกิารสรา้งสรรค์เทคนคิพเิศษใน

การถ่ายทำภาพยนตร์  รวมทั้งฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสรรค์

เทคนิคพิเศษ (Special  Effect) ในงานภาพยนตร ์

Form, type, and process for creating visual effects and special effects. In filming 

Practice creating special effects in filming. As well as practice in using computer 

programs to create special effects in film work 

 

3073206 ศลิปะการออกแบบเสยีงและดนตรใีนงานภาพยนตร์               3(2–2–5) 

 (Art of Sound Design and Music Score in Film) 

ฝึกปฏิบัติการออกแบบเสียงในระบบดิจิทัลในงานภาพยนตร์ ตั ้งแต่กระบวนการ

เริ ่มต้นจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ ฝึกปฏิบัติทั ้งกลุ ่มและเดี ่ยว ฝึกบันทึกเสียงต่าง ๆ เช่น 

เสียงพูด เสยีงบรรยากาศ และการออกแบบเสียงพิเศษอื่น ๆ รวมทั้งการเลือกใช้เสียงใน

อารมณ์ต่าง ๆ ใหเ้หมาะกับภาพยนตร์ประเภทน้ัน ๆ  

Practice sound design using a digital system for the production of film from start 

to finish. practice individually and in groups doing various types of recording like dialog, 

background and/or environmentally contextual sounds, using soundto fit the mood of each 

scene 

 

3073507 ศิลปะการจัดแสงในงานภาพยนตร์   3(2–2–5) 

 (Art of Film Lighting) 

ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับแสง ความรู้เกี่ยวกับแสงเบือ้งต้น อุณหภูมิส ีเทคนิค

การจัดแสง การเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์จัดแสง การกำหนดทิศทางแสงในฉากให้

สมจรงิตามบทภาพยนตร์ การควบคุมโทนสแีละบรรยากาศ และฝกึปฏิบัตกิารจัดแสง 
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รหัสวชิา    ชื่อและคำอธบิายรายวชิา                หน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

Theories and principles of lighting, light direction, as well as basic knowledge 

of the different types of lights used in film production, color temperature, lighting 

techniques, selection and use of lighting equipment, direction & placement of lighting 

for each scene in accordance with a script, as well as control of the emotional tone 

and atmosphere 

 

3073508 หลักการทำภาพเคลื่อนไหว       3(2–2-5) 

 (Principles of Animation) 

 กระบวนการและเทคนิคในการสร้างภาพเคลื่อนไหวความคิดสร้างสรรค์ในงาน

ภาพยนตร์  ผ่านการบรรยายการสาธิตประวัติศาสตร์ของศิลปะภาพเคลื่อนไหว  การใช้

คอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์พัฒนาแนวความคิดการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานของการสร้าง

ภาพภาพเคลื่อนไหว 

Processes and techniques that are used to bring an animated production to life 

through a series of lectures that will cover the history of the animated arts. In this class, 

computers will be used to help students develop basic skills in concept creation & 

development, and patterns of image creation 

 

3073509 การวางแผนผลิตภาพยนตร์      3(2–2-5) 

 (Film Production Planning) 

  ข้ันตอนในการวางแผนก่อนการผลิตภาพยนตร์และหน้าที่ความรับผดิชอบต่าง ๆ 

ในสายงานการผลติภาพยนตร ์ การเสนอโครงการ  การเตรยีมการก่อนถ่ายทําภาพยนตร์  

การจัดการและบรหิารงานภายในกองถ่าย  บทบาทหนา้ที่ของแผนกต่าง ๆ การประสานงาน 

และการจัดเตรยีมเอกสารที่ใชใ้นงานภาพยนตร์ 

  Stages of film production planning, along with their responsibilities. Among the 

topics that will be covered in this course are project proposals, management within the 

separate production units, the roles and duties of the various divisions, and the coordination  

& documentation skills that are needed for a film production 
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3073510 สุนทรียศาสตร์ทางภาพยนตร์                 3(2–2-5) 

 (Aesthetics of Film) 

การตีความศิลปะภาพยนตร์ในการสื่อสารความคิดเชิงภาพ  โดยพิจารณาทาง

ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของภาพยนตร์  พิจารณาองค์ประกอบทางสุนทรียะในการ

ปฏิบัติงานทางภาพยนตร์  ภาพ  เสยีง  มุมกล้อง  การเคลื่อนกล้องที่ประกอบขึ้นเป็นภาษา

ภาพยนตร ์

  Interpretation of cinematic art in communicating visual ideas By considering the 

history and evolution of the film Consider the aesthetic elements of cinematic performance, 

images, sounds, camera angles, camera movements, and the language of cinema 

 

3073511 การถ่ายทำภาพยนตร์            3(2–2–5) 

    (Cinematography) 

ทฤษฎีและหลักปฏิบัติเบือ้งตน้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ การเลอืกใช้เลนส์ มุมกลอ้ง 

ขนาดภาพและการจัดแสงให้เหมาะสมกับการเล่าเรื่องด้วยภาพรวมทั้งคุณสมบัตขิองกล้อง

ดิจิทัลประเภทต่างๆที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์  การจัดองค์ประกอบภาพอย่างมีศิลปะ

สอดคล้องกับเรื่องราวและอารมณ์ความรู ้สึกในภาพยนตร์  ผัสสะแห่งภาพ  การใช้แสง 

เรียนรู้เรื่องสีกับการสื่อความหมายในภาพยนตร์  การถ่ายทำด้วยกล้องความละเอียดสูง 

วธิกีารสรา้งภาพดว้ยเทคนิคพเิศษต่าง ๆ 

Theories and basic principles of cinematography. Among the topics that will be 

covered are the selection of cameras and lenses according to subject, appropriate lighting, 

and the important features of various types of digital camera used in cinematography. 

Advance composition of film for mood, tone and story, using color for express meaning in 

film, introduction to film with high resolution cameras, as well as how to shoot a scene 

that will include post-production special effects 
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3073213 การตัดต่อวดีทีัศน์ในระบบดจิิทัล                                              3(2-2-5) 

(Digital Video Production) 

การตัดต่อภาพและเสยีงเบื้องต้น การตัดต่อภาพและเสยีงเพื่อการตัดต่อผสมผสาน 

และสร้างสรรค์งานตัดต่อภาพและเสยีงเบื้องตน้ตามจุดมุ่งหมายการเผยแพรส่ำหรับสื่อ

ดิจทัิล 

Introduction to video and audio, editing audio and video editing, for blended 

editing, and create preliminary editing work according to the publishing purpose for 

digital media 

 

2.3.3  กลุ่มวชิาการแสดง 

 

2051209 พ้ืนฐานการแสดง                               3(2-2-5) 

  (Fundamental Acting) 

 แนวคดิ  ทฤษฎีการแสดงและสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของศิลปะ 

การแสดง โดยมุ่งเน้นแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านการแสดง  ประวัติการแสดง  การ

แสดงของกลุ่มชาติพันธ ์ การแสดงในวัฒนธรรมไทย  การแสดงในภูมิภาคเอเชยี การแสดง 

ในภูมิภาคต่างๆ หลักการเคลื่อนไหว  และรวมไปถงึการใชเ้สียงในการแสดงอย่างถูกวธิี 

Concepts of performance theory and build an understanding of the fundamental 

principles of performing arts. With a focus on the concept of communication through the 

show Show history Performance of ethnic groups Performance in Thai culture Asian 

performances Performances in different regions Principle of movement And including the 

correct use of sound in acting 
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3013301      การจัดการเคร่ืองแต่งกายแฟชั่นในธุรกจิบันเทงิ    3(2-2-5) 

(Management of Costume Fashion in the Entertainment Business) 

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแนวความคิดทางแฟชั่น การออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่นใน

สื่อสารมวลชนร่วมสมัย การสร้างสรรค์ความคิดทางด้านเครื่องแต่งกายเพื่อนำไปประยุกต์

และจัดสรรเครื ่องแต่งกายแฟชั ่นให้เหมาะสมกับบุคคลต่าง ๆ ในงานโฆษณา ละคร 

ภาพยนตร์ และสื่อสมัยใหม่ 

Practice on fashion concepts. Fashion costume design in contemporary journalism 

Creating costume ideas to apply and allocate fashion costumes to different people in 

advertisements, dramas, movies, and modern media 

 

3013302 อัตลักษณอ์สีานในการแสดง    3(2-2-5) 

 (Isan Identity in Performance) 

พื้นฐานแห่งอัตลักษณ์ของความเป็นอีสาน  ภาษา  บุคลิก  ลักษณะคนอีสาน 

สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ประเพณี  ความเชื ่อและความเป็นอยู่ สร้างสรรค์และส่งเสริม

ความเป็นอัตลักษณ์อสีาน  ผ่านรูปแบบการแสดง 

Fundamentals of Isan identity, language, personality, Isan people, environment, 

culture, traditions, beliefs, and well-being. Creating and promoting the Isan identity 

Through the show format 

 

3013401 การคดัเลือกนักแสดง   3(2-2-5) 

 (Casting and Audition) 

หลักการและวิธีการในการคัดเลือกนักแสดง  การวางแผนการคัดเลือกนักแสดง 

การจัดการทีมงาน  ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์  บทบาท  นักแสดงและลักษณะตัวละคร  

เทคนคิวธิกีารคัดเลอืกและตัดสินใจ และการเตรยีมความพรอ้มนักแสดงเพื่อการเข้าร่วมการ

คัดเลอืก 
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Principles and methods in casting. Planning, casting selection, team management, 

practice in analyzing actor roles and character characteristics Techniques for selection and 

decision making, and preparation of performers for participation in casting 

รหัสวชิา     ช่ือและคำอธบิายรายวชิา                      หน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-ค้นคว้า) 

 

3014403 การจัดการศลิปินในธุรกจิบันเทงิ   3(2–2–5) 

 (Artist Management for Entertainment Business) 

  แนวคิดเกี่ยวกับความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ การจัดการศิลปินการเตรียม

ความพร้อมของผู้จัดการศิลปิน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศิลปนิ ความรู้ความเข้าใจพื้น

ฐานะของศิลปิน ความเข้าใจดา้นการทำงานในสายงานธุรกิจบันเทิง การเขา้ถึงงานดา้นธุรกิจ

บันเทงิ การสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่ศลิปนิ การดูแลศิลปนิ จรรยาบรรณของผูจั้ดการศิลปิน เพื่อการ

เขา้ถงึโอกาสทางด้านการทำงานในวงการบันเทิง  

  Concepts of understanding of human nature. Artist management, preparation of 

artist managers Factors that influence artist management Knowledge and understanding of 

the artist's background Understanding of work in the entertainment business. Access to 

entertainment business Creating a distinctive spot for artists Artist care Ethics of artist 

managers To access job opportunities in the entertainment industry 

 

3042402 ศิลปะการแสดงในสื่อร่วมสมัย                          3(2-2-5) 

(Performing Arts in Contemporary Media) 

             สุนทรียศาสตร์แห่งศิลปกรรม  ศิลปะการแสดง  ปรัชญา  แนวคิด  พัฒนาการ   

องค์ประกอบ  รสนิยม  อันว่าด้วยความงาม  สุนทรียรสและการวิเคราะห์ประเด็นของ

สุนทรียภาพ ในศิลปะการแสดง  โดยให้ความสำคัญไปที่ความสัมพันธ์และอิทธิพลของ   

บริบททางสังคมในแง่มุมต่าง ๆ กับศิลปะการแสดง ฝึกวิธคีิดและ ประยุกต์ใช้ศลิปะการแสดง

ร่วมกับภูมิปัญญา และสถานการณ์ในสังคมและสื่อร่วมสมัย เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อ 

ความหมาย และส่งสารไปยังผู้ชมไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพ 

  Aesthetics of fine arts, performance art, philosophy, concepts, development,  

composition, tastes of beauty, aesthetic taste and analysis of aesthetic issues. In the  

performing arts By focusing on the relationships and influence of various social contexts  
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and performing arts Practice how to think and Apply performing arts together with wisdom  

And situations in society and contemporary media As a tool to communicate meaning and  

deliver messages to viewers effectively 
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3043408 การแสดงอสีานร่วมสมัย   3(2–2–5) 

 (Creative Isan Folk Performance Arts) 

การผสานวัฒนธรรมอีสานซึ่งเป็นว ัฒนธรรมที ่มีอัตลักษณ์ที ่โดดเด่นของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยควบรวมเข้ากับสื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว 

จากการศึกษาผ่านมุมมองของสำนักเทคโนโลยีเป็นตัวกำหนด การใช้สื่อร่วมสมัยในการ

ถ่ายทอดคตคิวามเชื่อ  ความคดิ  ขนบธรรมเนยีม  ประเพณี และวัฒนธรรมอกีสานผ่านสื่อ

ร่วมสมัย 

Integration of Isan culture, which is a unique identity culture of the Northeast By 

merging with rapidly changing media and developing From the study through the 

perspective of the Office of Technology determines The use of contemporary media to 

convey beliefs, ideas, customs, traditions and cultures through contemporary media 

 

3043409 สื่อประสมสำหรับการแสดง   3(2–2–5) 

 (Multimedia for Performing Arts) 

         ความสำคัญ  หลักการ  ประโยชน์และการปฏบิัตงิานจรงิในการออกแบบสื่อประสม 

การใชค้วามคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในการสร้างงานสื่อประสม  การใช้  สี  แสง  เงา 

ไฟ  เสียง  กราฟกิ  ตลอดจนเรยีนรูก้ารประกอบสร้างและการส่ือความหมายจากองค์ประกอบ

ต่าง ๆ รวมไปถึงการสร้างสรรค์เนื้อหาจากสื่อประสมที่เหมาะสมและสอดคล้องตามบริบท

แวดลอ้มของการทำงานด้านการแสดง 

          Importance, principles, benefits, and practical performance in multimedia design. 

The use of creativity and Imagine creating multimedia, using colors, light, shadows, lights, 

sounds, graphics, as well as learn how to create and communicate from various elements, 

including creating content from multimedia that is appropriate and consistent with the 

acting work context  
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3043410   เสยีงและแสงในการแสดง  3(2–2–5) 

 (Sound and Iight in the Performance Arts) 

  ศึกษาความสัมพันธ์ของหน้าที่ต่าง ๆ ภายในโรงละครระดับสูงข้ึน ระบบแสง ระบบ

เสยีง อุปกรณ์การ แสดง การใชเ้ทคนคิพิเศษและสื่ออเิล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หลักการบริหาร

จัดการเบื้องต้น  การกำกับการแสดง  การกำกับเวท ีหรอืหนา้ท่ีอื่นๆ 

  Studies of relationship of various duties in a Theatre, light and sound systems, 

setting and show equipment, special effects techniques, multi-visual, principle of basic 

management, acting and stage management, or other duties 

 

3043411 ฉากและวัสดุประกอบฉากในการแสดง  3(2–2–5) 

 (Scenes and Props in the Performance Arts) 

  ความรูเ้บ้ืองต้นของเทคนิคการจัดเวท ีและการสร้าง อปุกรณ์ประกอบฉาก พรอ้ม

ทั้งเรียนรู้เครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดเวทีและการปฏิบัติงานใน โรงละครอย่าง

ถูกต้อง ตลอดจนการเรียนรู้เรื ่องความปลอดภัยในโรงละครและระหว่างการ ปฏิบัติงาน

ภายในโรงละครในฐานะผูอ้อกแบบเพื่อการแสดง 

  Basic knowledge of staging techniques and props making. As well as learn about 

various tools related to staging and operating in Theater correctly And learning about 

theater safety and during Work inside the theater as a performance designe 

 

3043413 ละครพื้นบ้าน  3(2–2–5) 

 (Folk Drama) 

  แหล่งกำเนิดและความเป็นมา  ววิัฒนาการ  รูปแบบ  พธิกีรรม  ความเช่ือและ

ความสัมพันธ์ทางสังคมของศลิปะการแสดงพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื    

  Development of Folk Performance, its form and relation to rituals and beliefs    

in society. Folk play and recreations, emphasizing in North-Eastern Thailand area 
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3043201 การเขยีนบทละคร  3(2–2–5) 

 (Script Writing for Performance Arts) 

  แนวคดิทฤษฎีหลักการองคป์ระกอบพื้นฐานและจรรยาบรรณในการเขียนบทละคร

เวทีคุณลักษณะเฉพาะของบทละครเวที ความแตกต่างระหว่างบทละครและงานเขียน

ประเภทอื่นๆฝึกปฏิบัติการเขียนบทละครเวทีการวางโครงเรื่องการสร้างลักษณะนิสัยตัว

ละครการนำเสนอแก่นความคดิของเรื่องการเขียนบทละครขนาดสั้น 

    Theory, principle, concepts, basic composition and morality of writing a dramatic 

play, specific characteristics of play and its differences from other literature, writing skills 

by plot, creating a character, theme developing and writing dialogues, writing a short 

play 

 

3043415 ผู้จัดหานักแสดงในธุรกจิบันเทงิ      3(2–2–5) 

 (Modeling in the Entertainment Business) 

  แนวทางการดำเนินธุรกิจโมเดลล่ิง  ต้ังแต่การฝกึฝนนักแสดง  จัดหา  คัดเลอืก

นักแสดงสำหรบังานการแสดงในประเภทต่าง ๆ การนำเสนอข้อมูลส่วนตัวและรายละเอยีด

ของแบบการคดิราคา ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการดำเนนิธุรกิจโมเดลลิ่ง 

  Modeling Business Practices From performer training, to recruiting actors for 

different genres of acting, presenting personal information and pricing details. As well    

as various laws relating to the modeling business 

 

3043416 โลกแห่งเทพนิยายในการแสดง                           3(2–2–5) 

 (World of Fairy Tales of the Performance Arts) 

  ความหมาย ความเป็นมา แนวคดิ ความสัมพันธ์ของเทพนิยายกับศาสตร์อ่ืน ๆ 

ปรากฏการณ์เทพ นิยายในสังคมปัจจุบัน  คุณค่าและการประยุกต์เทพนิยายในการดำเนนิ

ชวีติ 

  The meaning of the armchair's relationship with other science, mythological 

events in the game, and the demeanor of life 
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3043417 รสนยิมและสุนทรยีศาสตร์ในการแสดง     3(2–2–5) 

 (Taste and Aesthetics of the Performance Arts) 

  รปูแบบของรสนิยมและสุนทรยีศาสตรท์ี่มีอทิธิพลต่อแสดงในยุคสมัยต่าง ๆ ทัศนคติ  

รูปแบบการ  ดำเนินชีวิตเพื่อใหส้ามารถเชื่อมโยง  วเิคราะห์  วจิารณ์และทำความเข้าใจในที่

มรีูปแบบและแนวทางเพื่อนำมาประยุกต์ใชใ้นการแสดงปัจจุบัน 

  The styles of tastes and aesthetics influenced the show in different eras, 

attitudes, lifestyle styles, so that they could connect, analyze, criticize and understand 

the themes and approaches to be applied in the present show 

 

2.4 กลุ่มวชิาฝกึประสบการณ์วชิาชพี  
 

1)  วชิาฝกึประสบการณ ์

 
 

1563804 การเตรียมฝกึประสบการณ์วชิาชีพนิเศศาสตร ์                   1(60) 

  (Preparation for Professional Experience in Communication Art) 

จัดใหม้กีจิกรรมเพื่อเตรยีมความพรอ้มของผูเ้รยีนก่อนออกฝกึประสบการณ์วชิาชีพ 

ทางนิเทศศาสตร์  ในดา้นการรับรู ้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชพี  การพัฒนา 

ตัวผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ

โดยมีการเก็บชั่วโมงสังเกตการปฏบิัติงานจรงิในหน่วยงานต่าง ๆ  

          Organize activities to prepare students before the professional experience in 

communication arts. In terms of awareness Characteristics and opportunities of careers 

The development of learners to have knowledge, skills, attitudes, motivation and 

characteristics appropriate to the profession by collecting hours to observe the actual 

work in various departments 
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รหัสวชิา    ชื่อและคำอธบิายรายวชิา                   หน่วยกติ (ช่ัวโมงปฏบัิต)ิ 

 

1564804 การฝกึประสบการณ์วชิาชพีนเิทศศาสตร์                    6(600)                        

                    (Field Experience in Communication Art)  

รายวชิาที่ต้องเรยีนมาก่อน : 1564804 การเตรยีมฝกึประสบการณว์ิชาชพีนเิทศศาสตร์ 

ฝกึงานด้านวิชาชพีนเิทศศาสตร์ในหน่วยงานรัฐบาล  รัฐวสิาหกิจหรอืธุรกิจเอกชน  

โดยนำความรูท้ั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตทิี่ไดศ้กึษาไปใช้ในสถานการณ์จรงิ  จัดใหมี้การ

ปฐมนเิทศเกี่ยวกับรายละเอยีดของการฝกึงานและจัดปัจฉมินเิทศเพื่ออภิปราย 

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 

                   

                    2)  วชิาสหกจิศึกษา 
 

6003801 เตรยีมสหกจิศกึษา                                                                1(60) 

                    (Cooperative Education Preparation) 

การปฏิบัติการเตรยีมความพรอ้มก่อนการออกปฏบิัตงิานในสถานประกอบการ 

โดยให้มีองค์ความรูใ้นเรื่อง หลักการ  แนวคดิและปรัชญาสหกจิศกึษา  กระบวนการและ 

ระเบยีบข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับระบบสหกิจศึกษา  เทคนิคการสมัครงานและการสอบ 

สัมภาษณ์  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  มีความสามารถใน 

การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวชิาชีพแต่ละสาขาวชิา  เช่น การปรับตัวในสังคม  การ 

พัฒนาบุคลกิภาพ  ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยสีารสนเทศการสื่อสาร  มนุษยสัมพันธ์การ 

ทำงานเป็นทมี  โครงสรา้งการทำงานในองคก์ร  งานธุรการในสำนักงาน  ความรูเ้บื้องตน้ 

เก่ียวกับกฎหมายแรงงาน  และระบบบรหิารคณุภาพงานคุณภาพในสถานประกอบการ   

การเสรมิทักษะและจรยิธรรมในวชิาชีพเฉพาะสาขาวชิา  และมีความรูค้วามเข้าใจในการ 

จัดทำโครงงาน  การรายงานผลการปฏบิัติงาน   การเขียนรายงานโครงงานและการนำ 

เสนอผลงานโครงงาน                                          
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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 

 

6004801 สหกจิศกึษา                                                                 6(600) 

                    (Cooperative  Education) 

                   รายวชิาที่ต้องเรยีนมาก่อน : 6003804  เตรยีมสหกจิศกึษา 

Required Course before Submitting: 6003804 Cooperative Education Preparation  

            การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้

บัณฑิตเป็นเวลา 16 สัปดาห์ (หรือไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง)  โดยบูรณาการความรู้   ที่ได้

จากการศกึษาในหลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน  การ

จัดทำโครงงาน   การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การเขียนรายงานโครงงาน  และการ

นำเสนอโครงงานตามคำแนะนำของพนักงานพี่เลี้ยง  อาจารย์ท่ีปรกึษาหรอือาจารย์นิเทศก์  

เพื่อใหเ้กิดทักษะ  องค์ความรูใ้นวชิาชีพและคุณธรรม  จรยิธรรมในวชิาชีพ  มีลักษณะนิสัย

หรือบุคลิกภาพที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน  และเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความ

ต้องการของตลาดแรงงานที่พรอ้มจะทำงานได้ทันทเีมื่อสำเร็จการศกึษา 
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            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 ี  เรยีนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกติ 

        ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  โดยไม่ซำ้กับรายวิชาที่

เคยเรยีนมาแลว้  และตอ้งไม่เป็นรายวชิาที่กำหนดใหเ้รยีนโดยไม่นับหน่วยกติรวม  ในเกณฑ์การสำเร็จ

ของหลักสูตรน้ี 

 

 

 

 


