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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะนิเทศศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Communication Arts Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
นิเทศศาสตรบัณฑิต
ชื่อยอ (ไทย) :
นศ.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Communication Arts
ชื่อยอ (อังกฤษ) :
B.Com.Arts.
3. กลุมวิชาเอก
1. นิเทศศาสตรการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Communication)
2. การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล (Digital Media Design and Production)
3. ภาพยนตรดิจิทัล (Digital Film)
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
135 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.4 การรับเขาศึกษา
นักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวตางชาติ ที่สามารถฟง พูด อาน และเขียนภาษาไทยไดเปนอยางดี
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5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
 ปรับปรุงจากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ และหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสื่อสารมวลชนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 ไดรับการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรจาก คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561
 ไดรับการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในการประชุมครั้งที่
4/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในการประชุมครั้งที่
3/2561 (328) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
 เปดสอนภาคตน ปการศึกษา 2561
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
คาดวาจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติในป 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. นักสื่อสารการตลาด นักประชาสัมพันธ และนักโฆษณา
2. นักสื่อสารองคการ
3. นักสรางสรรคและออกแบบสื่อ
4. นักขาว นักหนังสือพิมพ คอลัมนิสต
5. ผูรายงานขาว
6. ผูผลิตสื่อและเนื้อหาดิจิทัล
7. ผูผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและรายการโทรทัศน
8. ผูสื่อขาว ผูประกาศ พิธีกร ผูดําเนินรายการ
9. ผูเขียนบทรายการ
10. ผูกํากับรายการ
11. ผูประกอบการในธุรกิจวิทยุกระจายเสียงและรายการโทรทัศน
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12. ผูกํากับภาพยนตรดิจิทัล
13. ผูเขียนบทภาพยนตร
14. ผูประกอบวิชาชีพอิสระ
15. ผูประกอบธุรกิจสวนตัว
16. นักวิชาการ
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ

ตําแหนง
ชื่อ-นามสกุล
ทางวิชาการ
กลุมวิชาเอกนิเทศศาสตรการตลาดดิจิทลั
1
ผูชวย
นางสาวตระหนักจิต ยุตยรรยง
ศาสตราจารย
ดร.
(นิเทศศาสตร)
2
ผูชวย
นางสาววราภรณ ฉัตราติชาต
ศาสตราจารย
ดร.
(นิเทศศาสตร)
3
ผูชวย
นายกาลัญ วรพิทยุต
ศาสตราจารย
(นิเทศศาสตร)
กลุมวิชาเอกการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล
4
รอง
นางสาวกาญจนา โชคเหรียญสุขชัย
ศาสตราจารย
ดร.
(นิเทศศาสตร)
5
อาจารย
นางสาวนภารัตน พฤกษสุราลัย
ดร.
6

ผูชวย
ศาสตราจารย
(นิเทศศาสตร)

นางสาวรัตนา เมฆนันทไพศิฐ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปที่จบการศึกษา

Ph.D.
นศ.ม.
ว.บ.

Communication
การสื่อสารมวลชน
การประชาสัมพันธ

University of Queensland, Australia
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2553
2542
2539

Ph.D.
M.B.
นศ.บ.

Political Communication
Communication
การประชาสัมพันธ

Bournemouth University, UK
Queensland University of Technology, Australia
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2553
2541
2538

M.F.A.
นศ.บ.

Illustration
การโฆษณา

Academy of Arts College, USA
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2539
2535

Ph.D.
M.A.
ศษ.ม.
ศศ.บ.

International Communication
Communication and Cultural Studies
Educational Technology
Elementary Education
Mass Communication
นิเทศศาสตรพัฒนาการ
วารสารศาสตร
ประวัติศาสตร
การหนังสือพิมพ

Macquarie University, Australia
University of Western Sydney, Australia
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
University of Leicester
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2541
2537
2535
2533
2557
2548
2539
2532
2526

Ph.D.
นศ.ม.
นศ.บ.
ศศ.ม.
นศ.บ.
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กลุมวิชาเอกภาพยนตรดิจิทัล
7
ผูชวย
นางอรดล แกวประเสริฐ
ศาสตราจารย
ดร.
(นิเทศศาสตร)
8
อาจารย
นายประภาส นวลเนตร
ดร.
9

ผูชวย
ศาสตราจารย
(นิเทศศาสตร)

วาที่รอยตรี สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย

Ph.D.
M.A.
ศศ.บ.

Film Studies
Film and Television Studies
สื่อสารมวลชน

University of Essex, UK
Griffith University, Australia
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2551
2539
2536

ศศ.ด.
ค.ม.
นศ.บ.
นศ.ม.
นศ.บ.

เทคโนโลยีการศึกษา
โสตทัศนศึกษา
สื่อสารมวลชน
การสื่อสารมวลชน
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

2551
2533
2527
2540
2536

ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ลําดับ

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

กลุมวิชาเอกนิเทศศาสตรการตลาดดิจิทลั
1
ผูชวย
นางสาวตระหนักจิต ยุตยรรยง
ศาสตราจารย
ดร.
(นิเทศศาสตร)

ผลงานทางวิชาการ

ตระหนักจิต ยุตยรรยง. (2560). การใชความคิดสรางสรรคในการสรางแบรนด
แฟชั่นสัญชาติไทย. วารสารวิจัยเพือ่ การพัฒนาชุมชน, 10(3), 48-52.
ตระหนักจิต ยุตยรรยง. (2557). การสื่อสารเชิงกลยุทธในองคกร. วารสาร
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 34(2), 155-160.

ประสบการณและการฝกอบรม

ภาระงานสอน (คาบ/
สัปดาห
ที่มีอยู ที่มีในหลักสูตร
แลว
ที่จะเปดใหม
12

12

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

6

ลําดับ
2

3

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ผูชวย
ศาสตราจารย
ดร.
(นิเทศศาสตร)
ผูชวย
ศาสตราจารย
(นิเทศศาสตร)

ชื่อ-สกุล

ผลงานทางวิชาการ

ประสบการณและการฝกอบรม

ภาระงานสอน (คาบ/
สัปดาห
ที่มีอยู ที่มีในหลักสูตร
แลว
ที่จะเปดใหม
12
12

นางสาววราภรณ ฉัตราติชาต

วราภรณ ฉัตราติชาต (2560). 12 ขั้นตอนของการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
เพื่อการสื่อสารแบรนดขององคก รธุรกิ จไทย. การประชุมวิชาการระดั บ ชาติ
UTCC Academic Day ประจําปการศึกษา 2559 (7 มิถุนายน 2560).

นายกาลัญ วรพิทยุต

กาลัญ วรพิทยุต (2560). ไลฟสไตล เทคโนโลยี เนื้อหา กับการเปลี่ยนแปลงของ
สื่อสิ่งพิมพ. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560.

12

12

- กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย (2560) ละครโทรทัศนสําหรับกลุมประเทศ
อาเซียน วารสารพิชญทรรศน 12(2)
- Chokriensukchai, K (2017) Plots and Thai Cultural Contents for
ASEAN Television Drama. International Journal of Communication
and Media Studies. 7( 3). pp.13-20.
- Chokriensukchai, K (2017) Media Exposure to Thai Cultural
Universals in Myanmar. Athens Journal of Tourism. June 2017,
pp.147-164.
- กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย (2560) กระบวนการเปดรับขาวสารและระดับ
ความตองการเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยสากลของกลุมประเทศ CLMV
วารสารลุม น้ําโขง, 13(2) หนา 141-160.
- Chokriensukchai, K (2017) The Perception of Thai Cultural
Tourism of Cambodia and Malaysia. The 5th International
Conference on Business and Social Science (ICBASS). March 2931, 2017. Nagoya, Japan.

12

12

กลุมวิชาเอกการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล
4
รอง
นางสาวกาญจนา โชคเหรียญสุขชัย
ศาสตราจารย
ดร.
(นิเทศศาสตร)
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ลําดับ
5

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย
ดร.

ชื่อ-สกุล
นางสาวนภารัตน พฤกษสุราลัย

6

ผูชวย
นางสาวรัตนา เมฆนันทไพศิฐ
ศาสตราจารย
(นิเทศศาสตร)
กลุมวิชาเอกภาพยนตรดิจิทัล
7
ผูชวย
นางอรดล แกวประเสริฐ
ศาสตราจารย
ดร.
(นิเทศศาสตร)

8

อาจารย
ดร.

นายประภาส นวลเนตร

ผลงานทางวิชาการ
นภารัตน พฤกษสุราลัย. (2560) การวิเคราะหประเภทเนื้อหาของขาวสารบน
แฟนเพจหนังสือพิมพ แรงจูงใจ และพฤติกรรมในการใชของผูอาน. วารสาร
นิเทศศาสตรธุรกิจบัณฑิต, 11(2).
รัตนา เมฆนันทไพศิฐ. (2561). การวิเคราะหเนื้อหาเพจเฟซบุก “แฉ..ความลับ”
ของเสธ.น้ําเงิน, รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติดา นการสื่อสาร
ครั้งที่ 2 ป 2561 (หนา 941-954). กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยหอการคาไทย.
- Bantugan, B. & Oradol K. 2017 Receptions of a Transgender Film,
the Mother without a Womb, Comparison between Thailand and
Philippines Audiences, 6 July 2017 University of the Thai Chamber
of Commerce. Bangkok: University of the Thai Chamber of
Commerce.
- Oradol, K. (2017) The Roles of Filmmaking as a Tool for Youth
Learning and Cultural Exchange: Two Nations One Mind Film
Contest Project, 13 May 2017. The Asian Network for Public
Opinion Research, (3) 166-177.
- Oradol, K. (2015) Transnational Cinemas in Southeast Asia: A Case
Study of Good Morning Luang Prabang (2008), Pleasure Factory
(2007) and That Sounds Good (2010). Humanities Journal, (2) 228245
ประภาส นวลเนตร และดีพรอม เทพหัสดิน ณ อยุธยา. (2561). ปจจัยที่มีผล
ตอความสําเร็จของภาพยนตรและละครโทรทัศนไทยในกลุมประเทศอาเซียน,

ประสบการณและการฝกอบรม

ภาระงานสอน (คาบ/
สัปดาห
ที่มีอยู ที่มีในหลักสูตร
แลว
ที่จะเปดใหม
12
12

12

12

12

12

12

12
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ลําดับ

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

ผลงานทางวิชาการ

ประสบการณและการฝกอบรม

ภาระงานสอน (คาบ/
สัปดาห
ที่มีอยู ที่มีในหลักสูตร
แลว
ที่จะเปดใหม

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติดานการสื่อสารครั้งที่ 2 ป 2561
(หนา 804-823). กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยหอการคาไทย.
9

ผูชวย
ศาสตราจารย
(นิเทศศาสตร)

วาที่รอยตรี สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย

สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย. (2558). บทบาทของโซเชียลทีวีในเครือขายสังคม.
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 35(2), 223-236.

12

12
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีภาคฤดูรอนโดยอยูในดุลยพินิจของกรรมการประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคตน
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูรอน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ทั้งในระบบโรงเรียนหรือ
นอกระบบโรงเรียน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา หรือ
2.2.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา หรือระดับ
อนุปริญญา (3 ป) หรือเทียบเทา หรือ
2.2.3 เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยใด หรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นใน
ประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองและสมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 นักศึกษามีพื้นฐานความสามารถดานการสื่อสารไมเทากัน โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะดานการ
เขียน ทําใหขาดความพรอมที่จะพัฒนาทักษะการสื่อสารขั้นสูงไดอยางมีประสิทธิภาพเทาเทียมกัน
2.3.2 นักศึกษาบางคนมีความเขาใจคลาดเคลื่อน หรือมีทัศนคติและคานิยมที่ไมสอดคลองกับ
ลักษณะงานดานการสื่อสาร
2.3.3 นักศึกษาบางคนมีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ และสุขภาพที่ไมเอื้อตอการทํางาน
ดานการสื่อสาร
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพใหแกนักศึกษา
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2.4.2 จัดประชุมชี้แจง เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของงานดานการสื่อสารในดานตาง ๆ
และคุณลักษณะของนักประชาสัมพันธ นักโฆษณา นักสื่อสารการตลาด หรือนักสรางสรรคและออกแบบสื่อ และ
นักสรางภาพยนตรที่พงึ ประสงคแกนักศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา (คน)
ระดับชั้นป
2561 2562 2563 2564 2565
ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1

450

ชั้นปที่ 2

450

450

450

450

430

430

430

430

410

410

410

390

390

ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
บัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

450

880

1,290

1,680

1,680

-

-

-

390

390

2.6 งบประมาณตามแผน
แสดงงบประมาณ โดยจําแนกรายละเอียดตามหัวขอการเสนอตั้งงบประมาณ รวมทั้งประมาณการ
คาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนั้น
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบการเรียนในชั้นเรียน ทั้งนี้ เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
หอการคาไทยวาดวยการศึกษาระบบหนวยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
การเทียบโอนหนวยกิตจากหลักสูตรอื่นในสถาบันเดียวกันหรือจากตางสถาบัน ใหเปนไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการคาไทยวาดวยการเทียบโอนหนวยกิตในการเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 และระเบียบมหาวิทยาลัยหอการคาไทยวาดวยการเทียบโอนความรู ทักษะและประสบการณ จาก
การศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบ ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 และนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยในรายวิชาที่มี
เนื้อหาวิชาที่สามารถเทียบเคียงกันได
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ
21 หนวยกิต
- กลุมวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร
15 หนวยกิต
- กลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ
3 หนวยกิต
GE101 การประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
(Innovation – Driven Entrepreneurship)
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 หนวยกิต
GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโคด
(Digital Innovative Thinking and Coding)
- กลุมวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก ไมนอยกวา
9 หนวยกิต
เลือกเรียนจากกลุมวิชาตอไปนี้
- กลุมวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร (Language and Communication Skills)
- กลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship)
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and Technology)
- กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม (Aesthetics and Culture)
- กลุมวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน (Quality of Life and Sustainable Society)
2) หมวดวิชาเฉพาะ
99 หนวยกิต
- กลุมวิชาแกนนิเทศศาสตร
36 หนวยกิต
- กลุมวิชาเอก
48 หนวยกิต
มี 3 แผน
1) แผนปกติ
วิชาเอกบังคับ
30 หนวยกิต
วิชาเอกเลือก
18 หนวยกิต
2) แผนสหกิจ
วิชาเอกบังคับ
30 หนวยกิต
(เรียนวิชาสหกิจศึกษา 6 หนวยกิต)
วิชาเอกเลือก
18 หนวยกิต
3) แผนบูรณาการทํางานและการเรียน วิชาเอกบังคับ
30 หนวยกิต
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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วิชาเอกเลือก
18 หนวยกิต
(เรียนวิชาบูรณาการทํางานและการเรียน 9 หนวยกิต)
- กลุมวิชาโท
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
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3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรมีหลักเกณฑการใชรหัสวิชา โดยแทนดวยตัวอักษร 2 ตัว และตัวเลข 3
หลัก นําหนาทุกรายวิชาในหลักสูตร ดังตอไปนี้
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาตาง ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีรหัสนําหนาชื่อวิชา ซึ่งมีความหมายดังนี้
อักษรสองตัวแรก
GE หมายถึง วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
เลขหลักรอย
0 หมายถึง รายวิชากลุมวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร
1 หมายถึง รายวิชากลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ
2 หมายถึง รายวิชากลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 หมายถึง รายวิชากลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม
4 หมายถึง รายวิชากลุมวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน
เลขหลักสิบและหลักหนวย
หมายถึง ลําดับวิชาตั้งแต 01 – 99
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะประกอบดวยรายวิชาในกลุมวิชาแกนนิเทศศาสตร กลุมวิชาเอกและกลุม
วิชาโท จะมีรหัสนําหนาชื่อวิชา ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
ก. กลุมวิชาแกนนิเทศศาสตร
อักษรตัวแรกและตัวที่สอง หมายถึง คณะวิชาที่สอนและคณะที่ใหบริการสอน ประกอบดวย
CA หมายถึง คณะนิเทศศาสตร
เลขหลักรอย หมายถึง ชั้นปที่ ประกอบดวย
เลข 1 หมายถึง จัดสอนในชั้นปที่ 1
เลข 2 หมายถึง จัดสอนในชั้นปที่ 2
เลข 3 หมายถึง จัดสอนในชั้นปที่ 3
เลข 4 หมายถึง จัดสอนในชั้นปที่ 4
เลขหลักสิบและหลักหนวย หมายถึง ลําดับวิชาตั้งแต 01-99
BA หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
EC หมายถึง คณะเศรษฐศาสตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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LW หมายถึง คณะนิติศาสตร
เลขหลักรอย คือ 9 หมายถึง วิชาที่ใหบริการ
เลขหลักสิบ คือ 6 หมายถึง คณะนิเทศศาสตรเปนคณะที่รับบริการ
หลักหนวย หมายถึง ลําดับวิชาตั้งแต 1-9
ข. กลุมวิชาเอก
1) กลุมวิชาเอกนิเทศศาสตรการตลาดดิจิทัล
อักษรแรกและตัวที่สอง
CM หมายถึง กลุมวิชาเอกนิเทศศาสตรการตลาดดิจิทัล
เลขหลักรอย
0 หมายถึง วิชาเอกบังคับ
1 หมายถึง วิชาเอกเลือกดานการจัดการในงานสื่อสารการตลาด
2 หมายถึง วิชาเอกเลือกดานการผลิตเนื้อหาเพื่อการสื่อสารการตลาด
3 หมายถึง วิชาเอกเลือกดานทักษะการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารการตลาด
4 หมายถึง วิชาเอกเลือกทั่วไป
เลขหลักสิบและหลักหนวย
หมายถึง ลําดับวิชา ตั้งแต 01-99
2) กลุมวิชาเอกการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล
อักษรแรกและตัวที่สอง
CC หมายถึง กลุมวิชาเอกการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล
เลขหลักรอย
0 หมายถึง วิชาเอกบังคับ
1 หมายถึง วิชาเอกเลือกดานการสรางสรรคเนื้อหาดิจิทัล
2 หมายถึง วิชาเอกเลือกดานการสรางสรรคสื่อเสียง
3 หมายถึง วิชาเอกเลือกดานการผลิตสื่อภาพและเสียง
4 หมายถึง วิชาเอกเลือกทั่วไป
เลขหลักสิบและหลักหนวย
หมายถึง ลําดับวิชา ตั้งแต 01-99
3) กลุมวิชาเอกภาพยนตรดิจิทัล
อักษรแรกและตัวที่สอง
CF หมายถึง กลุมวิชาเอกภาพยนตรดิจิทัล
เลขหลักรอย
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0 หมายถึง วิชาเอกบังคับ
1 หมายถึง วิชาเอกเลือกดานการผลิตภาพยนตรดิจิทัล
4 หมายถึง วิชาเอกเลือกทั่วไป
เลขหลักสิบและหลักหนวย
หมายถึง ลําดับวิชา ตั้งแต 01-99
ค. กลุมวิชาโท
อักษรแรกและตัวที่สอง
CX หมายถึง กลุมวิชาโทที่คณะนิเทศศาสตรเปดใหบริการสําหรับนักศึกษาในคณะและ
นักศึกษาตางคณะ
เลขหลักรอย
3 หมายถึง วิชาโทนิเทศศาสตรสําหรับนักศึกษาตางคณะ
4 หมายถึง วิชาโทนิเทศศาสตรสําหรับนักศึกษาในคณะ
เลขหลักสิบ
0 หมายถึง กลุมวิชาโทนิเทศศาสตรการตลาดดิจิทัล
1 หมายถึง กลุมวิชาโทการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล
2 หมายถึง กลุมวิชาโทภาพยนตรดิจิทัล
เลขหลักหนวย
หมายถึง ลําดับวิชา ตั้งแต 01-99

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

16

3.1.3.2 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หนวยกิต

สวนที่ 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ นักศึกษาทุกคนตองเรียน จํานวน 21 หนวยกิต ดังนี้
1. กลุมวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร จํานวน 15 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Course Code
Course Title
GE001
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(Thai for Careers)
GE002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1*
(English for Communication 1*)
GE003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2*
(English for Communication 2*)

หนวยกิต

เงื่อนไข
Prerequisite

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

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

GE004

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1*
(English for Communication in Careers
1*)

3(3-0-6)

GE005

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2*
(English for Communication in Careers
2*)

3(3-0-6)

ศึกษากอน GE002*
หรือคะแนน TOEIC
หรือเทียบเทาตาม
เกณฑที่กําหนด
ศึกษากอนGE003*
หรือคะแนน TOEIC
หรือเทียบเทาตาม
เกณฑที่กําหนด
ศึกษากอนGE004*
หรือคะแนน TOEIC
หรือเทียบเทาตาม
เกณฑที่กําหนด

*หมายเหตุ รายละเอียดคะแนน TOEIC หรือเกณฑที่กําหนดใหเทียบเทาได เปนไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

2. กลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ จํานวน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
Course Code
GE101

ชื่อวิชา
Course Title
การประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
(Innovation – Driven Entrepreneurship)

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวย
ตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไข
Prerequisite
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3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
Course Code
GE201

ชื่อวิชา
Course Title
การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทลั และการโคด
(Digital Innovative Thinking and Coding)

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวย
ตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไข
Prerequisite

สวนที่ 2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก นักศึกษาเลือกเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิตจากกลุมวิชาตอไปนี้
- กลุมวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร
- กลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม
- กลุมวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน
รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป-เลือก เปนไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (ดูภาคผนวก ก.)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะมี 3 กลุมวิชา จํานวนรวม 99 หนวยกิต ประกอบดวย
ก. กลุมวิชาแกนนิเทศศาสตร
นักศึกษาทุกคนตองเรียนรายวิชาในหมวดนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

99 หนวยกิต

36 หนวยกิต
หนวยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาดวยตนเอง)

BA961
EC961
LW961
CA106
CA112

หลักการตลาด
(Principles of Marketing)
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
(Introduction to Economics)
กฎหมาย การเมือง และการปกครองของไทย
(Thai Laws, Politics and Government)
หลักนิเทศศาสตร
(Principles of Communication)
พัฒนาทักษะการอานและการเขียน
(Reading and Writing Skill Development)

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาดวยตนเอง)

CA113
CA114
CA202
CA205
CA304
CA306
CA307

สือ่ สารมวลชนและสื่อใหม
(Mass Communication and New Media)
หลักการสื่อสารการตลาด
(Principles of Marketing Communication)
วาทนิเทศ
(Speech Communication)
ศิลปะการสื่อสารผานภาพและเสียง
(Audio and Visual Arts for Communication)
การวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตร
(Introduction to Communication Research)
กฎหมายและจริยธรรมนิเทศศาสตร
(Laws and Ethics for Communication)
การจัดการสารสนเทศดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร
(Information Management by Computer
Software)

3(3-0-6)

ศึกษากอน CA106 หลักนิเทศศาสตร

3(3-0-6)

ศึกษากอน CA106 หลักนิเทศศาสตร

3(3-0-6)

-

3(2-2-5)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(2-2-5)

ข. กลุมวิชาเอก
48 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียนกลุมวิชาเอกกลุมใดกลุมหนึ่งจํานวน 48 หนวยกิต จากกลุมวิชาเอกตอไปนี้
(1) กลุมวิชาเอกนิเทศศาสตรการตลาดดิจิทัล
[1.1] วิชาเอกบังคับนิเทศศาสตรการตลาดดิจิทัล
30 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
เงื่อนไข
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

CM001
CM002

CM003

หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
(Principles of Advertising and Public Relations)
พื้นฐานมัลติมีเดียสําหรับงานสื่อสารการตลาดดิจิทัล
(Multimedia Foundation for Digital Marketing
Communication)
พฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล
(Consumer Behavior in Digital Era)

3(3-0-6)

-

3(2-2-6)

-

3(3-0-6)

-
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

CM004
CM005

CM006
CM007

CM008
CM009
CM010

CM011

CM012

หลักการสรางตราสินคา
(Principles of Branding)
ความคิดสรางสรรคเพื่อการนําเสนองานสื่อสารการตลาด
ดิจิทัล
(Creativity for Presentations in Digital Marketing
Communication)
ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารการตลาด
(English for Marketing Communication)
การวางแผนและประเมินผลการสื่อสารการตลาด
(Marketing Communication Planning and
Evaluation)
การวิจัยสื่อสารการตลาด
(Marketing Communication Research)

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

ศึกษากอน CA304
การวิจยั เบื้องตนทาง
นิเทศศาสตร

สัมมนาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
(Seminar on Digital Marketing Communication)
ประสบการณวิชาชีพการสื่อสารการตลาด
(Marketing Communication Practicum)

3(3-0-6)

-

3(0-6-3)

สอบผานรายวิชาใน
หลักสูตรจํานวนไม
นอยกวา 120 หนวย
กิตและตามเกณฑที่
สาขาวิชากําหนด

3(1-0-8)

สอบผานรายวิชาใน
หลักสูตรจํานวนไม
นอยกวา 120 หนวย
กิตและตามเกณฑที่
สาขาวิชากําหนด
สอบผานรายวิชาใน
หลักสูตรจํานวนไม
นอยกวา 120 หนวย
กิตและตามเกณฑที่
สาขาวิชากําหนด

หรือ
โครงงานดานการสื่อสารการตลาด
(Marketing Communication Project)
สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

6(0-40-20)
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[1.2] วิชาเอกเลือกนิเทศศาสตรการตลาดดิจิทัล
18 หนวยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือกจากกลุมวิชาใดก็ไดตอไปนี้ 18 หนวยกิต
[1.2.1] กลุมวิชาการจัดการในงานสื่อสารการตลาด
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
เงื่อนไข
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

CM101
CM102

CM103
CM104

CM105
CM106
CM107
CM108
CM109
CM110

รหัสวิชา

การสื่อสารองคกร
(Corporate Communication)
การสื่อสารการตลาดดิจิทัลเพื่อบริหารความสัมพันธ
(Digital Marketing Communication for
Relationship Management)
การสื่อสารการพัฒนา 4.0
(Development Communication 4.0)
การบริหารประเด็นในการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
(Issues Management in Digital Marketing
Communication)
การสื่อสารการตลาดระหวางประเทศ
(International Marketing Communication)
ชุมชนสัมพันธกับความรับผิดชอบตอสังคม
(Community Relations and Social Responsibility)
การสื่อสารการตลาดกับผลกระทบทางสังคม
(Marketing Communication and Social Impact)
การจัดการสื่อสารการตลาด
(Marketing Communication Management)
การบริหารงานลูกคา
(Client Management)
สื่อดิจิทัลกับสังคม
(Digital Media and Society)

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

[1.2.2] กลุมวิชาการผลิตเนื้อหาเพื่อการสื่อสารการตลาด
ชื่อวิชา
หนวยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

CM201

การเขียนในงานสื่อสารการตลาด

3(3-0-6)

-
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

CM202
CM203

CM204
CM205
CM206

CM207
CM208
CM209
CM210
CM211

CM212
CM213

(Writings in Marketing Communication)
การพูดในงานสื่อสารการตลาด
(Speaking in Marketing Communication)
การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษในงานการสื่อสาร
การตลาด
(Speaking and Writing English in Marketing
Communication)
การออกแบบเนื้อหาเชิงสรางสรรคในการสื่อสารการตลาด
(Creative Content for Marketing Communication)
การเลาเรื่องในการสื่อสารการตลาด
(Storytelling for Marketing Communication)
การสื่อสารการตลาดบนสื่อสังคม
(Marketing Communication Strategy on Social
Media)
การรณรงคทางการสื่อสารการตลาด
(Marketing Communication Campaign)
การสรางสรรคและการออกแบบเชิงธุรกิจ
(Creativity and Design for Business)
สุนทรียภาพทางศิลปะและการออกแบบ
(Art and Design Appreciation)
การสรางตราสินคาขามวัฒนธรรม
(Cross Culture Branding)
การสื่อสารตราสินคาสําหรับผูประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม
(Brand Communication for Small and Medium
Enterprises)
การสื่อสารตราสินคาในอุตสาหกรรมการบริการตอนรับ
(Brand Communication in Hospitality Industry)
การสื่อสารตราสินคาสําหรับตราสินคาสินคาหรูหรา
(Brand Communication for Luxury Brand)

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(2-2-5)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

ศึกษากอน CM005
หลักการสรางตรา
สินคา

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

CM214

การปฏิสัมพันธทางสังคมและการวิเคราะหการสนทนา
เพื่อการสื่อสารการตลาด
(Social Interaction and Conversation Analysis for
Marketing Communication)

3(3-0-6)

-

[1.2.3] กลุมวิชาทักษะการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารการตลาด
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

CM301
CM302

CM303

CM304

CM305

CM306

CM307
CM308
CM309

พื้นฐานการออกแบบ
(Fundamental of Design)
คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการสื่อสารการตลาด 1
(Computer Graphic for Marketing
Communication 1)
คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการสื่อสารการตลาด 2
(Computer Graphic for Marketing
Communication 2)
การถายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสารการตลาด
(Digital Photography for Marketing
Communication)
การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด
(Media Production for Marketing
Communication)
การกํากับศิลปเพื่อการสื่อสารการตลาด
(Art Direction for Marketing Communication)
ทัศนศิลปเพื่อการสื่อสารการตลาด
(Visual Arts for Marketing Communication)
การจัดการตราสินคาและการออกแบบสื่อ
(Brand Management and Media Design)
การออกแบบภาพประกอบสื่อดิจิทัล

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

ศึกษากอน CM302
คอมพิวเตอรกราฟก
เพื่อการสื่อสาร
การตลาด 1

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

ศึกษากอน CM303
คอมพิวเตอรกราฟก
เพื่อการสื่อสาร
การตลาด 2

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

23

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

CM310
CM311

รหัสวิชา

(Visual Design for Digital Media)
การออกแบบกราฟกเพื่อองคกรและผลิตภัณฑ
(Graphic Design for Corporate and Product)
การออกแบบเพื่อกิจกรรมพิเศษและนิทรรศการ
(Design for Special Event and Exhibition)
[1.2.4] กลุมวิชาทั่วไป
ชื่อวิชา

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

หนวยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาดวยตนเอง)

CM401

CM402

CM403

CM404
CM405
CM406

บูรณาการทํางานและการเรียนดานการสื่อสารการตลาด
1
(Work-Integrated Learning in Marketing
Communication 1)
บูรณาการทํางานและการเรียนดานการสื่อสารการตลาด
2
(Work-Integrated Learning in Marketing
Communication 2)
บูรณาการทํางานและการเรียนดานการสื่อสารการตลาด
3
(Work-Integrated Learning in Marketing
Communication 3)
เรื่องคัดเฉพาะดานการสื่อสารการตลาด 1
(Selected Topic in Marketing Communication 1)
เรื่องคัดเฉพาะดานการสื่อสารการตลาด 2
(Selected Topic in Marketing Communication 2)
เรื่องคัดเฉพาะดานการสื่อสารการตลาด 3
(Selected Topic in Marketing Communication 3)

3(1-5-3)

-

3(1-5-3)

-

3(1-5-3)
3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-
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(2) กลุมวิชาเอกการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล (Digital Media Design and Production)
[2.1] วิชาเอกบังคับการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล
30 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
เงื่อนไข
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

CC001
CC002
CC003
CC004
CC005
CC006
CC007
CC008

CC009
CC010

CC011

การเลาเรื่อง
(Storytelling)
การสรางสรรคบท
(Creative Script Writing)
การรายงานขาว
(News for Reporting)
การออกแบบเนื้อหาและผลิตสื่อ
(Content Design and Media Production)
ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน
(Mass Communication Theories)
การบริหารจัดการธุรกิจสื่อดิจิทัล
(Digital Media Business Management)
ภาษาอังกฤษสําหรับการออกแบบและผลิตสือ่
(English for Media Design and Production)
การวิจัยประยุกตทางการออกแบบและผลิตสื่อ
(Applied Research for Media Design and
Production)
สัมมนาการออกแบบและผลิตสื่อ
(Seminar on Media Design and Production)
ประสบการณวิชาชีพการออกแบบและผลิตสื่อ
(Media Design and Production Practicum)
หรือ
โครงงานดานการออกแบบและผลิตสื่อ
(Media Design and Production Project)

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(0-6-3)

สอบผานรายวิชาใน
หลักสูตรจํานวนไม
นอยกวา 120 หนวย
กิตและตามเกณฑที่
สาขาวิชากําหนด

3(1-0-8)

สอบผานรายวิชาใน
หลักสูตรจํานวนไม
นอยกวา 120 หนวย
กิตและตามเกณฑที่
สาขาวิชากําหนด

หรือ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

25

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

CC012

สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

6(0-40-20)

สอบผานรายวิชาใน
หลักสูตรจํานวนไม
นอยกวา 120 หนวย
กิตและตามเกณฑที่
สาขาวิชากําหนด

[2.2] วิชาเอกเลือกการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล
18 หนวยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือกจากกลุมวิชาใดก็ไดตอไปนี้ 18 หนวยกิต
รหัสวิชา

[2.2.1] กลุมวิชาการสรางสรรคเนื้อหาดิจิทัล
ชื่อวิชา

หนวยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

CC101
CC102
CC103
CC104
CC105
CC106
CC107

CC108
CC109

การออกแบบอินโฟกราฟกและโมชันกราฟก
(Infographic and Motion Graphic Design)
การรายงานขาวเพื่อแพลตฟอรมดิจิทัล
(News Reporting for Digital Platforms)
การไลฟทางแพลตฟอรมดิจิทัล
(Live Streaming over Digital Platforms)
การสรางสรรคเนื้อหาเฉพาะกลุม
(Content Creation for Specific Targets)
การใชโดรนในงานสรางสรรคเนื้อหา
(Drone Usage for Content Creation)
การสรางตัวตนผานสื่อสังคม
(Identity Creation via Social Media)
การสรางสรรคคลิปเพื่อวัตถุประสงคการสื่อสารที่
หลากหลาย
(Clip Creation for Multi-purposed
Communication)
การเปนผูประกอบการผานสื่อสังคม
(Entrepreneurship via Social Media)
การสรางสรรคเนื้อหาตามกระแสนิยม

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(3-0-6)

-

3(2-2-5)

-

3(3-0-6)

-

3(2-2-5)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

CC110
CC111
CC112
CC113
CC114
CC115
CC116
CC117
CC118

CC119

CC120

(Content Creation for Trending Topics)
การสรางสรรคเนื้อหาเชิงวารสารศาสตร
(Journalistic Content Creation)
การเลาเรื่องเชิงลึกดวยขอมูลขนาดใหญ
(Insight Storytelling from Big Data)
การโคดเพื่อการเลาเรื่องเชิงลึกดวยขอมูลขนาดใหญ
(Coding for Insight Storytelling from Big Data)
การสรางภาพจากขอมูลขนาดใหญ
(Big Data Visualization)
ขาวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง
(Arts, Culture and Entertainment News)
การสัมภาษณเพื่องานดานสื่อ
(Interview for Media)
การรายงานขาวเฉพาะทาง
(Specialized Reporting)
การรายงานขาวเศรษฐกิจและธุรกิจ
(Business and Economic News Reporting)
การคิดเชิงสรางสรรคและการออกแบบคาแรกเตอร
สติกเกอรออนไลน
(Creative Thinking and Character Design for
Online Sticker)
การแปลเพื่องานดิจิทัลคอนเทนต
(Translation for Digital Content)
สื่อสากลในยุคดิจิทัล
(International Media in the Digital Era)

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

ศึกษากอน CC007
ภาษาอังกฤษสําหรับ
งานการออกแบบและ
ผลิตสื่อ

3(3-0-6)

-
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รหัสวิชา

[2.2.2] กลุมวิชาการสรางสรรคสื่อเสียง
ชื่อวิชา

หนวยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

CC201
CC202
CC203
CC204

CC205
CC206
CC207

รหัสวิชา

ทักษะการพูดและการประกาศทางวิทยุ
(Radio Speech and Announcement Skill)
การผลิตรายการวิทยุและสื่อเสียง
(Radio and Audio Media Production)
ศิลปะการใชเสียงพูดสําหรับวิทยุ
(Voice Performing for Radio Works)
การสรางสรรครายการความรูและสารคดีวิทยุ
(Educational and Feature Radio Program
Production)
การแสดงในงานวิทยุ
(Acting for Radio)
การสรางสรรครายการและสื่อเสียงสําหรับเด็ก
(Children Program and Audio Media Production)
ศิลปะการพูด การบรรยาย และการรายงานสด
(Ad-libbing and On-the-spot Commentary
Techniques)
[2.2.3] กลุมวิชาการผลิตสื่อภาพและเสียง
ชื่อวิชา

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

สอบผาน CC202 การ
ผลิตรายการวิทยุและ
สื่อเสียง

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

หนวยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

CC301
CC302
CC303
CC304
CC305

กราฟกและแอนิเมชันเพื่องานวิทยุโทรทัศน
(Graphic and Animation for Television)
ผูดําเนินรายการและการเปนพิธีกร
(Moderator and Master of Ceremony)
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน
(Television Program Production)
การกระจายเสียงและแพรภาพนานาชาติ
(International Broadcasting)
ขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(3-0-6)

-

3(2-2-5)

-
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

CC306
CC307
CC308

CC309
CC310
CC311
CC312
CC313
CC314

CC315
CC316
CC317
CC318
CC319

(News Program for Radio and Television)
การผลิตรายการสารคดี
(Documentary Program Production)
การวางแผนและประเมินผลสื่อ
(Media Planning and Evaluation)
เทคนิคการนําเสนองานการออกแบบและผลิตสื่อ
( Presentation Techniques for Media Design and
Production)
การพูดภาษาอังกฤษสําหรับสื่อดิจิทัล
(English Speaking for Digital Media)
การผลิตรายการโชวทางสื่อดิจิทัล
(Show Program Production for Digital Media)
การผลิตงานโฆษณาทางสื่อดิจิทัล
(Commercial Production for Digital Media)
การผลิตละครทางสื่อดิจิทัล
(Drama Production for Digital Media)
การกํากับรายการทางสื่อดิจิทัล
(Program Directing for Digital Media)
การออกแบบเสื้อผาหนาผมสําหรับนักเแสดง
(Costume and Make-up Design for
Performance)
ฉากและเครื่องประกอบฉาก
(Set and Property)
กระบวนการหลังการผลิต 1
(Post Production Process I)
กระบวนการหลังการผลิต 2
(Post Production Process II)
จิตวิทยาสื่อมวลชน
(Mass Media Psychology)
ภาพตัวแทนเพศสภาพในสื่อมวลชน

3(2-2-5)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

CC320
CC321
CC322

รหัสวิชา

(Gender Representation in the Mass Media)
สื่อมวลชนและวัฒนธรรมหลอมรวม
(Media and Convergence Culture)
การแสดง 1
(Acting 1)
การแสดง 2
(Acting 2)
[2.2.4] กลุมวิชาทั่วไป
ชื่อวิชา

3(3-0-6)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

หนวยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

CC401

CC402

CC403

CC404

CC405

CC406

บูรณาการทํางานและการเรียนดานการออกแบบและ
ผลิตสื่อดิจิทัล 1
(Work-Integrated Learning in Digital Media
Design and Production 1)
บูรณาการทํางานและการเรียนดานการออกแบบและ
ผลิตสื่อดิจิทัล 2
(Work-Integrated Learning in Digital Media
Design and Production 2)
บูรณาการทํางานและการเรียนดานการออกแบบและ
ผลิตสื่อดิจิทัล 3
(Work-Integrated Learning in Digital Media
Design and Production 3)
เรื่องคัดเฉพาะดานการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล 1
(Selected Topic in Digital Media Design and
Production 1)
เรื่องคัดเฉพาะดานการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล 2
(Selected Topic in Digital Media Design and
Production 2)
เรื่องคัดเฉพาะดานการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล 3

3(1-5-3)

-

3(1-5-3)

-

3(1-5-3)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

(Selected Topic in Digital Media Design and
Production 3)
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(3) กลุมวิชาเอกภาพยนตรดิจิทัล (Digital Film)
[3.1] วิชาเอกบังคับภาพยนตรดิจิทัล
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

30 หนวยกิต
หนวยกิต
เงื่อนไข
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

CF001
CF002
CF003
CF004
CF005
CF006
CF007
CF008
CF009
CF010

CF011

CF012

ภาพยนตรเบื้องตน
(Introduction to Film)
ทฤษฎีภาพยนตรและการวิจารณ
(Film Theories and Criticism)
การเลาเรื่อง
(Storytelling)
การเขียนบทภาพยนตร
(Film Script Writing)
การผลิตภาพยนตรดิจิทัล
(Digital Film Production)
การบริหารจัดการธุรกิจภาพยนตร
(Film Business Management)
ภาษาอังกฤษสําหรับงานภาพยนตร
(English for Film)
การวิจัยภาพยนตร
(Research for Film)
สัมมนางานภาพยนตร
(Seminar on Film)
ประสบการณวิชาชีพทางภาพยนตร
(Film Practicum)
หรือ
โครงงานดานภาพยนตร
(Film Project)
หรือ
สหกิจศึกษา

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(2-2-5)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(0-6-3)

สอบผานรายวิชาใน
หลักสูตรจํานวนไม
นอยกวา 120 หนวย
กิตและตามเกณฑที่
สาขาวิชากําหนด

3(1-0-8)

สอบผานรายวิชาใน
หลักสูตรจํานวนไม
นอยกวา 120 หนวย
กิตและตามเกณฑที่
สาขาวิชากําหนด

6(0-40-20)

สอบผานรายวิชาใน
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

หลักสูตรจํานวนไม
นอยกวา 120 หนวย
กิตและตามเกณฑที่
สาขาวิชากําหนด

(Co-operative Education)

[3.2] วิชาเอกเลือกภาพยนตรดิจิทัล
18 หนวยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือกจากกลุมวิชาใดก็ไดตอไปนี้ 18 หนวยกิต
รหัสวิชา

[3.2.1] กลุมวิชาการผลิตภาพยนตรดิจิทัล
ชื่อวิชา

หนวยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

CF101
CF102
CF103
CF104
CF105
CF106
CF107
CF108
CF109
CF110

การออกแบบและผลิตโมชันกราฟกเพื่อภาพยนตร
(Design and Motion Graphic for Film)
การกํากับภาพยนตร
(Film Directing)
การออกแบบงานสรางภาพยนตร
(Production Design for Film)
เสียงในงานภาพยนตร
(Sound for Film)
การออกแบบภาพในภาพยนตร
(Visual Design for Film)
การออกแบบแสงในภาพยนตร
(Lighting Design for Film)
ศิลปะดิจิทัลสําหรับภาพยนตร
(Visual Effect for Film)
การผลิตภาพยนตรสารคดี
(Documentary Film Production)
การผลิตภาพยนตรบันเทิง
(Feature Film Production)
การผลิตภาพยนตรสั้น
(Production for Short Film)

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

CF111
CF112
CF113
CF114
CF115

รหัสวิชา

การผลิตภาพยนตรแอนิเมชัน
(Animated Film Production)
กระบวนการหลังการถายทํา 1
(Post Production Process I)
กระบวนการหลังการถายทํา 2
(Post Production Process II)
การแสดง 1
(Acting 1)
การแสดง 2
(Acting 2)
[3.2.2] กลุมวิชาทั่วไป
ชื่อวิชา

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

หนวยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

CF401
CF402
CF403
CF404
CF405
CF406

บูรณาการทํางานและการเรียนดานภาพยนตรดิจิทัล 1
(Work-Integrated Learning in Digital Film 1)
บูรณาการทํางานและการเรียนดานภาพยนตรดิจิทัล 2
(Work-Integrated Learning in Digital Film 2)
บูรณาการทํางานและการเรียนดานภาพยนตรดิจิทัล 3
(Work-Integrated Learning in Digital Film 3)
เรื่องคัดเฉพาะภาพยนตรดิจิทัล 1
(Selected Topic in Digital Film 1)
เรื่องคัดเฉพาะภาพยนตรดิจิทัล 2
(Selected Topic in Digital Film 2)
เรื่องคัดเฉพาะภาพยนตรดิจิทัล 3
(Selected Topic in Digital Film 3)

3(1-5-3)

-

3(1-5-3)

-

3(1-5-3)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-
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ค. กลุมวิชาโท
15 หนวยกิต
นักศึกษาตองเลือกเรียนวิชาโท 15 หนวยกิต โดยสามารถเลือกเรียนจาก 1) กลุมวิชาโทในคณะ โดยเลือก
เรียนกลุมวิชาโทในคณะที่ไมตรงกับกลุมวิชาเอกของตนเองเพียง 1 กลุม หรือ 2) กลุมวิชาโทนอกคณะ
(1) กลุมวิชาโทในคณะ
[1.1] กลุมวิชาโทนิเทศศาสตรการตลาดดิจิทัล
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
เงื่อนไข
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

CX401
CX402
CX403
CX404
CX405
CX406
CX407

หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
(Principles of Advertising and Public Relations)
พฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล
(Consumer Behavior in Digital Era)
หลักการสรางตราสินคา
(Principles of Branding)
การสื่อสารการพัฒนา 4.0
(Development Communication 4.0)
การสื่อสารการตลาดระหวางประเทศ
(International Marketing Communication)
การรณรงคทางการสื่อสารการตลาด
(Marketing Communication Campaign)
การสื่อสารตราสินคาในอุตสาหกรรมการบริการตอนรับ
(Brand Communication in Hospitality Industry)

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

35

[1.2] กลุมวิชาโทการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

หนวยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

CX411
CX412
CX413
CX414
CX415
CX416
CX417
CX418

การเลาเรื่อง
(Storytelling)
การสรางสรรคบท
(Creative Script Writing)
การรายงานขาว
(News Reporting)
การสรางสรรคเนื้อหาเฉพาะกลุม
(Content Creation for Specific Targets)
ขาวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง
(Arts, Culture and Entertainment News)
ผูดําเนินรายการและการเปนพิธีกร
(Moderator and Master of Ceremony)
การกระจายเสียงและแพรภาพนานาชาติ
(International Broadcasting)
การผลิตรายการสารคดี
(Documentary Program Production)

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(2-2-5)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(2-2-5)

-

3(3-0-6)

-

3(2-2-5)

-
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[1.3] กลุมวิชาโทภาพยนตรดิจิทัล
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

หนวยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาดวยตนเอง)

CX421
CX422
CX423
CX424
CX425
CX426

ภาพยนตรเบื้องตน
(Introduction to Film)
ทฤษฎีภาพยนตรและการวิจารณ
(Film Theories and Criticism)
การเขียนบทภาพยนตร
(Film Script Writing)
การผลิตภาพยนตรดิจิทัล
(Digital Film Production)
การบริหารจัดการธุรกิจภาพยนตร
(Film Business Management)
การแสดง 1
(Acting I)

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(2-2-5)

-

3(3-0-6)

-

3(2-2-5)

-

(2) กลุมวิชาโทนอกคณะ
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตรทุกกลุมวิชาเอกสามารถเลือกเรียนกลุมวิชาโทกลุมใดกลุมหนึ่งที่คณะวิชาอื่น ๆ
ในมหาวิทยาลัยเปดใหเรียนเปนวิชาโท ในกรณีที่นักศึกษาไมเลือกเรียนวิชาโทคณะใดคณะหนึ่งโดยเฉพาะ ให
เลือกเรียนวิชานอกคณะโดยเลือกจากรายวิชาในกลุมวิชาโทที่กําหนดไวในหลักสูตรไมนอยกวา 15 หนวยกิต
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(3) กลุมวิชาโทนิเทศศาสตรสําหรับนักศึกษาตางคณะ
นักศึกษาตางคณะสามารถเลือกเรียนรายวิชาของคณะนิเทศศาสตรเปนกลุมวิชาโท โดยเลือกเรียนจาก
กลุมวิชาโทภายในกลุมเดียวกัน จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต
[3.1] กลุมวิชาโทนิเทศศาสตรการตลาดดิจิทัล
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
เงื่อนไข
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

CX300
CX301
CX302
CX303
CX304
CX305
CX306
CX307

หลักนิเทศศาสตร
(Principles of Communication)
หลักการสื่อสารการตลาด
(Principles of Marketing Communication)
พฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล
(Consumer Behavior in Digital Era)
หลักการสรางตราสินคา
(Principles of Branding)
การสื่อสารการพัฒนา 4.0
(Development Communication 4.0)
การสื่อสารการตลาดระหวางประเทศ
(International Marketing Communication)
การรณรงคทางการสื่อสารการตลาด
(Marketing Communication Campaign)
การสื่อสารตราสินคาในอุตสาหกรรมการบริการตอนรับ
(Brand Communication in Hospitality Industry)

[3.2] กลุมวิชาโทการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

หนวยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

CX310
CX311
CX312

หลักนิเทศศาสตร
(Principles of Communication)
การเลาเรื่อง
(Storytelling)
ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน
(Mass Communication Theories)

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

CX313
CX314
CX315
CX316
CX317

การสรางสรรคเนื้อหาตามกระแสนิยม
(Content Creation for Trending Topics)
การกระจายเสียงและแพรภาพนานาชาติ
(International Broadcasting)
การผลิตรายการสารคดี
(Documentary Program Production)
จิตวิทยาสื่อมวลชน
(Mass Media Psychology)
ภาพตัวแทนเพศสภาพในสื่อมวลชน
(Gender Representation in the Mass Media)

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(2-2-5)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
นักศึกษาตองศึกษาวิชาเลือกเสรีจํานวนอยางนอย 6 หนวยกิต โดยนักศึกษาอาจเลือกรายวิชาที่เปดสอน
ในสาขาวิชาอื่นในระดับปริญญาตรีในคณะนิเทศศาสตรหรือคณะอื่นในมหาวิทยาลัย หรือรายวิชาที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในและตางประเทศทีม่ ีขอตกลง/รวมมือกับมหาวิทยาลัย หรือไดรับรองจากสํานักงาน ก.พ.
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
สวนที่ 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ นักศึกษาทุกคนตองเรียนจํานวน 21 หนวยกิต ดังตอไปนี้
1) กลุมวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร จํานวน 15 หนวยกิต
GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
(Thai for Careers)
พัฒนาทักษะภาษาไทยมาตรฐานในดานการฟง การพูด การอาน การเขียน การใชภาษาไทยเพื่อ
พัฒนาความคิดและอาชีพการงาน ฝกปฏิบัติทักษะการใชภาษาไทยโดยใชบทเรียน บทอาน และแบบฝกหัดที่มี
เนื้อหาเกี่ยวของกับอาชีพตามสาขาของผูเรียน
GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
(English for Communication 1)
หลักพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรทั่วไประดับจุลภาคและมหภาค การทํางานของกลไกราคา โครงสราง
ตลาดแบบต า ง ๆ การผลิ ตและต นทุ น การผลิต ปญ หาผลกระทบภายนอกและการจัด สรรสิน ค าสาธารณะ
หลักการเบื้องตนของการคํานวณรายไดประชาชาติ โครงสรางของระบบเศรษฐกิจไทย การบริโภค การออม
การลงทุน ตลาดเงินและตลาดทุน การคาระหวางประเทศ นโยบายการเงินและการคลัง ปญหาเศรษฐกิจที่
สําคัญ เงินเฟอ การวางงาน เงินฝด เงินตึง รวมทั้งปญหาเศรษฐกิจปจจุบัน และแนวทางการแกไข
GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
(English for Communication 2)
ศึกษากอน GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 หรือคะแนน TOEIC หรือเทียบเทาตามเกณฑที่
กําหนด
พั ฒ นาทั กษะการใช ภ าษาอั งกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน โดยเนน ทักษะการฟงเพื่อจับ
ใจความสําคัญและรายละเอียดจากขอความหรือบทสนทนาที่ซับซอนขึ้น การมีสวนรวมในการสนทนาโดยการ
ถามตอบ และแสดงความคิดเห็น การพูดในสถานการณตาง ๆ ที่พบในชีวิตประจําวัน รวมทั้งการนําเสนอและ
เปรียบเทียบขอมูลทางธุรกิจอยางงาย การอานขอความในหัวขอที่หลากหลายทั้งในรูปแบบทั่วไปและผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1
3(3-0-6)
(English for Communication in Careers 1)
ศึกษากอน GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 หรือคะแนน TOEIC หรือเทียบเทาตามเกณฑที่
กําหนด
พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจที่สอดคลองกับสาขาวิชา บูรณาการทักษะ
การฟง พูด อาน และเขียน ฝกสนทนาทางโทรศัพทนําเสนอขอมูล เปรียบเทียบและวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ
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เขียนบันทึกภายในและจดหมายอิเล็กทรอนิกส อานขาวหรือบทความเพื่อศึกษารายละเอียดและสรุปใจความ
สําคัญ กําหนดใหมีการอานนอกเวลาและการศึกษาดวยตนเอง
GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2
3(3-0-6)
(English for Communication in Careers 2)
ศึกษากอน GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1 หรือคะแนน TOEIC หรือ
เทียบเทาตามเกณฑที่กําหนด
พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจที่สอดคลองกับสาขาวิชา บูรณาการทักษะ
การฟง พูด อาน และเขียน ฝกเสนอและอภิปรายขอคิดเห็น สัมภาษณงาน เขียนประวัติสวนตัวและจดหมาย
สมัครงาน อานขาวหรือบทความเพื่อศึกษารายละเอียดและสรุปใจความสําคัญ กําหนดใหมีการอานนอกเวลา
และการศึกษาดวยตนเอง
2) กลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ 3 หนวยกิต
GE101 การประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Innovation-Driven Entrepreneurship)
กระบวนการประกอบการเพื่ อ เสริ ม สร า งและผสมผสาน ทฤษฎี แนวคิ ด ทั ก ษะ ทั ศ นคติ และ
ความสามารถในการเปนผูประกอบการ โดยการตระหนักถึงปญหาและโอกาส เพื่อคนหาแนวคิดและหนทาง
เชิงสรางสรรคในการแกไขปญหาและสรางคุณคา รวมไปถึงการพัฒนาตอยอดใหเกิดการปฏิบัติในเชิงธุรกิจอยาง
เปนรูปธรรม
3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโคด
3(3-0-6)
(Digital Innovative Thinking and Coding)
แนวคิด มุมมอง และการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการ
แก ป ญหาในยุ คเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทัล ฝ กทั กษะพื้น ฐานการใชแอปพลิเ คชัน และการพัฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต
สมัยใหมผานกระบวนการคน ควา วิเคราะห และประมวลผลข อมูล จนเกิดนวัตกรรมที่ ต อบสนองต อ ความ
ตองการของคนในสังคม
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สวนที่ 2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก นักศึกษาเลือกเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิตจากกลุมวิชาตอไปนี้
- กลุมวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร
- กลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม
- กลุมวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน
คําอธิบายรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป-เลือก เปนไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (ดูภาคผนวก ก.)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 99 หนวยกิต
ก. กลุมวิชาแกนนิเทศศาสตร 36 หนวยกิต
BA961 หลักการตลาด
3(3-0-6)
(Principles of Marketing)
ความหมายของการตลาด แนวความคิดทางการตลาด ความสําคัญของการตลาดที่มีตอธุรกิจและ
เศรษฐกิจ หนาที่ทางการตลาด สิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลทางการตลาด พฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ตลาดและสวนแบงการตลาด การใชสวนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ การตั้งราคา การจัดจําหนายและการ
สงเสริมการตลาด
EC961 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Economics)
หลักพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรทั่วไประดับจุลภาคและมหภาค การทํางานของกลไกราคา โครงสราง
ตลาดแบบตาง ๆ การผลิตและตนทุนการผลิต ปญหาผลกระทบภายนอกและการจัดสรรสินค าสาธารณะ
หลักการเบื้องตนของการคํานวณรายไดประชาชาติ โครงสรางของระบบเศรษฐกิจไทย การบริโภค การออม
การลงทุน ตลาดเงินและตลาดทุน การคาระหวางประเทศ นโยบายการเงินและการคลัง ปญหาเศรษฐกิจที่
สําคัญ เงินเฟอ การวางงาน เงินฝด เงินตึง รวมทั้งปญหาเศรษฐกิจปจจุบัน และแนวทางการแกไข
LW961 กฎหมาย การเมือง และการปกครองของไทย
3(3-0-6)
(Thai Laws, Politics and Government)
ความหมาย ความสําคัญของหลักการของกฎหมาย ระบบกฎหมาย หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญา ศึกษารูปแบบของการเมือง รัฐและสถาบันทางการเมือง
โครงสรางและวิวัฒนาการทางการปกครองของไทย ระบบและกลไกการบริหารของรัฐ
CA106 หลักนิเทศศาสตร
3(3-0-6)
(Principles of Communication)
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ความหมาย ความสําคัญ ประเภท องคประกอบ และกระบวนการสื่อสาร หลักการสื่อสาร ปจจัยและ
อุปสรรคของการสื่อสาร แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารในระดับตาง ๆ การสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสาร
ระหวางบุคคล การสื่อสารกลุม การสื่อสารมวลชน และบทบาทของการสื่อสารในการพัฒนาสังคม
CA112 พัฒนาทักษะการอานและการเขียน
3(3-0-6)
(Reading and Writing Skill Development )
ฝกการอานเพื่อจับใจความสําคัญ เทคนิคการอานงานเขียนประเภทตาง ๆ วิเคราะห วิจารณและ
ประเมินคุณคาเนื้อหางานเขียนจากสื่อตาง ๆ ฝกการเขียนเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ การเลาเรื่อง การแสดงความ
คิ ด เห็ น การวิ จ ารณ การเขี ย นจดหมาย การเขีย นรายงาน การใชภ าษาไทยอยางถูกตองสําหรับ งานเขียน
ประเภทตาง ๆ
CA113 สื่อมวลชนและสื่อใหม
3(3-0-6)
(Mass Communication and New Media)
ศึกษากอน CA106 หลักนิเทศศาสตร
แนวคิ ดเกี่ ย วกั บ สื่อมวลชนและสื่อใหม วิวัฒ นาการ องคกรสื่อสารมวลชนทั้งในและตางประเทศ
หลักการสรางสรรคเนื้อหาและคุณสมบัติของผูสรางสรรคเนื้อหาในยุคดิจิทัล การวิเคราะหผูรับสารสื่อมวลชนและ
สื่อใหม อิทธิพลของการสื่อสารมวลชนและสื่อใหมตอสังคม บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของสื่อมวลชน
และผูสรางสรรคเนื้อหาผานสื่อใหม
CA114 หลักการสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
(Principles of Marketing Communication)
ศึกษากอน CA106 หลักนิเทศศาสตร
แนวคิดและหลักการของการสื่อสารการตลาด เครื่องมือที่ใชในการสื่อสารการตลาด การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การตลาดตรง การวิเคราะห ผูรับสารเปาหมาย การสรางตราสินคาและ
คุ ณค า ตราสิ น ค า การพั ฒ นากลยุ ทธ การสื่อสารการตลาดแบบบูร ณาการ การนําเสนอกลยุทธการสื่อสาร
การตลาด
CA202 วาทนิเทศ
3(3-0-6)
(Speech Communication)
ทฤษฎีหลักการพูด ความสําคัญ องคประกอบและประเภทของการพูด การเตรียมการพูด ฝกการพูด
ประเภทตาง ๆ ในที่ชุมชน การพูดเลาเรื่อง การพูดโนมนาวใจ การสัมภาษณ การประชุม การอภิปราย และการ
โตวาที รวมทั้งฝกการวิเคราะห วิจารณ และประเมินผลการพูด
CA205 ศิลปะการสื่อสารผานภาพและเสียง
3(2-2-5)
(Audio and Visual Arts for Communication)
จิ ต วิ ท ยาการสื่ อ สารด ว ยภาพ ตั ว อั ก ษร และเสี ย ง การใช จิ ต วิ ท ยาในการถ า ยทอดความคิ ดและ
ความรูสึกเพื่อใหสอดคลองกับความรูและความเขาใจของผูรับสาร การจัดองคประกอบของภาพและเสียง ทฤษฎี
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และเทคนิคเบื้องตนเกี่ยวกับการถายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ฝกการถายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเบื้องตน
ทั้งในสตูดิโอและนอกสถานที่
CA304 การวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตร
3(3-0-6)
(Introduction to Communication Research)
หลักและแนวคิดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร กระบวนการวิจัย ตั้งแตการตั้งปญหานํา
วิจัย การสํารวจวรรณกรรมที่ เ กี่ย วข อง การตั้งสมมติ ฐาน การเลือกตัว อย าง การเก็บรวบรวมข อมู ล การ
วิเคราะหขอมูล การใชสถิติเบื้องตนในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอผลการวิจัย
CA306 กฎหมายและจริยธรรมนิเทศศาสตร
3(3-0-6)
(Laws and Ethics for Communication)
กฎหมายเกี่ยวกับงานนิเทศศาสตร การโฆษณา การประชาสัมพันธและสื่อทุกประเภท กฎหมายอาญา
วาดวยการหมิ่นประมาท ละเมิดและความรับผิดชอบทางแพง กฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของนักนิเทศศาสตร โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม
CA307 การจัดการสารสนเทศดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
(Information Management by Computer Software)
แนวคิดการออกแบบเพื่อนําเสนอสารสนเทศ เทคนิคการจัดการสารสนเทศ การประมวลผลสารสนเทศ
ฝกทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการจัดการ การประมวลผลและการสื่อสารสารสนเทศสําหรับงาน
นิเทศศาสตร
ข. กลุมวิชาเอก 48 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาเอกนิเทศศาสตรการตลาดดิจิทัล
[1.1] วิชาเอกบังคับนิเทศศาสตรการตลาดดิจิทัล 30 หนวยกิต
CM001 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
3(3-0-6)
(Principles of Advertising and Public Relations)
บทบาทของการโฆษณาและการประชาสัมพันธตอสังคม เศรษฐกิจ การตลาด การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการโฆษณา และการประชาสัมพันธ กระบวนการการโฆษณา
กระบวนการประชาสัมพันธ การวิเคราะหกลุมเปาหมายในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ สื่อเพื่อการ
โฆษณา เครื่องมือและเทคนิคการประชาสัมพันธ จริยธรรมในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ จรรยาบรรณ
ของนักโฆษณา และจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ
CM002 พื้นฐานมัลติมีเดียสําหรับงานสื่อสารการตลาดดิจิทัล
3(2-2-5)
(Multimedia Foundation for Digital Marketing Communication)
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการใชเครื่องมือเพื่อสรางและออกแบบสื่อดวยคอมพิวเตอรกราฟกใน
งานสื่อสารการตลาด ฝกปฏิบัติการใชซอฟทแวรเพื่อสรางและออกแบบสื่อและการนําเสนอขอมูล ทั้งดานภาพ
ดานเสียงและอื่น ๆ
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CM003 พฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Consumer Behavior in Digital Era)
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะหผูบริโภคในฐานะผูรับสารในแตละยุค ปจจัยทางจิตวิทยา
และปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล กระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภค การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัลเพื่อสรางคุณคาตราสินคา การนําพฤติกรรมผูบริโภคมาใช
ในการวางกลยุทธและเปาหมายในการจูงใจ ปจจัยทางจิตวิทยาและปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล
CM004 หลักการสรางตราสินคา
3(3-0-6)
(Principles of Branding)
หลักการและแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับตราสินคา ความหมายและความสําคัญของตราสินคาที่มีตอ
ธุรกิจและองคกร กระบวนการสรางตราสินคา องคประกอบของตราสินคา คุณคาของตราสินคา กรณีศึกษา
เทคนิคการสื่อสารการตลาดเพื่อสรางตราสินคาระดับภูมิภาคและระดับโลก ฝกวิเคราะหกรณีศึกษาการสราง
และการสื่อสารตราสิน ค าใหส อดคล องกั บสภาพแวดลอมทางการตลาดและภูมิทัศนดานสื่อที่เหมาะสมกั บ
สถานการณ
CM005 ความคิดสรางสรรคเพื่อการนําเสนองานสื่อสารการตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
(Creativity for Presentations in Digital Marketing Communication)
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค การจูงใจ ศิลปะ พฤติกรรมผูบริโภค การ
วิเคราะหผูรับสาร การนําเสนอ การแปลงความคิดสรางสรรคสูการสรางสารเพื่อนําเสนอในงานสื่อสารการตลาด
ฝกวิเคราะหเชิงสรางสรรคเพื่อออกแบบเนื้อหาสารประเภทตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสื่อสารการตลาดดิจิทัลให
สอดคลองกับกลุมเปาหมาย ฝกปฏิบัติการเตรียมการผลิตและการนําเสนอผลงาน
CM006 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
(English for Marketing Communication)
การใชภาษาอังกฤษสําหรับงานดานการสื่อสารการตลาด ทั้งดานการอาน การเขียน การฟง และการ
พูด เพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารและสามารถนําทักษะดังกลาวมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันและวิชาชีพ
ทางดานการผลิตและการออกแบบสื่อ
CM007 การวางแผนและประเมินผลการสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
(Marketing Communication Planning and Evaluation)
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนชองทาง และการประเมินผลสื่อในการสื่อสารการตลาด
เทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะหประสิทธิผลของชองทางการสื่อสาร วิเคราะหกรณีศึกษาการวางแผน
ชองทางการสื่อสารการตลาดและการประเมินผลสื่อ
CM008 การวิจัยสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
(Marketing Communication Research)
ศึกษากอน CA304 การวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตร
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แนวคิดและหลักการเกี่ ยวกั บ การวิจัย เพื่ อการสื่ อสารการตลาด กระบวนการวิจัยเพื่ อการสื่ อสาร
การตลาด การฝกเขียนโครงรางการวิจัย การดําเนินงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยสําหรับงานสื่ อสาร
การตลาด การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคกร การวิจัยเพื่อการโฆษณา การวิจัยตราสินคา
การวิจัยชองทางการสื่อสารการตลาดทั้งออนไลนและออฟไลน
CM009 สัมมนาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
(Seminar on Digital Marketing Communication)
การวิเคราะหสถานการณ ปญหาและแนวทางแกไขปญหาในงานสื่อสารการตลาดดิจิทัลในระดับการ
บริหารจัดการและระดับปฏิบัติการ การสื่อสารตราสินคา การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและ
การสื่อสารโดยศึกษาจากกรณีตัวอยางซึ่งเกี่ยวของกับองคกรและสินคา ภาพลักษณและชื่อเสียงขององคกร และ
พิจารณาความรับผิดชอบตอสังคมบนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรม
CM010 ประสบการณวิชาชีพการสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
(Marketing Communication Practicum)
สอบผานรายวิชาในหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 120 หนวยกิตและตามเกณฑที่สาขาวิชากําหนด
จัดใหนักศึกษาออกฝกงานดานการสื่อสารการตลาด ในหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดย
ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา ใหมีระยะเวลาการฝกงานไมนอยกวา 12 สัปดาห หรือไมต่ํากวา 400
ชั่วโมงตามที่สาขาวิชากําหนด และใหเสนอรายงานการฝกงานประกอบ
CM011 โครงงานดานการสื่อสารการตลาด
3(1-0-8)
(Marketing Communication Project)
สอบผานรายวิชาในหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 120 หนวยกิตและตามเกณฑที่สาขาวิชากําหนด
การจัดทําโครงงานดานการสื่อสารการตลาด เนนในประเด็นตามกลุมรายวิชายอยที่นักศึกษาสนใจ
โดยนั กศึ กษาต องเขี ย นโครงการและนํ า เสนอตอสาขาวิช า ดําเนิน โครงงาน และ/หรือ ผลิตผลงาน ตาม
โครงการที่ไดรับ ความเห็นชอบจากสาขาวิชา ภายใตการดูแลควบคุ ม ใหคําปรึกษาจากอาจารย ที่ป รึ กษาที่
สาขาวิชาแตงตั้ง นําเสนอผลงานดวยปากเปลา และการเขียนรายงานทางวิชาการออกเผยแพร
CM012 สหกิจศึกษา
6(0-40-20)
(Co-operative Education)
สอบผานรายวิชาในหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 120 หนวยกิตและตามเกณฑที่สาขาวิชากําหนด
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอยางมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเปนระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษาในฐานะพนักงานชั่วคราว นักศึกษาจะตองเขารับการเตรียมความพรอมทั้งทางดานวิชาการ และการ
ปฏิ บั ติ ต นในสั งคมการทํ า งาน รวมทั้ งดํ าเนิน การตามขั้น ตอนของสหกิจ ศึก ษาที่ มหาวิทยาลัย กําหนด การ
ปฏิบัติงานและการประเมินผลอยูภายใตการกํากับดูแลของอาจารยที่ปรึ กษาของสาขาวิชา และพนักงานที่
ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย
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[1.2] วิชาเอกเลือกนิเทศศาสตรการตลาดดิจิทัล 18 หนวยกิต
[1.2.1] กลุมวิชาการจัดการในงานสื่อสารการตลาด
CM101 การสื่อสารองคกร
3(3-0-6)
(Corporate Communication)
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับองคการและการสื่อสารองคกร การสื่อสารองคกรกับกลุมประชาชน
เปาหมายภายในและภายนอก การสรางอัตลักษณ ภาพลักษณและชื่อเสียง ความรับผิดชอบตอสังคม การ
โฆษณาและประชาสัมพันธองคกรและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
CM102 การสื่อสารการตลาดดิจิทัลเพื่อบริหารความสัมพันธ
3(3-0-6)
(Digital Marketing Communication for Relationship Management)
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ การสรางและการบริหารความสัมพันธ กลยุทธและ
วิธีการดําเนินงานบริหารความสัมพันธระหวางองคกรกับกลุมเปาหมายตาง ๆ ทั้งภายใน ภายนอกองคการและ
บนชุมชนเสมือน บูรณาการการสื่อสารการตลาดออนไลนและออฟไลน
CM103 การสื่อสารการพัฒนา 4.0
3(3-0-6)
(Development Communication 4.0)
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ การพัฒนาและแนวนโยบายอื่ น ๆ ที่เกี่ยวของกับ การ
พัฒนา เศรษฐกิจสรางสรรค เศรษฐกิจดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดานสื่อ การแพรกระจายนวัตกรรม
การสื่อสารรณรงค การตลาดเพื่อสังคม การสื่อสารแบบมีสวนรวม กรณีศึกษาการบูรณาการการสื่อสารดิจิทัล
เพื่อพัฒนาสังคม
CM104 การบริหารประเด็นในการสือ่ สารการตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
(Issues Management in Digital Marketing Communication)
การวิเคราะหและประเมินสถานการณเกี่ยวกับประเด็นสาธารณะ การตัดสินใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและ
ผลกระทบของภาวะวิกฤติที่มีผลตอภาพลักษณและชื่อเสียงองคกร บทบาทของการสื่อสารการตลาดในการ
จัดการภาวะวิกฤติ การวางแผนและการจัดการการสื่อสารประเด็นในสื่อสังคมออนไลน กรณีศึกษากลยุทธการ
พลิกฟนสถานการณจากภาวะวิกฤติเพื่อเสริมสรางภาพลักษณและชื่อเสียงองคกร
CM105 การสื่อสารการตลาดระหวางประเทศ
3(3-0-6)
(International Marketing Communication)
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการดําเนินงานการสื่อสารการตลาดระหวางประเทศในองคกร
ธุรกิจ ปจจัยและพลังตาง ๆ ที่เกี่ยวของและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ตอการดําเนินงานการ
สื่อสารการตลาดระหวางประเทศในยุคดิจิทัล เนนศึกษาจากกรณีศึกษาของประเทศตาง ๆ
CM106 ชุมชนสัมพันธกับความรับผิดชอบตอสังคม
3(3-0-6)
(Community Relations and Social Responsibility)
แนวคิด หลักการเกี่ยวกับความสัมพันธและความรับผิดชอบตอสังคม การวิเคราะหกลุมผูมีสวนไดสวน
เสีย สถานการณและบริบทของชุมชนระดับตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับองคกร สินคาและบริการ วิเคราะห
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วิธีการสื่อสารหรือการเลือกใชกิจกรรมทางการสื่อสารและการประเมินผลในการดําเนินงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
สรางความสัมพันธและความรับผิดชอบตอสังคม ฝกปฏิบัติโดยอาศัยกรณีศึกษาจากชุมชนตาง ๆ
CM107 การสื่อสารการตลาดกับผลกระทบทางสังคม
3(3-0-6)
(Marketing Communication and Social Impact)
บทบาท อิทธิพล และผลกระทบของการสื่อสารการตลาดที่ มีตอบุ คคล ชุมชน และสังคม ในดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของนักสื่อสารการตลาด การ
ควบคุมทางกฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของ การวิเคราะหกรณีศึกษา
CM108 การจัดการสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
(Marketing Communication Management)
หลักการและกระบวนการการดําเนินงานธุรกิจของหนวยงานการสื่อสารการตลาดและบริษัทตัวแทน
เพื่อการสื่อสารการตลาด การจัดโครงสรางองคกร การจัดสรรบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่น ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ กลยุทธการจัดหา การใหบริการและการประสานงานแกบริษัทลูกคา การเสริมสรางและรักษา
ความสั มพั น ธ อั น ดี กั บ บริ ษั ทลู ก ค า การติ ด ตามประเมิ น ผลเพื่ อนํ า มาปรั บ ปรุง แก ไ ขวิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานให มี
ประสิทธิภาพ
CM109 การบริหารงานลูกคา
3(3-0-6)
(Client Management)
กระบวนการและการดําเนินงานดานการบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมการโฆษณา การวิเคราะห
แผนกลยุทธการตลาดและการสื่อสารการตลาด การติดตอประสานงานกับสวนงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในธุรกิจ
การสื่ อสารการตลาด การเขี ย นรายงานและการนําเสนอข อมูล ต อลูก คา ในธุร กิจ อุตสาหกรรมการสื่ อ สาร
การตลาด
CM110 สื่อดิจิทัลกับสังคม
3(3-0-6)
(Digital Media and Society)
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนสื่อในยุคดิจิทัล ปจจัยดาน
เศรษฐกิจและสังคมที่มีผลตอภูมิทัศนสื่อ กระแสความนิยมดานสื่อและกระแสวัฒนธรรมประชานิยมที่มีผลตอ
การสื่อสารการตลาด การใชประโยชนและการจัดการผลกระทบของสื่อดิจิทัลในการสื่อสารการตลาด การ
พัฒนาทักษะและการรูเทาทันดิจิทัล การใชสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมในดานการสรางเนื้อหา การใชผูนําความคิด
การสรางผลกระทบต อเนื่องที่ เกิ ดจากการแบงปน สงตอขอมูลและการสนทนาบนสื่ อสังคมเพื่ อการสื่ อสาร
การตลาด
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[1.2.2] กลุมวิชาการผลิตเนื้อหาเพื่อการสื่อสารการตลาด
CM201 การเขียนในงานสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
(Writings in Marketing Communication)
แนวคิดและเทคนิคการวิเคราะหผูรับสารและออกแบบเนื้อหาสารในงานสื่อสารการตลาดเพื่ อให
สอดคลองกับกลุมเปาหมาย ฝกการคิดและวิเคราะหเชิงสรางสรรคเพื่อผลิตงานเขียนเพื่อการสื่อสารการตลาด
ประเภทตาง ๆ เชน ขาว บทสัมภาษณ คําบรรยายภาพ บทความ สารคดี ประกาศ แถลงการณ สุนทรพจน เพื่อ
เผยแพรผานชองทางการสื่อสารที่เหมาะสม
CM202 การพูดในงานสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
(Speaking in Marketing Communication)
หลักการพูดและการนําเสนองานในงานสื่อสารการตลาด การเตรียมการพูดและการนําเสนองาน การ
ใชภาษาในการพูดและการนําเสนองาน เทคนิคการวางแผนและการใชสื่อเพื่อการนําเสนองานที่สอดคลองกับ
กลุมเปาหมาย ฝกการพูดลักษณะตาง ๆ การบรรยายสรุป การแถลงขาว การสัมภาษณ การประชุม การเปน
พิธีกร การพูดในโอกาสตาง ๆ และฝกการนําเสนองานเพื่อการสื่อสารการตลาด
CM203 การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษในงานการสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
(Speaking and Writing English in Marketing Communication)
หลักและวิธีการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ ฝกการพูดในงานสื่อสารการตลาด การกลาวตอนรับ
การแนะนําสินคา องคกร บุคคลและสถานที่ การตอบขอซักถาม การฝกการเขียนภาษาอังกฤษในงานสื่อสาร
การตลาด การเขียนบันทึกภายใน การเขียนขาว การบรรยายภาพขาว
CM204 การออกแบบเนื้อหาเชิงสรางสรรคในการสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
(Creative Content for Marketing Communication)
แนวคิด วิธีการและขั้นตอนการวางแผนการออกแบบเนื้อหาสําหรับการสื่อสารการตลาด กลยุทธ
ความคิดสรางสรรคในการออกแบบเนื้อหาสําหรับสินคาและบริการประเภทตาง ๆ ฝกการสรางสรรคเนื้อหาเพื่อ
การสื่อสารการตลาดในชองทางสื่อแตละประเภท
CM205 การเลาเรื่องในการสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
(Storytelling for Marketing Communication)
แนวคิดเกี่ยวกับการสรางเนื้อหาและการเลาเรื่องในการสื่อสารการตลาด เทคนิคการเลาเรื่อง การ
สรางความนาสนใจผานการผูกโครงเรื่อง การสรางตัวละคร การสรางจุดหักเห การสรุปแนวคิดหลักของเรื่องที่
เหมาะสมกับธรรมชาติของสื่อและผูรับสารบนสื่อดิจิทัล
CM206 การสื่อสารการตลาดบนสื่อสังคม
3(3-0-6)
(Marketing Communication Strategy on Social Media)
หลักการและกลยุทธสําหรับการสื่อสารการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน เทคนิคการใชผูนําทางความคิด
บนสื่อสังคม เทคนิคการบริหารจัดการเนื้อหาและการใชประโยชนจากกระแสความนิยมบนสื่อสังคม การบริหาร
และจัดการผลกระทบและผลตอบรับบนสื่อสังคม การวัดและประเมินประสิทธิผลของการใชสื่อสังคม
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CM207 การรณรงคทางการสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
(Marketing Communication Campaign)
กระบวนการและการดํ า เนิ น งานวางแผนรณรงค ก ารสื่ อ สารการตลาด การวิ เ คราะห ขอ มู ล ทาง
การตลาด การกําหนดกลุมเปาหมาย การวางกลยุทธ การผลิตงานการสื่อสารการตลาด การบูรณาการสาร สื่อ
และเครื่องมือสื่อสารตาง ๆ การประเมินการรณรงคการสื่อสารการตลาด ฝกปฏิบัติการวางแผน การนําเสนอ
แผน และดําเนินงานตามแผนรณรงคการสื่อสารการตลาด
CM208 การสรางสรรคและการออกแบบเชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
(Creativity and Design for Business)
ความสัมพันธของธุรกิจกับการสรางสรรคและออกแบบ กระบวนการและขั้นตอนการออกแบบ การ
วิเคราะหบริบททางการตลาด สังคมและวัฒนธรรม การศึกษาพฤติกรรมความตองการผูบริโภคและผูมีสวนได
สวนเสีย ฝกปฏิบัติสรางสรรคงานออกแบบใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของธุรกิจ
CM209 สุนทรียภาพทางศิลปะและการออกแบบ
3(3-0-6)
(Art and Design Appreciation)
หลักการสุนทรียศาสตรความรู ความเขาใจในคุณคาความเปนมาของทัศนศิลปสาขาตาง ๆ รูปแบบ
ของศิลปะและการออกแบบของไทยและสากล ประสบการณในการดูงานศิลปะและการออกแบบเพื่ อ เป น
พื้นฐานในการสรางสรรคงานออกแบบสื่อ
CM210 การสรางตราสินคาขามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Cross Culture Branding)
ศึกษากอน CM004 หลักการสรางตราสินคา
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับตราสินคาและการสรางตราสินคาขามวัฒนธรรม องคประกอบของตรา
สิ น ค า คุ ณค า ของตราสิ น ค า บทบาทและความสําคัญ ของการสื่อสารการตลาดกับ การสรางตราสิน คาขาม
วัฒนธรรม กรณีศึกษาเทคนิคการสื่อสารการตลาดเพื่อสรางตราสินคาระดับภูมิภาคและตราสินคาระดับโลก
CM211 การสื่อสารตราสินคาสําหรับผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
3(3-0-6)
(Brand Communication for Small and Medium Enterprises)
แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดและการสื่อสารการตลาดสําหรับผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม การสรางความไดเปรียบทางการแขงขันภายใตงบประมาณที่จํากัดและตราสินคายังไมเปนที่รูจักในตลาด
การวางแผนและพัฒนากลยุทธการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจ
CM212 การสื่อสารตราสินคาในอุตสาหกรรมการบริการตอนรับ
3(3-0-6)
(Brand Communication in Hospitality Industry)
ประเภทและความสําคัญของอุตสาหกรรมการบริการตอนรับ การประยุกตใชหลักการ แนวคิดและ
ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดและตราสินคาในอุตสาหกรรมการบริการตอนรับ การสื่อสารตราสินคาในธุรกิจ
โรงแรม ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจการเดินทางทองเที่ยว วิเคราะหกรณีศึกษา
CM213 การสื่อสารตราสินคาสําหรับตราสินคาสินคาหรูหรา
3(3-0-6)
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(Brand Communication for Luxury Brand)
หลั กการและแนวคิ ดการสื่ อสารการตลาดและตราสิน คา หรูห รา ทิศทางและแนวโน มการตลาด
กลยุทธการกระจายสินคา การสรางประสบการณในรานคา การจัดการการขายปลีก กรณีศึกษาการบริหารตรา
สินคาหรูหรา
CM214 การปฏิสัมพันธทางสังคมและการวิเคราะหการสนทนาเพื่อการสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
(Social Interaction and Conversation Analysis for Marketing Communication)
ความสําคัญของการปฏิสัมพันธทางสังคมในวิถีแหงความเปนมนุษย แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห
การสนทนา การใชการวิเคราะหการสนทนาในบริบทงานโฆษณา งานประชาสัมพันธ การขายโดยพนักงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในงานสื่อสารการตลาด
[1.2.3] กลุมวิชาทักษะการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารการตลาด
CM301 พื้นฐานการออกแบบ
3(2-2-5)
(Fundamental of Design)
ประวัติ แนวคิด ทฤษฎีเบื้องตนของการออกแบบ การฝกปฏิบัติงานดานการสรางสรรค การออกแบบ
สื่ อโดยใช ศิลปะพื้ นฐานการออกแบบ จุ ด เสน ระนาบ รูป ราง รูป ทรง ลักษณะพื้น ผิว สี น้ําหนัก พื้น ที่วาง
หลักการออกแบบ เอกภาพ จังหวะ ความสมดุล สัดสวน การใชสีและการสื่อสัญลักษณทางการออกแบบ
CM302 คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการสื่อสารการตลาด 1
3(2-2-5)
(Computer Graphic for Marketing Communication 1)
หลักการและกระบวนการเบื้องตนทางศิลปะและการออกแบบกราฟก ฝกปฏิบัติการออกแบบและ
จัดทําชิ้นงานเพื่อการสื่อสารการตลาดดวยคอมพิวเตอรกราฟกเพื่อใชในสื่อประเภทตาง ๆ
CM303 คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการสื่อสารการตลาด 2
3(2-2-5)
(Computer Graphic for Marketing Communication 2)
ศึกษากอน CM302 คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการสื่อสารการตลาด 1
หลั กการและกระบวนการออกแบบและจัดทําชิ้นงานเพื่อการสื่อสารการตลาดดว ยคอมพิว เตอร
กราฟก ฝกปฏิบัติการออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณและตัวอักษร การเลือกใชสี กระบวนการผลิตสื่อและ
ตนฉบับที่ใชในงานสื่อมัลติมีเดีย สื่อออนไลนและสิ่งพิมพ ฝกปฏิบัติการออกแบบสื่อประเภทตาง ๆ
CM304 การถายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
(Digital Photography for Marketing Communication)
หลักการและกระบวนการถายภาพระบบดิจิทัลเพื่อใชในการสื่อสารการตลาด การจัดแสงและการใช
อุปกรณควบคุมแสงสําหรับถายภาพผลิตภัณฑ ฝกปฏิบัติการควบคุมกลอง การจัดแสงเพื่อการถายภาพจากแสง
จากธรรมชาติและแสงประดิษฐในสตูดิโอ กระบวนการผลิตงานกอนและหลังการถายทําเพื่อใชในการสื่อสาร
การตลาดในชองทางที่หลากหลาย
CM305 การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
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(Media Production for Marketing Communication)
หลักการและกระบวนการพื้นฐานสําหรับการผลิตงานสื่อในการสื่อสารการตลาด ฝกปฏิบัติการผลิต
งานสื่อในรูปแบบตาง ๆ การเตรียมการผลิต การผลิต งานภายหลังการผลิต
CM306 การกํากับศิลปเพื่อการสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
(Art Direction for Marketing Communication)
ศึกษากอน CM303 คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการสื่อสารการตลาด 2
หลักการและวิธีการกํากับศิลป ความเกี่ยวเนื่องกับการสื่อสารในดานการเลือกใชสี การวางรูปแบบ
การออกแบบหนา การจัดวางองคประกอบตัวอักษรและภาพ ฝกปฏิบัติงานดานกํากับศิลปเพื่อใชในงานโฆษณา
ทางสื่อตาง ๆ
CM307 ทัศนศิลปเพื่อการสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
(Visual Arts for Marketing Communication)
หลักการ แนวคิดและเทคนิคการสื่ อสารผ านภาพ การออกแบบและจัด องคป ระกอบภาพสํ าหรั บ
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ฝกปฏิบัติทักษะของการออกแบบภาพเพื่อการประชาสัมพันธ การโฆษณาและการ
สื่อสารการตลาด
CM308 การจัดการตราสินคาและการออกแบบสื่อ
3(2-2-5)
(Brand Management and Media Design)
หลักการและความสัมพันธระหวางการจัดการตราสินคากับการออกแบบสื่อ การสรางและปรับคุณคา
ความหมาย อัตลักษณ การวางตําแหนงและบุคลิกภาพของตราสินคาบริการหรือองคกร การออกแบบสื่อเพื่อ
เชื่อมโยงกลยุทธตราสินคาในการเขาถึงกลุมเปาหมาย กรณีศึกษาการจัดการตราสินคาดวยการออกแบบ
CM309 การออกแบบภาพประกอบสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
(Visual Design for Digital Media)
หลักการ กระบวนการและเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบของการสื่อสาร การพัฒนาความคิดรวบ
ยอดในการสร า งสรรค ภาพประกอบสํ า หรับ การสื่อความหมายในการออกแบบสื่อ ฝกปฏิบัติการออกแบบ
ภาพประกอบสําหรับภาพถาย ภาพวาด ภาพกราฟกและภาพเคลื่อนไหว
CM310 การออกแบบกราฟกเพื่อองคกรและผลิตภัณฑ
3(2-2-5)
(Graphic Design for Corporate and Product)
หลักการ วิธีการออกแบบกราฟก การจัดวางรูปประกอบ ภาพถาย สัญลักษณ รูปแบบ ขนาดตัวอักษร
เพื่อสื่อความหมายและสะทอนภาพลักษณขององคกรและผลิตภัณฑ ฝกปฏิบัติการออกแบบกราฟกเพื่ อการ
สื่อสารอัตลักษณองคกร ตราสัญลักษณผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
CM311 การออกแบบเพื่อกิจกรรมพิเศษและนิทรรศการ
3(2-2-5)
(Design for Special Event and Exhibition)
แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการวางแผนและออกแบบประสบการณการรับรูผานกิจกรรมพิเศษและ
นิทรรศการ การวิเคราะหความต องการขององค กรหรื อลู กคา การบริหารจัดการพื้น ที่ การสรางสรรค ดว ย
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เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ฝกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมพิเศษและนิทรรศการเพื่อสรางความเขาใจ การมีสวนรวม
การมีปฏิสัมพันธและความรูสึกผูกพันทางใจ
[1.2.4] กลุมวิชาทั่วไป
CM401 บูรณาการทํางานและการเรียนดานการสื่อสารการตลาด 1
3(1-5-3)
(Work-Integrated Learning in Marketing Communication 1)
การจัดศึกษาแบบบูรณาการ การศึกษาดูงานและถอดบทเรียนเพื่อเตรียมพรอมนักศึกษาสําหรับการ
ทํางานในตําแหนงที่เกี่ยวของกับงานการสื่อสารการตลาดในสถานประกอบการ โดยมีระยะเวลาทํางานไมนอย
กวา 4 สัปดาห หรือไมต่ํากวา 120 ชั่วโมง โดยไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
CM402 บูรณาการทํางานและการเรียนดานการสื่อสารการตลาด 2
3(1-5-3)
(Work-Integrated Learning in Marketing Communication 2)
การจัดศึกษาแบบบูรณาการ การศึกษาดูงานและถอดบทเรียนเพื่อเตรียมพรอมนักศึกษาสําหรับการ
ทํางานในตําแหนงที่เกี่ยวของกับงานการสื่อสารการตลาดในสถานประกอบการ โดยมีระยะเวลาทํางานไมนอย
กวา 6 สัปดาห หรือไมต่ํากวา 180 ชั่วโมง โดยไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
CM403 บูรณาการทํางานและการเรียนดานการสื่อสารการตลาด 3
3(1-5-3)
(Work-Integrated Learning in Marketing Communication 3)
การจัดศึกษาแบบบูรณาการ การศึกษาดูงานและถอดบทเรียนเพื่อเตรียมพรอมนักศึกษาสําหรับการ
ทํางาน ในตําแหนงที่เกี่ยวของกับงานการสื่อสารการตลาดในสถานประกอบการ โดยมีระยะเวลาทํางานไมนอย
กวา 8 สัปดาห หรือไมต่ํากวา 240 ชั่วโมง โดยไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
CM404 เรื่องคัดเฉพาะดานการสื่อสารการตลาด 1
3(3-0-6)
(Selected Topic in Marketing Communication 1)
ประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสื่อสารตราสินคา โดยสาขาวิชาเปนผูคัดเลือกและกําหนดหัวขอใน
การศึกษาแตละภาคการศึกษาใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
CM405 เรื่องคัดเฉพาะดานการสื่อสารการตลาด 2
3(3-0-6)
(Selected Topic in Marketing Communication 2)
ประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธเพื่อการสื่อสารการตลาดดิจิทัลโดย
สาขาวิชาเปนผูคัดเลือกและกําหนดหัวขอในการศึกษาแตละภาคการศึกษาใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
CM406 เรื่องคัดเฉพาะดานการสื่อสารการตลาด 3
3(3-0-6)
(Selected Topic in Marketing Communication 3)
ประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานการออกแบบและสรางสรรคเพื่อสื่อสารการตลาด โดยสาขาวิชาเปน
ผูคัดเลือกและกําหนดหัวขอในการศึกษาแตละภาคการศึกษาใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

53

(2) กลุมวิชาเอกการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล
[2.1] วิชาเอกบังคับการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล 30 หนวยกิต
CC001 การเลาเรื่อง
3(3-0-6)
(Storytelling)
แนวคิด ความเปนมาของเรื่องเลาและการเลาเรื่อง การออกแบบโครงสรางของเรื่องและรูปแบบการ
เลาเรื่อง หลักและเทคนิคการเลาเรื่องประเภทตาง ๆ การเลาเรื่องจากขอเท็จจริง การเลาเรื่องแบบละคร การใช
จินตนาการในการเลาเรื่อง โดยเนนฝกการเลาเรื่องผานการเขียน การพูด การแสดง ภาพ และสื่ออื่น ๆ
CC002 การสรางสรรคบท
3(3-0-6)
(Creative Script Writing)
แนวคิด ประเภท รูปแบบ หลักการเขียนบทวิทยุและบทโทรทัศน การคิดสรางสรรค การคนควา การ
คัดเลือกขอมูล และการเรียบเรียงใหเปนบทรายการ ฝกเขียนบทวิทยุและบทโทรทัศน สําหรับรายการประเภท
ตาง ๆ
CC003 การรายงานขาว
3(2-2-5)
(News Reporting)
กระบวนการผลิตขาวตั้งแตการคิดประเด็น การหาขอมูล การจับประเด็น การประเมินคุณคาขาว การ
ตรวจสอบขอเท็จจริง และเขียนขาวเพื่ อเผยแพรผ านช องทางสื่ อสารยุ คดิจิ ทัล ที่หลากหลาย ทั้งสื่อสิ่ งพิ ม พ
เว็บไซต วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อสังคมออนไลน
CC004 การออกแบบเนื้อหาและผลิตสื่อ
3(2-2-5)
(Content Design and Media Production)
แนวคิด หลักการ และเทคนิคการสรางสรรคเนื้อหาสําหรับสื่อดิจิทัลประเภทตาง ๆ การวิเคราะหผูรับ
สารเปาหมาย การออกแบบเนื้อหาและวิธีการนําเสนอเนื้อหา การผลิตเนื้อหาสําหรับเว็บไซตและสื่อสังคม
ออนไลนเพื่อนําเสนอผานแพลตฟอรมตาง ๆ
CC005 ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
(Mass Communication Theories)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวของกับกระบวนการสื่อสารมวลชน บทบาท หนาที่ อิทธิพลของสื่อมวลชนที่มี
ตอปจเจกบุคคลและสังคม โดยมุงใหเขาใจและสามารถนําไปใชเพื่ออธิบายผลสะทอนของสื่อมวลชนที่มีตอ
ปจเจกและสมาชิกในสังคม รวมทั้งสามารถนําแนวคิดทฤษฎีไปประยุกตใชในการศึกษาวิจัยเพื่อแกปญหาหรือ
พัฒนางานดานการสื่อสารมวลชน
CC006 การบริหารจัดการธุรกิจสื่อดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Media Business Management)
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ความหมาย ความสําคัญของการบริหารจัดการขอบเขตและรูปแบบการดําเนินธุรกิจ แหลงที่มาของ
รายได การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารวัตถุดิบและเทคโนโลยีที่ใชในการผลิต การบริหาร
ความเสี่ยง สวนประสมทางการตลาด การวิเคราะหแนวโนมของธุรกิจสือ่ ดิจิทัล
CC007 ภาษาอังกฤษสําหรับการออกแบบและผลิตสื่อ
3(3-0-6)
(English for Media Design and Production)
การใชภาษาอังกฤษสําหรับงานดานการผลิตและการออกแบบสื่อประเภทตาง ๆ ทั้งดานการอาน การ
เขี ย น การฟ ง และการพู ด เพื่ อพั ฒ นาทั กษะในการสื่อสารและสามารถนําทักษะดังกลาวมาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันและวิชาชีพทางดานการผลิตและการออกแบบสื่อ
CC008 การวิจัยประยุกตทางการออกแบบและผลิตสื่อ
3(3-0-6)
(Applied Research for Media Design and Production)
ศึกษาหลักและแนวคิดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย การกําหนดปญหานําวิจัย การสํารวจวรรณกรรมที่
เกี่ยวของ การตั้งสมมติฐาน การเลือกตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการใชสถิติในการ
ประมวลผลขอมูล การวิจัยประยุกตเพื่อคนหาองคความรู แนวทางการแกปญหาหรือคนหาแนวทางเพื่อปรับปรุง
พัฒนางานที่เกี่ยวของกับการผลิตและการออกแบบสื่อมวลชน โดยใหมีการศึกษาภาคสนามและนําเสนอในรูป
ของการทํารายงานเพื่อแสดงผลวิจัยที่คนพบ
CC009 สัมมนาการออกแบบและผลิตสื่อ
3(3-0-6)
(Seminar on Media Design and Production)
วิเคราะหและวิพากษบทบาทหนาที่ของสื่อและวิชาชีพดานสื่อทุกประเภท ทั้งในและตางประเทศ
ที่มีผลกระทบตอสังคม โดยคํานึงถึงองคประกอบดานความรับผิดชอบ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
CC010 ประสบการณวิชาชีพทางการผลิตและการออกแบบสื่อ
3(0-6-3)
(Media Design and Production Practicum)
สอบผานรายวิชาในหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 120 หนวยกิตและตามเกณฑที่สาขาวิชากําหนด
จัดใหนักศึกษาออกฝกงานกับองคกรสื่อดิจิทัลภายนอก โดยไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิช าใหมี
ระยะเวลาฝกงานไมนอยกวา 12 สัปดาห หรือไมนอยกวา 400 ชั่วโมงตามที่สาขาวิชากําหนด และใหเสนอ
รายงานการฝกงานประกอบ
CC011 โครงงานดานการผลิตและการออกแบบสื่อ
3(1-0-8)
(Media Design and Production Project)
สอบผานรายวิชาในหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 120 หนวยกิตและตามเกณฑที่สาขาวิชากําหนด
นักศึกษาที่สาขาวิชาพิจารณาวา มีคุณสมบัติเหมาะสมในการจัดทําโครงงานดานการออกแบบและ
ผลิตสื่อดิจิทัล แทนการออกฝกงานในหนวยงานภายนอก ตามรายวิชาประสบการณวิชาชีพทางการออกแบบ
และผลิตสื่อดิจิทัล ใหจัดทําโครงงานเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล โดยนักศึกษาตอง
เขียนโครงการและนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาดําเนินโครงงาน และ/หรือ ผลิตผลงาน ตามโครงการที่ไดรับ
ความเห็นชอบ
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CC012 สหกิจศึกษา
6(0-40-20)
(Co-operative Education)
สอบผานรายวิชาในหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 120 หนวยกิตและตามเกณฑที่สาขาวิชากําหนด
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอยางมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเปนระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษาในฐานะพนักงานชั่วคราว นักศึกษาจะตองเขารับการเตรียมความพรอมทั้งทางดานวิชาการ และการ
ปฏิ บั ติ ต นในสั งคม การทํ า งาน รวมทั้ งดํ า เนิน การตามขั้น ตอนของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัย กําหนด การ
ปฏิบัติงานและการประเมินผลอยูภายใตการกํากับดู แลของอาจารยที่ปรึกษาของสาขาวิชา และพนักงานที่
ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย
[2.2] วิชาเอกเลือกการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล 18 หนวยกิต
[2.2.1] กลุมวิชาการสรางสรรคเนื้อหาดิจิทัล
CC101 การออกแบบอินโฟกราฟกและโมชันกราฟก
3(2-2-5)
(Infographic and Motion Graphic Design)
ฝกการสกัดประเด็นจากขอมูลประเภทตาง ๆ มาจัดทําเปนอินโฟกราฟกและโมชั่นกราฟกเพื่ อการ
นําเสนอขอมูลในแบบภาษาภาพที่ทันสมัย
CC102 การรายงานขาวเพื่อแพลตฟอรมดิจิทัล
3(2-2-5)
(News Reporting for Digital Platforms)
ฝกการสื่อขาวเพื่อการรายงานเนื้อหาจากแหลงขอมูลเดียวกัน เปนหลากหลายรูปแบบ ขอความ
ตัวอักษร เสียง ภาพนิ่ง คลิป ภาพจากโดรน เพื่อนําเสนอผานแพลตฟอรมดิจิทัลตามเทคโนโลยีปจจุบัน
CC103 การไลฟทางแพลตฟอรมดิจิทัล
3(2-2-5)
(Live Streaming over Digital Platforms)
ฝกการสรางสรรคตามกระบวนการผลิต ตั้งแตการคัดเลือกประเด็น การวางแผนงาน การวางโครง
สคริปต การเตรียมขอมูลลวงหนา เทคนิคการพูดสดหนาจอ การนําเนื้อหาจากการไลฟมาใชประโยชนตอการ
ผลิตเนื้อหาเพื่อออกอากาศผานแพลตฟอรมดิจิทัล เฟซบุกไลฟ ยูทูบไลฟ ระบบโอทีที
CC104 การสรางสรรคเนื้อหาเฉพาะกลุม
3(3-0-6)
(Content Creation for Specific Targets)
ทฤษฎีการวิเคราะหผูรับสารประเภทตาง ๆ กลุมเพศที่หลากหลาย กลุมบุคคลตามชวงอายุ หรือกลุม
อื่น ๆ ฝกการเขียนงานที่มีความหลากหลายทั้งดานประเภทและรูปแบบใหตรงตามแฟลตฟอรม
CC105 การใชโดรนในงานสรางสรรคเนื้อหา
3(2-2-5)
(Drone Use for Content Creation)
การใชโดรนในการเปนอุปกรณชวยเพิ่มมูลคาในการสรางสรรคเนื้อหา ประเภทของโดรน วิธีการใช
งาน การฝกทักษะการบังคับ การเลือกมุมภาพ มารยาท จรรยาบรรณ ระเบียบขอกฎหมายที่เกี่ยวของ และการ
สอบใบอนุญาต
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CC106 การสรางตัวตนผานสื่อสังคม
3(3-0-6)
(Identity Creation via Social Media)
ทฤษฎีการสรางตราสินคาบุคคล การคนหาและเลือกจุดขายใหตนเอง การสรางสรรคเนื้อหาเพื่ อ
สรางอัตลักษณในสื่อสังคม การวางแผนเพื่อเพิ่มยอดวิวและยอดแชร การเปนเน็ตไอดอล อินฟลูเอ็นเซอร ยูทูบ
เบอร รีวิวเวอร บล็อกเกอรและคนขาว ฝกปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของ
CC107 การสรางสรรคคลิปเพื่อวัตถุประสงคการสื่อสารที่หลากหลาย
3(2-2-5)
(Clip Creation for Multi-purposed Communication)
ฝกการวางแผนงาน การสรางสรรคคลิปเพื่อวัตถุประสงคการสื่อสารที่หลากหลาย ใหความรู ใหขอมูล
ขาว สารคดี โฆษณา ประชาสัมพันธและฝกปฏิบัติการเขียนบท การลงเสียง การเลือกภาพ ลําดับภาพ มุมกลอง
และตัดตอ
CC108 การเปนผูประกอบการผานสื่อสังคม
3(3-0-6)
(Entrepreneurship via Social Media)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเปนผูประกอบการสําหรับสื่อสังคม ฝกปฏิบัติการบริหารจัดการ การ
สรางสรรคเนื้อหาใหตรงกลุมเปาหมายและการหารายไดโดยฝกปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของ
CC109 การสรางสรรคเนื้อหาตามกระแสนิยม
3(3-0-6)
(Content Creation for Trending Topics)
ทฤษฎีเกี่ยวกับพื้นฐานการออกแบบสรางสรรคเนื้อหาประเภทตาง ๆ การสรางสรรคเนื้อหาตาม
รูปแบบในกระแสนิยมสมัยใหม นิยายแชท นิยายวาย หรืออื่น ๆ การสรางสรรคเนื้อหาสําหรับสื่อประเภทตาง ๆ
CC110 การสรางสรรคเนื้อหาเชิงวารสารศาสตร
3(3-0-6)
(Journalistic Content Creation)
หลั ก การ งานเขี ย นประเภทต า ง ๆ ฝ ก การเขี ย นงานที่ นํ า เสนอผ า นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ บทความ
สารคดีบทบรรณาธิการ บทวิจารณ หรืออื่น ๆ
CC111 การเลาเรื่องเชิงลึกดวยขอมูลขนาดใหญ
3(3-0-6)
(Insight Storytelling from Big Data)
แนวคิด ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของขอมูลขนาดใหญที่มีตอกระบวนการเลาเรื่องเชิงลึก
หลักการเบื้องตนในการคนหา จัดระเบียบ วิเคราะหขอมูลขนาดใหญ และการจับประเด็นเนื้อหาเชิงลึกออกจาก
ขอมูลขนาดใหญ เทคนิคเบื้องตนในการนําเสนอเนื้อหาเชิงลึกอยางเปนระบบและนาสนใจ
CC112 การโคดเพื่อการเลาเรื่องเชิงลึกดวยขอมูลขนาดใหญ
3(2-2-5)
(Coding for Insight Storytelling from Big Data)
การโคดดวยโปรแกรมสําเร็จรูป และการโคดดวยภาษาคอมพิวเตอรอยางงายที่นิยมใชในการเขาถึง
รวบรวม คัดกรอง ประมวล วิเคราะหขอมูล และคนหาความสัมพันธระหวางขอมูลตาง ๆ จากขอมูลขนาดใหญที่
เรียกวาการทําเหมืองขอมูล เพื่อสรางประเด็นที่แตกตางและนาสนใจสําหรับการเลาเรื่องเชิงลึก
CC113 การสรางภาพจากขอมูลขนาดใหญ
3(2-2-5)
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(Big Data Visualization)
หลักการออกแบบ สรางสรรค และนําเสนอเนื้ อหาข อมูล ที่ส กัดจากข อมูล ขนาดใหญ ใหนาสนใจ
สวยงาม และเขาใจงายดวยภาพ หรือภาพเคลื่อนไหวโดยอาศัยการใชเครื่องมือในการสรางภาพประเภทตาง ๆ
สําหรับการนําเสนอขอมูลใหเปนภาพและภาพเคลื่อนไหวบนสื่อประเภทตาง ๆ
CC114 ขาวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง
3(3-0-6)
(Arts, Culture and Entertainment News)
หลักการ และเทคนิคการรายงานเรื่องราว เหตุการณที่เกี่ยวของกับแวดวงศิลปวัฒนธรรม แหลงขาว
จากทั้งองคกรภาครัฐ องคกรธุรกิจ และภาคประชาสังคม การรายงานเรื่องราว เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
วงการบันเทิงดานโทรทัศน ภาพยนตร ดนตรี ศิลปะ ในวงการบันเทิงทั้งในและตางประเทศ ฝกปฏิบัติดาน
ออนไลนและงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
CC115 การสัมภาษณเพื่องานดานสื่อ
3(3-0-6)
(Interview for Media)
หลักการ และเทคนิคการสัมภาษณแหลงขาว ฝกการรายงานขาวและบทความ จากการสัมภาษณ
สําหรับงานดานสื่อ
CC116 การรายงานขาวเฉพาะทาง
3(3-0-6)
(Specialized Reporting)
ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขต ความรูที่จําเปน การเขาถึงแหลงขาว ประเด็นขาวที่มักพบในการ
รายงานขาวเฉพาะทางตาง ๆ ขาวการเมือง ขาวสิ่งแวดลอม ขาวตางประเทศ ขาวการศึกษา ขาวอาชญากรรม
ขาวบันเทิง ขาวกีฬา ขาวภูมิภาค โดยเนนศึกษาแนวทางการรายงานขาวเฉพาะทางที่ถูกตองและเหมาะสมตอ
การเผยแพรผานชองทางการสื่อสารยุคดิจิทัลที่หลากหลายทั้งสื่อกระแสหลัก สื่อออนไลน และสื่อสังคมออนไลน
CC117 การรายงานขาวเศรษฐกิจและธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business and Economic News Reporting)
ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขต ความรูที่จําเปน การเขาถึงแหลงขาว ประเด็นขาวที่มักพบในการ
รายงานขาวเศรษฐกิจธุรกิจตาง ๆ ขาวตลาดเงิน ขาวตลาดทุน ขาวการตลาด ขาวเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาว
อสังหาริมทรัพย ขาวยานยนต โดยเนนการทําความเขาใจและตีความขอมูล ตัวเลขและเอกสารทางเศรษฐกิจ
ธุรกิจที่เกี่ยวของกับแตละสายขาว รวมทั้งศึกษาแนวทางการรายงานขาวเศรษฐกิจธุรกิจที่ถูกตองและเหมาะสม
ตอการเผยแพรผานชองการสื่อสารยุคดิจิทัลที่หลากหลายทั้งสื่อกระแสหลัก สื่อออนไลน และสื่อสังคมออนไลน
CC118 การคิดเชิงสรางสรรคและการออกแบบคาแรกเตอรสติกเกอรออนไลน
3(3-0-6)
(Creative Thinking and Character Design for Online Sticker)
ความหมาย และหลักการคิดเชิงสรางสรรค หลักและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการใชเสนรางและเทคนิค
ในการวาดภาพลายเสน การใชสี เพื่อออกแบบคาแรกเตอร ฝกกระบวนการคิดเชิงสรางสรรคในการออกแบบ
คาแรกเตอรทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวใหมีบุคลิก และเอกลักษณที่สื่ออารมณและความหมายไดตามแกน
เรื่อง ฝกการใชแอพพลิเคชันในการสรางสติกเกอรออนไลน เทคนิคในการจําหนายสติกเกอรออนไลน
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CC119 การแปลเพื่องานดิจิทัลคอนเทนต
3(3-0-6)
(Translation for Digital Content)
ศึกษากอน CC007 ภาษาอังกฤษสําหรับงานการออกแบบและผลิตสื่อ
หลั ก การแปลเบื้ อ งต น ฝ ก แปลจากภาษาอั ง กฤษเป น ภาษาไทย ความถู ก ต อ งด า นการใช ภ าษา
โครงสรางไวยากรณ ฝกการประยุกตหลักการแปลกับงานดิจิทัลคอนเทนตประเภทตาง ๆ การแปลพาดหัวเรื่อง
ขาว บทความ สารคดี บทภาพยนตรและบทโทรทัศน
CC120 สื่อสากลในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(International Media in the Digital Era)
แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสากล ภูมิทัศนของสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป แนวโนมการไหลเวียนของขาวสารระหวาง
ประเทศในยุคดิจิทัลซึ่งกอใหเกิดผลกระทบกับประชาคมโลก ลักษณะและบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชนในระดับ
สากลและระดับภูมิภาค วิเคราะหปญหาการนําเสนอขาวสารของประเทศกําลังพัฒนา องคกรสื่อสารมวลชนที่
เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ ปจจัยดานการสื่อสารที่กอใหเกิดประสิทธิผลตอการพัฒนา
[2.2.2] กลุมวิชาการสรางสรรคสื่อเสียง
CC201 ทักษะการพูดและการประกาศทางวิทยุ
3(2-2-5)
(Radio Speech and Announcement Skill)
หลักการพูด การอานบท การอานขาว การประกาศ และ การดําเนินรายการวิทยุรูปแบบตาง ๆ ฝก
การใชน้ําเสียงที่เหมาะสมกับลักษณะงานและวัตถุประสงคของรายการ ฝกอานขาว การอานจากบท และการ
พูดสด ทั้งในและนอกสถานที่
CC202 การผลิตรายการวิทยุและสื่อเสียง
3(2-2-5)
(Radio and Audio Media Production)
การสื่อความหมายดวยเสียง ประเภท หลักการและกระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและสื่อ
เสียง การวิเคราะหผูฟงเปาหมาย การใชสัญญาณมือและอุปกรณผลิตรายการ การวางแผน การเตรียมการ การ
ผลิต การนําเสนองาน การประเมินผลรายการ ฝกการผลิตรายการวิทยุและสื่อเสียงประเภทตาง ๆ ทั้งในและ
นอกสถานที่
CC203 ศิลปะการใชเสียงพูดสําหรับวิทยุ
3(2-2-5)
(Voice Performing for Radio Works)
หลักการปฏิบัติหนาที่ผูประกาศ ผูอานขาว ผูบรรยาย ผูดําเนินรายการ ผูสัมภาษณ ผูแสดง และดีเจ
การเตรียมความพรอมทางรางกายและจิตใจเพื่อเสียงพูดที่มีคุณภาพ พัฒนาทักษะการพูดตามเกณฑมาตรฐาน
การทดสอบผูประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนของกสทช. คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ
ของผูพูดทางวิทยุกระจายเสียง ฝกการใชเสียงพูดในงานวิทยุกระจายเสียงทุกรูปแบบทั้งในหองปฏิบัติการและ
นอกสถานที่
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CC204 การสรางสรรครายการความรูและสารคดีวิทยุ
3(2-2-5)
(Educational and Feature Radio Program Production)
สอบผาน CC202 การผลิตรายการวิทยุและสื่อเสียง
หลักการและกระบวนการผลิตรายการความรูและสารคดีทางวิทยุกระจายเสียง การคิดสรางสรรคและ
การวางแผนผลิตรายการ การกําหนดขอบเขตเนื้อหา การแสวงหาความรูและการคัดเลือกขอมูลจากแหลงตาง ๆ
เทคนิคและกลวิธีการนําเสนอเนื้อหา การใชภาษา ดนตรี และเสียงประกอบจากเหตุการณจริง ฝกผลิตรายการ
ความรูและสารคดีวิทยุกระจายเสียงทั้งในและนอกสถานที่
CC205 การแสดงในงานวิทยุ
3(2-2-5)
(Acting for Radio)
หลักการ องคประกอบและกระบวนการผลิตรายการละครวิทยุ การตีความบทละคร การแสดง การใช
เสียงดนตรีและเสียงประกอบในละครวิทยุ การคิดสรางสรรคและประยุกตใชละครวิทยุเพื่อเสนอเนื้อหารายการ
รูปแบบอื่น ๆ
CC206 การสรางสรรครายการและสื่อเสียงสําหรับเด็ก
3(2-2-5)
(Children Program and Audio Media Production)
การคิดสรางสรรค การผลิตรายการวิทยุและการออกแบบสื่อเสียงสําหรับเด็ก การคัดเลือกเนื้อหา การ
เขียนบท การใชภาษาพูด และศิลปะการนําเสนอเนื้อหารายการวิทยุและสื่อเสียงสําหรับเด็กรูปแบบตาง ๆ ฝก
ผลิตรายการและสื่อเสียงสําหรับเด็ก ทั้งในและนอกสถานที่
CC207 ศิลปะการพูด การบรรยาย และการรายงานสด
3(2-2-5)
(Ad-libbing and On-the-spot Commentary Techniques)
หลักการพูดสด การบรรยายสด และการรายงานสดจากสถานที่จริง ฝกการพูดสด การบรรยายกีฬา
การรายงานเหตุการณในสถานที่จริงสําหรับรายการวิทยุและสื่อเสียงทุกประเภท
[2.2.3] กลุมวิชาการผลิตสื่อภาพและเสียง
CC301 กราฟกและแอนิเมชันเพื่องานวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
(Graphic and Animation for Television)
ลั กษณะ ประเภท และหลั กการออกแบบงานกราฟก และแอนิ เมชัน ดว ยโปรแกรมสํ าเร็จ รูป ฝ ก
ปฏิบัติการสรางชิ้นงาน 2 มิติ 3 มิติ สรางเกม สรางภาพยนตรดวยกราฟกเคลื่อนไหวและการลงเสียง
CC302 ผูดําเนินรายการและการเปนพิธีกร
3(2-2-5)
(Moderator and Master of Ceremony)
หลักและวิธีการเปนผู ดําเนิน รายการทางวิ ทยุโ ทรทั ศน ฝกการประกาศ การพูดออกเสี ยง การใช
น้ําเสียงที่ถูกตองชัดเจนตามอักขระวิธี ฝกการวางทาทาง บุคลิกภาพ การแสดงออกตอหนากลองโทรทั ศน
เทคนิค ไหวพริบในการดําเนินรายการวิทยุโทรทัศนประเภทตาง ๆ ในหองแสดงและนอกสถานที่ ทั้งรายการสด
และบันทึกเทป
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CC303 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
(Television Program Production)
หลักการ ประเภท และกระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน การใชเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ใน
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน การวิเคราะหกลุมผูชมเปาหมาย เทคนิคการวางแผน การผลิต การนําเสนอ
และการประเมินผลรายการ ฝกผลิตรายการโทรทัศนประเภทตาง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่เพื่อเผยแพรผานทาง
คลื่นวิทยุ เคเบิล และสื่อออนไลน
CC304 การกระจายเสียงและแพรภาพนานาชาติ
3(3-0-6)
(International Broadcasting)
โครงสราง ระบบ และการดําเนินงานของกิจการกระจายเสียงและแพรภาพนานาชาติ ซึ่งเผยแพรผาน
ชองทางภาคพื้นดิน การสื่อสารผานดาวเทียม เคเบิล อินเทอรเน็ต และการสื่อสารรูปแบบอื่น ๆ ในบริบททาง
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมที่แตกตางกันของนานาชาติ
CC305 ขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
(News Program for Radio and Television)
กระบวนการผลิต และการสรางสรรครายการขาวเพื่องานกิจการกระจายเสียงและแพรภาพผานทาง
คลื่นวิทยุ เคเบิล และสื่อออนไลน โดยเนนฝกการสื่อขาว การเขียนและรายงานขาวทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน
CC306 การผลิตรายการสารคดี
3(2-2-5)
(Documentary Program Production)
กระบวนการผลิต และการสรางสรรครายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนประเภท
ตาง ๆ การสืบคนขอมูล ขอเท็จจริงในการผลิตรายการ เทคนิควิธีการถายทํา การนําเสนอ ตลอดจนการตัดตอ
ภาพ การบันทึกเสียงบรรยายและดนตรีประกอบ
CC307 การวางแผนและประเมินผลสื่อ
3(3-0-6)
(Media Planning and Evaluation)
หลักและวิธีการวางแผนการใชสื่อมวลชนและสื่อประเภทตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานสาธารณประโยชน
และธุรกิจ โดยพิจารณาถึงปจจัยที่เกี่ยวของ กระบวนการวางแผน วิธีการดําเนินงาน เทคนิคการประเมินผลตาม
วัตถุประสงคของแผนและเปาหมายที่กําหนดไว ฝกวางแผนและประเมินผลสื่อมวลชนและสื่อประเภทตาง ๆ
CC308 เทคนิคการนําเสนองานดานการออกแบบและผลิตสื่อ
3(3-0-6)
(Presentation Techniques for Media Design and Production)
หลักและวิธีการนําเสนอผลงานด านสื่อดิจิ ทัลแกบ ริษัทลู กคา สถานีวิทยุกระจายเสีย ง สถานีวิทยุ
โทรทัศน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ฝกปฏิบัติการเตรียมงาน เอกสารผลงานและงบประมาณการผลิตใหลูกคา
อนุ มั ติ เทคนิ ค การประมู ล งาน ต อ รองราคา ทั้ ง หน ว ยงานของรั ฐ และเอกชน ตลอดจนการแก ป ญ หา
เฉพาะหนาตาง ๆ
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CC309 การพูดภาษาอังกฤษสําหรับสื่อดิจิทัล
3(3-0-6)
(English Speaking for Digital Media)
เทคนิคการอานขาวภาษาอังกฤษ โดยเนนการออกเสียงสําเนียงที่ถูกตอง การเปนผูประกาศ ผูดําเนิน
รายการ ผูสัมภาษณภาคภาษาอังกฤษทางสื่อดิจิทัล
CC310 การผลิตรายการโชวทางสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
(Show Program Production for Digital Media)
กระบวนการผลิต และการสรางสรรครายการโชวทางวิทยุโทรทัศนประเภทตาง ๆ ทอลคโชว เกมโชว
ไลฟโชว เรียลลิตี้โชว วาไรตี้โชว การใชไหวพริบในการแกไขปญหาเฉพาะหนาในการผลิตรายการโชว
CC311 การผลิตงานโฆษณาทางสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
(Commercial Production for Digital Media)
กระบวนการผลิต และการสร างสรรคงานโฆษณารูปแบบตาง ๆ ทางวิทยุกระจายเสีย งและวิทยุ
โทรทัศน การเขียนบทโฆษณา การสรางเทคนิคพิเศษดานการถายทําและตัดตอ เทคนิคการใชเสียงบรรยายและ
เสี ย งประกอบที่ เ หมาะสมในงานโฆษณา ฝกเขีย นบทและผลิตงานโฆษณาทางวิทยุ กระจายเสีย งและวิ ท ยุ
โทรทัศน
CC312 การผลิตละครทางสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
(Drama Production for Digital Media)
กระบวนการผลิต และการสรางสรรคร ายการละครประเภทตาง ๆ การสรางเรื่องราว การเลื อก
นักแสดง สถานที่ เครื่องแตงกาย อุปกรณประกอบฉาก เทคนิคพิเศษในการผลิตรายการ บทบาทหนาที่ของฝาย
ตาง ๆ ในการผลิตรายการละคร รวมทั้งการประยุกตใชละครเพื่อประโยชนในงานดานตาง ๆ
CC313 การกํากับรายการทางสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
(Program Directing for Digital Media)
เทคนิคการกํากับรายการทางสื่อดิจิทัลประเภทตาง ๆ รายการถายทอดพิธีการ รายการเพลง รายการ
กีฬา การใชไหวพริบในการแกไขปญหาเฉพาะหนาในการกํากับรายการ ฝกกํากับรายการทั้งรายการสดและ
บันทึกเทป
CC314 การออกแบบเสื้อผาหนาผมสําหรับนักแสดง
3(2-2-5)
(Costume and Make-up Design for Performance)
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการออกแบบเครื่องแตงกาย เครื่องประดับ ใหเหมาะสม
กับบุคลิกลักษณะของตัวละคร และผูดําเนินรายการประเภทตาง ๆ รวมทั้งหลักการ แนวคิด และทฤษฎี ที่
เกี่ยวของกับการแตงหนา การใชเครื่องมือ และเครื่องสําอางประเภทตาง ๆ ในการแตงหนาแบบสวยงามและ
แบบพิเศษ
CC315 ฉากและเครื่องประกอบฉาก
3(2-2-5)
(Set and Property)
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หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการออกแบบฉากและวัสดุประกอบฉาก ฝกการออกแบบ
การจัดวางฉาก และการเลือกใชวัสดุประกอบฉากตาง ๆ ที่เหมาะสมกับงานประเภทตาง ๆ
CC316 กระบวนการหลังการผลิต 1
3(2-2-5)
(Post Production Process 1)
ฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการตัดตองานในขั้นตอนกระบวนการหลังการผลิต
CC317 กระบวนการหลังการผลิต 2
3(2-2-5)
(Post Production Process 2)
ฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการตัดตองานในขั้นตอนกระบวนการหลังการผลิตขั้นสูง
CC318 จิตวิทยาสื่อมวลชน
3(3-0-6)
(Mass Media Psychology)
ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยาในการสื่ อ สารมวลชน โดยเน น ตั ว แปรทางจิ ต วิ ท ยาที่ ส ง ผลต อ
สื่ อมวลชน และได รั บ ผลจากสื่ อมวลชน กระบวนการทางจิตวิทยาที่เกี่ย วของในการใชสื่อ ผลกระทบของ
สื่อมวลชนที่มีตอพฤติกรรมผูรับสาร และการประยุกตใชความรูดังกลาวในงานตาง ๆ ดานจิตวิทยาสื่อมวลชน
CC319 ภาพตัวแทนเพศสภาพในสื่อมวลชน
3(3-0-6)
(Gender Representation in the Mass Media)
แนวคิด ทฤษฎี ในประเด็นที่เกี่ยวของกับเพศวิถี การแสดงออกทางเพศสภาพ และทฤษฎีเควียร การ
เชื่อมโยงแนวคิดและการจัดหมวดหมูในเรื่องของการนําเสนอภาพตัวแทน ประเด็นทางการเมือง และขอโตแยง
ในแงของวัฒนธรรมและสื่อมวลชน โดยเนนการศึกษาเรื่องอํานาจการตอรองของการนําเสนอภาพตัวแทน การ
(ไม) ปรากฏตัวทางสังคมและวัฒนธรรม อํานาจการตอรองของอัตลักษณทางสังคม อัตวิสัยหรือมุมมองที่มีตอ
เรื่องเควียรและความสัมพันธและการเปนตัวกลาง
CC320 สื่อมวลชนและวัฒนธรรมหลอมรวม
3(3-0-6)
(Media and Convergent Culture)
การประเมินคุณคา การเปรียบเทียบ และผลกระทบของกระบวนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมหลอม
รวมที่สงผลตอรูปแบบการสื่อสารที่มีความแตกตางหลากหลาย นัยยะของวัฒนธรรมหลอมรวมตอการพัฒนา
ของสื่อมวลชนในอนาคต
CC321 การแสดง 1
3(2-2-5)
(Acting 1)
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการแสดง การเปนนักแสดงละครเวที ละครโทรทัศน และ
ภาพยนตร ฝกสมาธิ การสรางอารมณ ความรูสึก การเคลื่อนไหวของรางกาย การใชพลังเสียงเพื่อการแสดง การ
สวมบทบาทของนักแสดงตามบท ฝกทักษะการแสดงเพื่องานวิทยุโทรทัศนและภาพยนตร
CC322 การแสดง 2
3(2-2-5)
(Acting 2)
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการแสดง การเปนนักแสดงละครเวที ละครโทรทัศน และ
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ภาพยนตร ฝกสมาธิ การสรางอารมณ ความรูสึก การเคลื่อนไหวของรางกาย การใชพลังเสียงเพื่อการแสดง การ
สวมบทบาทของนักแสดงตามบท ฝกทักษะการแสดงเพื่องานวิทยุโทรทัศนขั้นสูง
[2.2.4] กลุมวิชาทั่วไป
CC401 บูรณาการทํางานและการเรียนดานการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล 1
3(1-5-3)
(Work-Integrated Learning in Digital Media Design and Production 1)
การจัดศึกษาแบบบูรณาการ การศึกษาดูงานและถอดบทเรียนเพื่อเตรียมพรอมนักศึกษาสําหรับการ
ทํางานในตําแหนงที่เกี่ยวของกับการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัลในสถานประกอบการ โดยมีระยะเวลาทํางานไม
นอยกวา 4 สัปดาห หรือไมต่ํากวา 120 ชั่วโมง โดยไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
CC402 บูรณาการทํางานและการเรียนดานการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล 2
3(1-5-3)
(Work-Integrated Learning in Digital Media Design and Production 2)
การจัดศึกษาแบบบูรณาการ การศึกษาดูงานและถอดบทเรียนเพื่อเตรียมพรอมนักศึกษาสําหรับการ
ทํางานในตําแหนงที่เกี่ยวของกับการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัลในสถานประกอบการ โดยมีระยะเวลาทํางานไม
นอยกวา 6 สัปดาห หรือไมต่ํากวา 180 ชั่วโมง โดยไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
CC403 บูรณาการทํางานและการเรียนดานการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล 3
3(1-5-3)
(Work-Integrated Learning in Digital Media Design and Production 3)
การจัดศึกษาแบบบูรณาการ การศึกษาดูงานและถอดบทเรียนเพื่อเตรียมพรอมนักศึกษาสําหรับการ
ทํางาน ในตําแหนงที่เกี่ยวของกับการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัลในสถานประกอบการ โดยมีระยะเวลาทํางาน
ไมนอยกวา 8 สัปดาห หรือไมต่ํากวา 240 ชั่วโมง โดยไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
CC404 เรื่องคัดเฉพาะการสื่อสารการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล 1
3(3-0-6)
(Selected Topic in Digital Media Design and Production 1)
ประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล โดยสาขาวิชาเปนผูคัดเลือกและกําหนด
หัวขอในการศึกษาแตละภาคการศึกษาใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
CC405 เรื่องคัดเฉพาะการสื่อสารการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล 2
3(3-0-6)
(Selected Topic in Digital Media Design and Production 2)
ประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางสรรคเนื้อหา โดยสาขาวิชาเปนผูคัดเลือกและกําหนดหัวขอใน
การศึกษาแตละภาคการศึกษาใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
CC406 เรื่องคัดเฉพาะการสื่อสารการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล 3
3(3-0-6)
(Selected Topic in Digital Media Design and Production 3)
ประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการแพรภาพและกระจายเสียงหรือสื่อออนไลน โดยสาขาวิชาเปนผู
คัดเลือกและกําหนดหัวขอในการศึกษาแตละภาคการศึกษาใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
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(3) กลุมวิชาเอกภาพยนตรดิจิทัล
[3.1] วิชาเอกบังคับภาพยนตรดิจิทัล 30 หนวยกิต
CF001 ภาพยนตรเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Film)
ความหมาย ความสําคัญ ประเภทและพัฒนาการของอุตสาหกรรมภาพยนตรดิจิทัล เทคนิคการเลา
เรื่องผานภาพยนตรดิจิทัลในสถานการณตาง ๆ บทบาทหนาที่ และอิทธิพลของภาพยนตดิจิทัล
CF002 ทฤษฎีภาพยนตรและการวิจารณ
3(3-0-6)
(Film Theories and Criticism)
ทฤษฎีภาพยนตร ทฤษฎีการวิจารณภาพยนตร ทฤษฎีการเขียนบทวิจารณภาพยนตร และทฤษฎีทาง
สังคมศาสตรอื่น ๆ ที่นักศึกษาเลือก จรรยาบรรณของนักวิจารณ ฝกเขียนวิเคราะหวิจารณภาพยนตร
CF003 การเลาเรื่อง
3(3-0-6)
(Storytelling)
แนวคิด ความเปนมาของเรื่องเลาและการเลาเรื่อง การออกแบบโครงสรางของเรื่องและสไตลการเลา
เรื่อง หลักและเทคนิคการเลาเรื่องประเภทตาง ๆ การเลาเรื่องจากขอเท็จจริง การเลาเรื่องแบบละคร การใช
จินตนาการในการเลาเรื่อง โดยเนนฝกการเลาเรื่องผานการเขียน การพูด การแสดง ภาพ และสื่ออื่น ๆ
CF004 การเขียนบทภาพยนตร
3(3-0-6)
(Film Script Writing)
แนวคิดเกี่ยวกับการสรางสรรคบ ทภาพยนตร รูปแบบและขั้นตอนการเขี ยนบทภาพยนตรดิจิ ทัล
ประเภทตาง ๆ การประมวลความคิด การคนควา การคัดเลือกขอมูล และการเรียบเรียงใหเปนบทรายการ ฝก
เขียนบทภาพยนตรดิจิทัลประเภทตาง ๆ ใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย
CF005 การผลิตภาพยนตรดิจิทัล
3(2-2-5)
(Digital Film Production)
กระบวนการและขั้นตอนการผลิตภาพยนตรดิจิทัลขั้นพื้นฐาน ตั้งแตขั้นเตรียมการผลิต การผลิต และ
หลังการผลิต โดยฝกออกแบบ วางแผนและปฏิบัติการเพื่อผลิตชิ้นงานภาพยนตรดิจิทัลสําหรับสื่อออนไลน โดย
ครอบคลุมการสรางสรรคบทภาพยนตรดิจิทัล การออกแบบงานสราง การใชเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ในการ
ผลิตภาพยนตรดิจิทัล เทคนิคการถายภาพ การตัดตอ ลําดับภาพ และการบันทึกเสียง
CF006 การบริหารจัดการธุรกิจภาพยนตร
3(3-0-6)
(Film Business Management)
การฝกเขียนโครงการผลิตภาพยนตรดิจิทัล ศึกษาความเปนไปไดของโครงการ หาแหลงอบรม ฝก
ระดมทุน ทั้งในเชิงธุรกิจ และ/หรือเชิงศิล ปะ ในประเทศและตางประเทศ จัดทํางบประมาณ ทดลองผลิ ต
ภาพยนตรดิจิทัล ทําโฆษณาประชาสัมพันธภาพยนตรที่ผลิตขึ้น การจัดฉาย ทั้งในเชิงธุรกิจ และ/หรือเชิงศิลปะ
รวมทั้งจัดจําหนายผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่มาจากภาพยนตร
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CF007 ภาษาอังกฤษสําหรับงานภาพยนตร
3(3-0-6)
(English for Digital Film)
การใชภาษาอังกฤษสําหรับงานดานภาพยนตรดิจิทัลประเภทตาง ๆ ทั้งดานการอาน การเขียน การฟง
และการพูด เพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารและสามารถนําทักษะดังกลาวมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันและ
วิชาชีพทางดานภาพยนตรดิจิทัล
CF008 การวิจัยภาพยนตร
3(3-0-6)
(Research for Film)
ศึกษาหลักและแนวคิดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยอันประกอบดวยการกําหนดปญหานําวิจัย การสํารวจ
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ การตั้งสมมติฐาน การเลือกตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการ
ใช ส ถิ ติ ในการประมวลผลข อมู ล มาดํ า เนิน การวิจัย ประยุกตเพื่อคน หาองคความรู เพื่อคน หาแนวทางการ
แก ป ญหาหรื อ ค น หาแนวทางเพื่ อ ปรั บ ปรุง พั ฒ นา งานที่เกี่ย วข อ งกับ ภาพยนตร ดิจิ ทัล โดยใหมีการศึ ก ษา
ภาคสนามและนําเสนอในรูปของการทํารายงานเพื่อแสดงผลวิจัยที่คนพบ
CF009 สัมมนางานภาพยนตร
3(3-0-6)
(Seminar on Film)
การวิเคราะหสถานการณ อุปสรรค ปญหาของการดําเนินงานเกี่ยวกับภาพยนตรดิจิทัล ทั้งดานการ
สรางสรรคเนื้อหา เทคนิคการผลิต และการเผยแพร เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการดําเนินงาน โดยคํานึงถึง
ความรับผิดชอบตอสังคมบนพื้นฐานของหลักกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
CF010 ประสบการณวิชาชีพทางภาพยนตร
3(0-6-3)
(Film Practicum)
สอบผานรายวิชาในหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 120 หนวยกิตและตามเกณฑที่สาขาวิชากําหนด
จัดใหนักศึกษาออกฝกงานดานภาพยนตรดิจิทัล โดยไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา ใหมีระยะเวลา
ฝกงานไมนอยกวา 12 สัปดาห หรือ ไมนอยกวา 400 ชั่วโมงตามที่สาขาวิชากําหนด และใหเสนอรายงานการ
ฝกงานประกอบ
CF011 โครงงานดานภาพยนตร
3(1-0-8)
(Film Project)
สอบผานรายวิชาในหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 120 หนวยกิตและตามเกณฑที่สาขาวิชากําหนด
โครงงานดานการผลิตสื่อดิจิทัลหรือภาพยนตรสั้น โดยนักศึกษากลุมยอย จะตองควบคุมดําเนินการ
ผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแตการเขียนบท การออกแบบงานสราง การถายทํา การตัดตอ จนกระทั่งงานเสร็จสมบูรณ
CF012 สหกิจศึกษา
6(0-40-20)
(Co-operative Education)
สอบผานรายวิชาในหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 120 หนวยกิตและตามเกณฑที่สาขาวิชากําหนด
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอยางมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเปนระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษาในฐานะพนักงานชั่วคราว นักศึกษาจะตองเขารับการเตรียมความพรอมทั้งทางดานวิชาการ และการ
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ปฏิบัติตนในสังคม การทํางาน รวมทั้งดําเนินการตามขั้น ตอนของสหกิจ ศึกษาที่มหาวิทยาลั ยกําหนด การ
ปฏิบัติงานและการประเมินผล อยูภายใตการกํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษาของสาขาวิชา และพนักงานที่
ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย
[3.2] วิชาเอกเลือกภาพยนตรดิจิทัล 18 หนวยกิต
[3.2.1] กลุมวิชาการผลิตภาพยนตรดิจิทัล
CF101 การออกแบบและผลิตโมชันกราฟกเพื่อภาพยนตรดิจิทัล
3(2-2-5)
(Design and Motion Graphic for Digital Film)
ทฤษฎี หลักการ แนวคิดและกระบวนการออกแบบกราฟกดวยเทคนิคภาพเคลื่อนไหว สําหรับงาน
ภาพยนตรดิจิทัล วิธีการใชทฤษฎีสี แสง และการเคลื่อนไหว เพื่อสรางสรรคตัวอักษรและรูปภาพในรูปแบบตาง
ๆ เพื่อใชในการเลาเรื่องในงานภาพยนตรดิจิทัล
CF102 การกํากับภาพยนตร
3(2-2-5)
(Film Directing)
คุณสมบัติและหนาที่ของผูกํากับการผลิตภาพยนตร การกํากับภาพและการแสดงใหเปนไปตามบท
การใชไหวพริบในการแกปญหาเฉพาะหนาในการกํากับการแสดง ฝกการควบคุมการทํางานกองถายใหบรรลุ
เปาหมาย
CF103 การออกแบบงานสรางภาพยนตร
3(2-2-5)
(Production Design for Film)
กระบวนการตีความบท การคนควาขอมูล สรางสรรคและแสวงหาแนวคิดการออกแบบงานศิลปใน
ภาพยนตร ดิ จิ ทัล ให มีความเป น เอกลั กษณสอดคลองสมเหตุผลกับอารมณและเนื้อเรื่องที่นําเสนอ ฝกการ
สร า งสรรค แ ละออกแบบเป น ภาพร า ง การออกแบบฉาก การเลื อ กใช วั ส ดุ ป ระกอบฉาก รวมทั้ ง การใช
คอมพิวเตอรในการตกแตงภาพใหดูสมจริงและสวยงาม
CF104 การออกแบบเสียงในภาพยนตร
3(2-2-5)
(Sound Design for Film)
กระบวนการออกแบบ และการผลิตเสียงเพื่อใชในภาพยนตรดิจิทัล เรียนรูเครื่องมือและระบบการ
บันทึกเสียง การพากย การบรรยาย การสรางดนตรีและเสียงประกอบ ฝกการออกแบบการใชเสียงและระบบ
เสียงประเภทตาง ๆ ใหสอดคลองกับภาพยนตรดิจิทัลที่นําเสนอ
CF105 การออกแบบภาพในภาพยนตร
3(2-2-5)
(Visual Design for Film)
กระบวนการออกแบบ การจัดองคประกอบของภาพเพื่อใชในสื่อดิจิทัลและภาพยนตร ประเภทของ
ภาพที่ใชในการถายทํา เรียนรูอุปกรณและเครื่องมือเสริมในการบันทึกภาพ ฝกการจัดองคประกอบของภาพ ฝก
การออกแบบแสงเพื่อสื่อความหมายในลักษณะตาง ๆ
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CF106 การออกแบบแสงในภาพยนตร
3(2-2-5)
(Lighting Design for Film)
กระบวนการออกแบบ การจัดองคประกอบของแสงและการจัดแสงเพื่อใชในสื่อดิจิทัลและภาพยนตร
ประเภทของแสงที่ใชในการถายทํา เรียนรูอุปกรณและเครื่องมือเสริมในการจัดแสง ฝกการออกแบบแสงเพื่อสื่อ
ความหมายในลักษณะตาง ๆ
CF107 ศิลปะดิจิทัลสําหรับภาพยนตร
3(2-2-5)
(Visual Effect for Film)
ความเป น มา และหลั กการใช ศิล ปะดิจิทัล ในภาพยนตร ตั้งแตการพัฒ นาเรื่องราว หนาที่ ความ
รับผิดชอบ และกระบวนการในการผลิตภาพยนตร การนําเสนอและเผยแพรชิ้นงานผานสือ่ ดิจิทัลรูปแบบตาง ๆ
CF108 การผลิตภาพยนตรสารคดี
3(2-2-5)
(Documentary Film Production)
ประเภท และหลักการผลิตภาพยนตรสารคดี การคนควาขอมูลและคัดเลือกเรื่องราวเพื่อสร างบท
ภาพยนตรสารคดี ฝกเขียนโครงการผลิตภาพยนตรสารคดี หาแหลงอบรม ฝกระดมทุนและจัดการงบประมาณ
ทดลองผลิตภาพยนตรสารคดี
CF109 การผลิตภาพยนตรบันเทิง
3(2-2-5)
(Feature Film Production)
ประเภท และหลักการผลิตภาพยนตรบันเทิง การคนควาขอมูลและคัดเลือกเรื่องราวเพื่อสรางบท
ภาพยนตรบันเทิง ฝกเขียนโครงการผลิตภาพยนตรบันเทิง การจัดการบุคลากรและงบประมาณ ทดลองผลิต
ภาพยนตรบันเทิง
CF110 การผลิตภาพยนตรสั้น
3(2-2-5)
(Production for Short Film)
ประเภท และหลั ก การผลิ ต ภาพยนตร สั้ น การค น คว า ข อ มู ล และคั ด เลื อ กเรื่ อ งราวเพื่ อ สร างบท
ภาพยนตรสั้น ฝกเขียนโครงการผลิตภาพยนตรสั้น การจัดการบุคลากรและงบประมาณ ทดลองผลิตภาพยนตร
สั้น
CF111 การผลิตภาพยนตรแอนิเมชัน
3(2-2-5)
(Animated Film Production)
ประเภท และหลักการผลิตภาพยนตรแอนิเมชัน การคนควาขอมูลและคัดเลือกเรื่องราวเพื่อสรางบท
ภาพยนตรแอนิเมชัน ฝกเขียนโครงการผลิตภาพยนตรแอนิเมชัน การจัดการบุคลากรและงบประมาณ ทดลอง
ผลิตภาพยนตรแอนิเมชัน
CF112 กระบวนการหลังการถายทํา 1
3(2-2-5)
(Post Production Process 1)
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เทคนิคการตัดตอลําดับภาพและเสียงสําหรับภาพยนตรดิจิทัล การใชเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ใน
การตัดตอลําดับภาพและเสียง การลําดับภาพเพื่อสื่อความหมาย ฝกการตัดตอลําดับภาพและเสียงดวยระบบ
ดิจิทัล
CF113 กระบวนการหลังการถายทํา 2
3(2-2-5)
(Post Production Process 2)
เทคนิคการตัดตอลําดับภาพและเสียงสําหรับภาพยนตรดิจิทัล การใชเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ใน
การตัดตอลําดับภาพและเสียง การลําดับภาพเพื่อสื่อความหมาย ฝกการตัดตอลําดับภาพและเสียงดวยระบบ
ดิจิทัลขั้นสูง
CF114 การแสดง 1
3(2-2-5)
(Acting 1)
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการแสดง การเปนนักแสดงละครเวที ละครโทรทัศน และ
ภาพยนตร ฝกสมาธิ การสรางอารมณ ความรูสึก การเคลื่อนไหวของรางกาย การใชพลังเสียงเพื่อการแสดง การ
สวมบทบาทของนักแสดงตามบท ฝกทักษะการแสดงเพื่องานวิทยุโทรทัศนและงานภาพยนตร
CF115 การแสดง 2
3(2-2-5)
(Acting 2)
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการแสดง การเปนนักแสดงละครเวที ละครโทรทัศน และ
ภาพยนตร ฝกสมาธิ การสรางอารมณ ความรูสึก การเคลื่อนไหวของรางกาย การใชพลังเสียงเพื่อการแสดง การ
สวมบทบาทของนักแสดงตามบท ฝกทักษะการแสดงเพื่องานวิทยุโทรทัศนและงานภาพยนตรขั้นสูง
[3.2.2] กลุมวิชาทั่วไป
CF401 บูรณาการทํางานและการเรียนดานภาพยนตรดิจิทัล 1
3(1-5-3)
(Work-Integrated Learning in Digital Film 1)
การจัดศึกษาแบบบูรณาการ การศึกษาดูงานและถอดบทเรียนเพื่อเตรียมพรอมนักศึกษาสําหรับการ
ทํางานในตําแหนงที่เกี่ยวของกับงานภาพยนตรดิจิทัลในสถานประกอบการ โดยมีระยะเวลาทํางานไมนอยกวา 4
สัปดาห หรือไมต่ํากวา 120 ชั่วโมง โดยไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
CF402 บูรณาการทํางานและการเรียนดานภาพยนตรดิจิทัล 2
3(1-5-3)
(Work-Integrated Learning in Digital Film 2)
การจัดศึกษาแบบบูรณาการ การศึกษาดูงานและถอดบทเรียนเพื่อเตรียมพรอมนักศึกษาสําหรับการ
ทํางานในตําแหนงที่เกี่ยวของกับงานภาพยนตรดิจิทัลในสถานประกอบการ โดยมีระยะเวลาทํางานไมนอยกวา 6
สัปดาห หรือไมต่ํากวา 180 ชั่วโมง โดยไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
CF403 บูรณาการทํางานและการเรียนดานภาพยนตรดิจิทัล 3
3(1-5-3)
(Work-Integrated Learning in Digital Film 3)
การจัดศึกษาแบบบูรณาการ การศึกษาดูงานและถอดบทเรียนเพื่อเตรียมพรอมนักศึกษาสําหรับการ
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ทํางาน ในตําแหนงที่เกี่ยวของกับงานภาพยนตรดิจิทัลในสถานประกอบการ โดยมีระยะเวลาทํางานไมนอยกวา
8 สัปดาห หรือไมต่ํากวา 240 ชั่วโมง โดยไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
CF404 เรื่องคัดเฉพาะภาพยนตรดิจิทัล 1
3(3-0-6)
(Selected Topic in Digital Film 1)
ประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานภาพยนตรดิจิทัล โดยสาขาวิชาเปนผูคัดเลือกและกําหนดหัวขอใน
การศึกษาแตละภาคการศึกษาใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
CF405 เรื่องคัดเฉพาะภาพยนตรดิจิทัล 2
3(3-0-6)
(Selected Topic in Digital Film 2)
ประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานผลิตภาพยนตรโดยสาขาวิชาเปนผูคัดเลือกและกําหนดหัว ข อใน
การศึกษาแตละภาคการศึกษาใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
CF406 เรื่องคัดเฉพาะภาพยนตรดิจิทัล 3
3(3-0-6)
(Selected Topic in Digital Film 3)
ประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานผลิตภาพยนตรและธุรกิจภาพยนตร โดยสาขาวิชาเปนผูคัดเลือก
และกําหนดหัวขอในการศึกษาแตละภาคการศึกษาใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
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ค. กลุมวิชาโท 15 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาโทในคณะสําหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร
[1.1] กลุมวิชาโทนิเทศศาสตรการตลาดดิจิทัล
CX401 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
3(3-0-6)
(Principles of Advertising and Public Relations)
บทบาทของการโฆษณาและการประชาสัมพันธตอสังคม เศรษฐกิจ การตลาด การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการโฆษณา และการประชาสัมพันธ กระบวนการการโฆษณา
กระบวนการประชาสัมพันธ การวิเคราะหกลุมเปาหมายในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ สื่อเพื่อการ
โฆษณา เครื่องมือและเทคนิคการประชาสัมพันธ จริยธรรมในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ จรรยาบรรณ
ของนักโฆษณา และจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ
CX402 พฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Consumer Behavior in Digital Era)
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะหผูบริโภคในฐานะผูรับสารในแตละยุค ปจจัยทางจิตวิทยา
และปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล กระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภค การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัลเพื่อสรางคุณคาตราสินคา การนําพฤติกรรมผูบริโภคมาใช
ในการวางกลยุทธและเปาหมายในการจูงใจ ปจจัยทางจิตวิทยาและปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล
CX403 หลักการสรางตราสินคา
3(3-0-6)
(Principles of Branding)
หลักการและแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับตราสินคา ความหมายและความสําคัญของตราสินคาที่มีตอ
ธุรกิจและองคกร กระบวนการสรางตราสินคา องคประกอบของตราสินคา คุณคาของตราสินคา กรณีศึกษา
เทคนิคการสื่อสารการตลาดเพื่อสรางตราสินคาระดับภูมิภาคและระดับโลก ฝกวิเคราะหกรณีศึกษาการสราง
และการสื่อสารตราสิน ค าใหส อดคล องกั บสภาพแวดลอมทางการตลาดและภูมิทัศนดานสื่อที่เหมาะสมกับ
สถานการณ
CX404 การสื่อสารการพัฒนา 4.0
3(3-0-6)
(Development Communication 4.0)
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ การพัฒนาและแนวนโยบายอื่ น ๆ ที่เกี่ยวของกับ การ
พัฒนา เศรษฐกิจสรางสรรค เศรษฐกิจดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดานสื่อ การแพรกระจายนวัตกรรม
การสื่อสารรณรงค การตลาดเพื่อสังคม การสื่อสารแบบมีสวนรวม กรณีศึกษาการบูรณาการการสื่อสารดิจิทัล
เพื่อพัฒนาสังคม
CX405 การสื่อสารการตลาดระหวางประเทศ
3(3-0-6)
(International Marketing Communication)
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แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการดําเนินงานการสื่อสารการตลาดระหวางประเทศในองคกร
ธุรกิจ ปจจัยและพลังตาง ๆ ที่เกี่ยวของและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ตอการดําเนินงานการ
สื่อสารการตลาดระหวางประเทศในยุคดิจิทัล เนนศึกษาจากกรณีศึกษาของประเทศตาง ๆ
CX406 การรณรงคทางการสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
(Marketing Communication Campaign)
กระบวนการและการดํ า เนิ น งานวางแผนรณรงค ก ารสื่ อ สารการตลาด การวิ เ คราะห ขอ มู ล ทาง
การตลาด การกําหนดกลุมเปาหมาย การวางกลยุทธ การผลิตงานการสื่อสารการตลาด การบูรณาการสาร สื่อ
และเครื่องมือสื่อสารตาง ๆ การประเมินการรณรงคการสื่อสารการตลาด ฝกปฏิบัติการวางแผน การนําเสนอ
แผน และดําเนินงานตามแผนรณรงคการสื่อสารการตลาด
CX407 การสื่อสารตราสินคาในอุตสาหกรรมการบริการตอนรับ
3(3-0-6)
(Brand Communication in Hospitality Industry)
ประเภทและความสําคัญของอุตสาหกรรมการบริการตอนรับ การประยุกตใชหลักการ แนวคิดและ
ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดและตราสินคาในอุตสาหกรรมการบริการตอนรับ การสื่อสารตราสินคาในธุรกิจ
โรงแรม ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจการเดินทางทองเที่ยว วิเคราะหกรณีศึกษา
[1.2] กลุมวิชาโทการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล
CX411 การเลาเรื่อง
3(3-0-6)
(Storytelling)
แนวคิด ความเปนมาของเรื่องเลาและการเลาเรื่อง การออกแบบโครงสรางของเรื่องและรูปแบบการ
เลาเรื่อง หลักและเทคนิคการเลาเรื่องประเภทตาง ๆ การเลาเรื่องจากขอเท็จจริง การเลาเรื่องแบบละคร การใช
จินตนาการในการเลาเรื่อง โดยเนนฝกการเลาเรื่องผานการเขียน การพูด การแสดง ภาพ และสื่ออื่น ๆ
CX412 การสรางสรรคบท
3(3-0-6)
(Creative Script Writing)
แนวคิด ประเภท รูปแบบ หลักการเขียนบทวิทยุและบทโทรทัศน การคิดสรางสรรค การคนควา การ
คัดเลือกขอมูล และการเรียบเรียงใหเปนบทรายการ ฝกเขียนบทวิทยุและบทโทรทัศน สําหรับรายการประเภท
ตาง ๆ
CX413 การรายงานขาว
3(2-2-5)
(News Reporting)
กระบวนการผลิตขาวตั้งแตการคิดประเด็น การหาขอมูล การจับประเด็น การประเมินคุณคาขาว การ
ตรวจสอบขอเท็จจริง และเขียนขาวเพื่ อเผยแพรผ านช องทางสื่ อสารยุ คดิจิ ทัล ที่หลากหลาย ทั้งสื่อสิ่ งพิ ม พ
เว็บไซต วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อสังคมออนไลน
CX414 การสรางสรรคเนื้อหาเฉพาะกลุม
3(3-0-6)
(Content Creation for Specific Targets)
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ทฤษฎีการวิเคราะหผูรับสารประเภทตาง ๆ กลุมเพศที่หลากหลาย กลุมบุคคลตามชวงอายุ หรือกลุม
อื่น ๆ ฝกการเขียนงานที่มีความหลากหลายทั้งดานประเภทและรูปแบบใหตรงตามแพลตฟอรม
CX415 ขาวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง
3(3-0-6)
(Arts, Culture and Entertainment News)
หลักการ และเทคนิคการรายงานเรื่องราว เหตุการณที่เกี่ยวของกับแวดวงศิลปวัฒนธรรม แหลงขาว
จากทั้งองคกรภาครัฐ องคกรธุรกิจ และภาคประชาสังคม การรายงานเรื่องราว เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
วงการบันเทิงดานโทรทัศน ภาพยนตร ดนตรี ศิลปะ ในวงการบันเทิงทั้งในและตางประเทศ ฝกปฏิบัติดาน
ออนไลนและงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
CX416 ผูดําเนินรายการและการเปนพิธีกร
3(2-2-5)
(Moderator and Master of Ceremony)
หลักและวิธีการเปนผู ดําเนิน รายการทางวิ ทยุโ ทรทั ศน ฝกการประกาศ การพูดออกเสี ยง การใช
น้ําเสียงที่ถูกตองชัดเจนตามอั กขระวิธี ฝกการวางทาทาง บุคลิกภาพ การแสดงออกตอหนากลองโทรทั ศน
เทคนิค ไหวพริบในการดําเนินรายการวิทยุโทรทัศนประเภทตาง ๆ ในหองแสดงและนอกสถานที่ ทั้งรายการสด
และบันทึกเทป
CX417 การกระจายเสียงและแพรภาพนานาชาติ
3(3-0-6)
(International Broadcasting)
โครงสราง ระบบ และการดําเนินงานของกิจการกระจายเสียงและแพรภาพนานาชาติ ซึ่งเผยแพรผาน
ชองทางภาคพื้นดิน การสื่อสารผานดาวเทียม เคเบิล อินเทอรเน็ต และการสื่อสารรูปแบบอื่น ๆ ในบริบททาง
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมที่แตกตางกันของนานาชาติ
CX418 การผลิตรายการสารคดี
3(2-2-5)
(Documentary Program Production)
กระบวนการผลิต และการสรางสรรครายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนประเภท
ตาง ๆ การสืบคนขอมูล ขอเท็จจริงในการผลิตรายการ เทคนิควิธีการถายทํา การนําเสนอ ตลอดจนการตัดตอ
ภาพ การบันทึกเสียงบรรยายและดนตรีประกอบ
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[1.3] กลุมวิชาโทภาพยนตรดิจิทัล (Digital Film)
CX421 ภาพยนตรเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Film)
ความหมาย ความสําคัญ ประเภทและพัฒนาการของอุตสาหกรรมภาพยนตรดิจิทัล เทคนิคการเลา
เรื่องผานภาพยนตรดิจิทัลในสถานการณตาง ๆ บทบาทหนาที่ และอิทธิพลของภาพยนตดิจิทัล
CX422 ทฤษฎีภาพยนตรและการวิจารณ
3(3-0-6)
(Film Theories and Criticism)
ทฤษฎีภาพยนตร ทฤษฎีการวิจารณภาพยนตร ทฤษฎีการเขียนบทวิจารณภาพยนตร และทฤษฎีทาง
สังคมศาสตรอื่น ๆ ที่นักศึกษาเลือก จรรยาบรรณของนักวิจารณ ฝกเขียนวิเคราะหวิจารณภาพยนตร
CX423 การเขียนบทภาพยนตร
3(3-0-6)
(Film Script Writing)
แนวคิดเกี่ยวกับการสรางสรรคบ ทภาพยนตร รูปแบบและขั้นตอนการเขียนบทภาพยนตรดิ จิ ทัล
ประเภทตาง ๆ การประมวลความคิด การคนควา การคัดเลือกขอมูล และการเรียบเรียงใหเปนบทรายการ ฝก
เขียนบทภาพยนตรดิจิทัลประเภทตาง ๆ ใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย
CX424 การผลิตภาพยนตรดิจิทัล
3(2-2-5)
(Digital Film Production)
กระบวนการและขั้นตอนการผลิตภาพยนตรดิจิทัลขั้นพื้นฐาน ตั้งแตขั้นเตรียมการผลิต การผลิต และ
หลังการผลิต โดยฝกออกแบบ วางแผนและปฏิบัติการเพื่อผลิตชิ้นงานภาพยนตรดิจิทัลสําหรับสื่อออนไลน โดย
ครอบคลุมการสรางสรรคบทภาพยนตรดิจิทัล การออกแบบงานสราง การใชเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ในการ
ผลิตภาพยนตรดิจิทัล เทคนิคการถายภาพ การตัดตอ ลําดับภาพ และการบันทึกเสียง
CX425 การบริหารจัดการธุรกิจภาพยนตร
3(3-0-6)
(Film Business Management)
การฝกเขียนโครงการผลิตภาพยนตรดิจิทัล ศึกษาความเปนไปไดของโครงการ หาแหลงอบรม ฝก
ระดมทุน ทั้งในเชิงธุรกิจ และ/หรือเชิงศิล ปะ ในประเทศและตางประเทศ จัดทํางบประมาณ ทดลองผลิ ต
ภาพยนตรดิจิทัล ทําโฆษณาประชาสัมพันธภาพยนตรที่ผลิตขึ้น การจัดฉาย ทั้งในเชิงธุรกิจ และ/หรือเชิงศิลปะ
รวมทั้งจัดจําหนายผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่มาจากภาพยนตร
CX426 การแสดง 1
3(2-2-5)
(Acting 1)
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการแสดง การเปนนักแสดงละครเวที ละครโทรทัศน และ
ภาพยนตร ฝกสมาธิ การสรางอารมณ ความรูสึก การเคลื่อนไหวของรางกาย การใชพลังเสียงเพื่อการแสดง การ
สวมบทบาทของนักแสดงตามบท ฝกทักษะการแสดงเพื่องานวิทยุโทรทัศนและงานภาพยนตร
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(2) กลุมวิชาโทนอกคณะสําหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร
คําอธิบายรายวิชาเปนไปตามรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียนวิชาที่คณะวิชาตาง ๆ เปดใหลงทะเบียน
เปนวิชาโท โดยตรวจสอบขอกําหนดและรายละเอียดตาง ๆ และคําอธิบายรายวิชาจากคณะวิชาที่เปดใหบริการ
วิชาโทโดยตรง
(3) กลุมวิชาโทนิเทศศาสตรสําหรับนักศึกษาตางคณะ
(3.1) กลุมวิชาโทนิเทศศาสตรการตลาดดิจิทัล
CX300 หลักนิเทศศาสตร
3(3-0-6)
(Principles of Communication)
ความหมาย ความสําคัญ ประเภท องคประกอบ และกระบวนการสื่อสาร หลักการสื่อสาร ปจจัยและ
อุปสรรคของการสื่อสาร แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารในระดับตาง ๆ การสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสาร
ระหวางบุคคล การสื่อสารกลุม การสื่อสารมวลชน และบทบาทของการสื่อสารในการพัฒนาสังคม
CX301 หลักการสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
(Principles of Marketing Communication)
แนวคิดและหลักการของการสื่อสารการตลาด เครื่องมือที่ใชในการสื่อสารการตลาด การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การตลาดตรง การวิเคราะห ผูรับสารเปาหมาย การสรางตราสินคาและ
คุ ณค าตราสิ น ค า การพั ฒ นากลยุ ทธ การสื่อสารการตลาดแบบบูร ณาการ การนําเสนอกลยุทธก ารสื่ อ สาร
การตลาด
CX302 พฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Consumer Behavior in Digital Era)
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะหผูบริโภคในฐานะผูรับสารในแตละยุค ปจจัยทางจิตวิทยา
และปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล กระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภค การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัลเพื่อสรางคุณคาตราสินคา การนําพฤติกรรมผูบริโภคมาใช
ในการวางกลยุทธและเปาหมายในการจูงใจ ปจจัยทางจิตวิทยาและปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล
CX303 หลักการสรางตราสินคา
3(3-0-6)
(Principles of Branding)
หลักการและแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับตราสินคา ความหมายและความสําคัญของตราสินคาที่มีตอ
ธุรกิจและองคกร กระบวนการสรางตราสินคา องคประกอบของตราสินคา คุณคาของตราสินคา กรณีศึกษา
เทคนิคการสื่อสารการตลาดเพื่อสรางตราสินคาระดับภูมิภาคและระดับโลก ฝกวิเคราะหกรณีศึกษาการสราง
และการสื่อสารตราสิน คาใหส อดคลองกับสภาพแวดล อมทางการตลาดและภู มิทัศนดานสื่ อที่ เหมาะสมกั บ
สถานการณ
CX304 การสื่อสารการพัฒนา 4.0
3(3-0-6)
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(Development Communication 4.0)
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและแนวนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนา เศรษฐกิจสรางสรรค เศรษฐกิจดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดานสื่อ การแพรกระจายนวัตกรรม
การสื่อสารรณรงค การตลาดเพื่อสังคม การสื่อสารแบบมีสวนรวม กรณีศึกษาการบูรณาการการสื่อสารดิจิทัล
เพื่อพัฒนาสังคม
CX305 การสื่อสารการตลาดระหวางประเทศ
3(3-0-6)
(International Marketing Communication)
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการดําเนินงานการสื่อสารการตลาดระหวางประเทศในองคกร
ธุรกิจ ปจจัยและพลังตาง ๆ ที่เกี่ยวของและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ตอการดําเนินงานการ
สื่อสารการตลาดระหวางประเทศในยุคดิจิทัล เนนศึกษาจากกรณีศึกษาของประเทศตาง ๆ
CX306 การรณรงคทางการสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
(Marketing Communication Campaign)
กระบวนการและการดํ า เนิ น งานวางแผนรณรงค การสื่ อสารการตลาด การวิเคราะหข อ มู ล ทาง
การตลาด การกําหนดกลุมเปาหมาย การวางกลยุทธ การผลิตงานการสื่อสารการตลาด การบูรณาการสาร สื่อ
และเครื่องมือสื่อสารตาง ๆ การประเมินการรณรงคการสื่อสารการตลาด ฝกปฏิบัติการวางแผน การนําเสนอ
แผน และดําเนินงานตามแผนรณรงคการสื่อสารการตลาด
CX307 การสื่อสารตราสินคาในอุตสาหกรรมการบริการตอนรับ
3(3-0-6)
(Brand Communication in Hospitality Industry)
ประเภทและความสําคัญของอุตสาหกรรมการบริการตอนรับ การประยุกตใชหลักการ แนวคิดและ
ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดและตราสินคาในอุตสาหกรรมการบริการตอนรับ การสื่อสารตราสินคาในธุรกิจ
โรงแรม ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจการเดินทางทองเที่ยว วิเคราะหกรณีศึกษา
(3.2) กลุมวิชาโทการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล
CX310 หลักนิเทศศาสตร
3(3-0-6)
(Principles of Communication)
ความหมาย ความสําคัญ ประเภท องคประกอบ และกระบวนการสื่อสาร หลักการสื่อสาร ปจจัยและ
อุปสรรคของการสื่อสาร แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารในระดับตาง ๆ การสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสาร
ระหวางบุคคล การสื่อสารกลุม การสื่อสารมวลชน และบทบาทของการสื่อสารในการพัฒนาสังคม
CX311 การเลาเรื่อง
3(3-0-6)
(Storytelling)
แนวคิด ความเปนมาของเรื่องเลาและการเลาเรื่อง การออกแบบโครงสรางของเรื่องและรูปแบบการ
เลาเรื่อง หลักและเทคนิคการเลาเรื่องประเภทตาง ๆ การเลาเรื่องจากขอเท็จจริง การเลาเรื่องแบบละคร การใช
จินตนาการในการเลาเรื่อง โดยเนนฝกการเลาเรื่องผานการเขียน การพูด การแสดง ภาพ และสื่ออื่น ๆ
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CX312 ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
(Mass Communication Theories)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวของกับกระบวนการสื่อสารมวลชน บทบาท หนาที่ อิทธิพลของสื่อมวลชนที่มี
ตอปจเจกบุคคลและสังคม โดยมุงใหเขาใจและสามารถนําไปใชเพื่ออธิบายผลสะทอนของสื่อมวลชนที่มีตอ
ปจเจกและสมาชิกในสังคม รวมทั้งสามารถนําแนวคิดทฤษฎีไปประยุกตใชในการศึกษาวิจัยเพื่อแกปญหาหรือ
พัฒนางานดานการสื่อสารมวลชน
CX313 การสรางสรรคเนื้อหาตามกระแสนิยม
3(3-0-6)
(Content Creation for Trending Topics)
ทฤษฎีเกี่ยวกับพื้นฐานการออกแบบสร างสรรค เนื้ อหาประเภทต าง ๆ การสรางสรรคเนื้อหาตาม
รูปแบบในกระแสนิยมสมัยใหม นิยายแชท นิยายวาย หรืออื่น ๆ การสรางสรรคเนื้อหาสําหรับสื่อประเภทตาง ๆ
CX314 การกระจายเสียงและแพรภาพนานาชาติ
3(3-0-6)
(International Broadcasting)
โครงสราง ระบบ และการดําเนินงานของกิจการกระจายเสียงและแพรภาพนานาชาติ ซึ่งเผยแพรผาน
ชองทางภาคพื้นดิน การสื่อสารผานดาวเทียม เคเบิล อินเทอรเน็ต และการสื่อสารรูปแบบอื่น ๆ ในบริบททาง
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมที่แตกตางกันของนานาชาติ
CX315 การผลิตรายการสารคดี
3(2-2-5)
(Documentary Program Production)
กระบวนการผลิต และการสรางสรรครายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนประเภท
ตาง ๆ การสืบคนขอมูล ขอเท็จจริงในการผลิตรายการ เทคนิควิธีการถายทํา การนําเสนอ ตลอดจนการตัดตอ
ภาพ การบันทึกเสียงบรรยายและดนตรีประกอบ
CX316 จิตวิทยาสื่อมวลชน
3(3-0-6)
(Mass Media Psychology)
ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยาในการสื่ อ สารมวลชน โดยเน น ตั ว แปรทางจิ ต วิ ท ยาที่ ส ง ผลต อ
สื่ อมวลชน และได รั บ ผลจากสื่ อมวลชน กระบวนการทางจิตวิทยาที่เกี่ย วของในการใชสื่อ ผลกระทบของ
สื่อมวลชนที่มีตอพฤติกรรมผูรับสาร และการประยุกตใชความรูดังกลาวในงานตาง ๆ ดานจิตวิทยาสื่อมวลชน
CX317 ภาพตัวแทนเพศสภาพในสื่อมวลชน
3(3-0-6)
(Gender Representation in the Mass Media)
แนวคิด ทฤษฎี ในประเด็นที่เกี่ยวของกับเพศวิถี การแสดงออกทางเพศสภาพ และทฤษฎีเควียร การ
เชื่อมโยงแนวคิดและการจัดหมวดหมูในเรื่องของการนําเสนอภาพตัวแทน ประเด็นทางการเมือง และขอโตแยง
ในแงของวัฒนธรรมและสื่อมวลชน โดยเนนการศึกษาเรื่องอํานาจการตอรองของการนําเสนอภาพตัวแทน การ
(ไม) ปรากฏตัวทางสังคมและวัฒนธรรม อํานาจการตอรองของอัตลักษณทางสังคม อัตวิสัยหรือมุมมองที่มีตอ
เรื่องเควียรและความสัมพันธและการเปนตัวกลาง
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
คุณธรรม จริยธรรม
(1)
มีคุณธรรมและจริยธรรมตอการทํางานและตอผูอื่น อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย สุจริต มีจิตสาธารณะ อดทน และเขาใจมนุษย
(2)
มีทัศนคติที่ดีและความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
(3)
มีความรับผิดชอบตอสังคม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพใหสอดคลองกับ
ลักษณะของธุรกิจหรือองคกร
ความรู
(1)
(2)

มีความรูดานนิเทศศาสตรแบบหลอมรวมและสรางสรรค
มีความรูเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะการ
สรางสรรคเนื้อหาดิจิทัล การสรางสรรคสื่อภาพและเสียงและภาพยนตรดิจิทัล ทั้งในทาง
ทฤษฎีและปฏิบัติ อยางกวางขวางเปนระบบและทันสมัย
(3) มีความรูอันเกิดจากการบูรณาการศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับนิเทศศาสตร
(4) มีความรูเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเพื่อแกไขปญหาและเสริมความรูในวิชาชีพ
นิเทศศาสตร
ทักษะทางปญญา
(1)
สามารถเขาใจแนวความคิดเกี่ยวกับนิเทศศาสตร ไดแก ดานการสื่อสารการตลาด ดาน
การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล และภาพยนตรดิจิทัล
(2)
สามารถวิเคราะหขอมูลหรือสถานการณ รวมทั้งสามารถวางแผนงานหรือแกไขปญหา
(3)
สามารถประยุกตความรูในทางทฤษฎีไปใชในทางปฏิบัติได รวมทั้งสามารถ
ประยุกตความรูในทางทฤษฎีและปฏิบัติไปใชในการฝกประสบการณภาคสนามหรือ
สถานการณจริง
(4)
สามารถประยุกตแนวคิดใหมหรือเทคโนโลยีใหมจากศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
มาใชในการเรียนรูหรือพัฒนาทักษะการทํางาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1)
สามารถรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และบทบาทของตนในกลุม
งานไดอยางเหมาะสม
(2)
สามารถแกไขปญหาของตนเองและกลุมอยางสรางสรรค
(3)
สามารถพัฒนาตนเองและวิชาชีพใหทันสถานการณอยูเสมอ
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ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1)
สามารถใชทักษะการสื่อสาร ทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียน
อยางมีประสิทธิภาพ
(2)
สามารถสรุปประเด็นและเลือกรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับเนื้อหาและ
ผูรับสารที่แตกตางกันได
(3)
สามารถสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสม
(4)
สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเหมาะสมกับวิชาชีพ
(5)
สามารถใชเทคนิคขั้นพื้นฐานทางคณิตศาสตรในการคํานวณ และใชสถิติในการ
วิเคราะหขอมูลและแปลความหมาย
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3



ความรับผิดชอบรอง

ความรู
1

2

4

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4
5






































ทักษะทางปญญา
3

4

1

2

3

ก. กลุมวิชาแกนนิเทศศาสตร
BA961 หลักการตลาด





EC961 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
LW961 กฎหมาย การเมือง และการปกครองของไทย
CA106 หลักนิเทศศาสตร
CA112 พัฒนาทักษะการอานและการเขียน
CA113 สื่อสารมวลชนและสือ่ ใหม
CA114 หลักการสื่อสารการตลาด
CA202 วาทนิเทศ
CA205 ศิลปะการสื่อสารผานภาพและเสียง
CA304 การวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตร
CA306 กฎหมายและจริยธรรมนิเทศศาสตร
CA307 การจัดการสารสนเทศดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
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รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

CM001 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ





CM002 พื้นฐานมัลติมีเดียสําหรับงานสือ่ สารการตลาดดิจิทัล
CM003 พฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล
CM004 หลักการสรางตราสินคา
CM005 ความคิดสรางสรรคเพื่อการนําเสนองานสื่อสารการตลาดดิจิทัล
CM006 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารการตลาด
CM007 การวางแผนและประเมินผลการสื่อสารการตลาด
CM008 การวิจัยสื่อสารการตลาด
CM009 สัมมนาการสื่อสารการตลาดติจิทัล
CM010 ประสบการณวิชาชีพสื่อสารการตลาด
CM011 โครงงานดานการสื่อสารการตลาด
CM012 สหกิจศึกษา
[1.2] เอกเลือกนิเทศศาสตรการตลาดดิจิทัล
[1.2.1] กลุมวิชาการจัดการในงานสื่อสารการตลาด













CM101 การสื่อสารองคกร

ความรู
1

ทักษะทางปญญา

2

3









































CM102 การสื่อสารการตลาดดิจิทัลเพื่อบริหารความสัมพันธ







CM103 การสื่อสารการพัฒนา 4.0









CM104 การบริหารประเด็นในการสื่อสารติจิทัล











CM105 การสื่อสารการตลาดระหวางประเทศ









CM106 ชุมชนสัมพันธกบั ความรับผิดชอบตอสังคม
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1

2





3

4

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4
5
























(1) กลุมวิชาเอกนิเทศศาสตรการตลาดดิจิทัล
[1.1] เอกบังคับนิเทศศาสตรการตลาดดิจิทัล
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รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

4

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3
































































ทักษะทางปญญา
4

1

2

3

1

2

3

CM107 การสื่อสารการตลาดกับผลกระทบทางสังคม
CM108 การจัดการสื่อสารการตลาด



















CM109 การบริหารงานลูกคา









CM110 สื่อดิจิทัลกับสังคม









CM201 การเขียนในงานสื่อสารการตลาด



















CM202 การพูดในงานสื่อสารการตลาด



















CM203 การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษในงานการสื่อสารการตลาด











CM204 การออกแบบเนื้อหาเชิงสรางสรรคในการสื่อสารการตลาด























CM205 การเลาเรื่องเพื่อการสื่อสารการตลาด























CM206 การสื่อสารการตลาดบนสื่อสังคม
























CM207 การรณรงคทางการสื่อสารการตลาด








CM208 การสรางสรรคและการออกแบบเชิงธุรกิจ























CM209 สุนทรียภาพทางศิลปะและการออกแบบ
































CM210 การสรางตราสินคาขามวัฒนธรรม










CM211 การสื่อสารตราสินคาสําหรับผูป ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม





















CM212 การสื่อสารตราสินคาในอุตสาหกรรมการบริการตอนรับ























CM213 การสื่อสารตราสินคาสําหรับตราสินคาสินคาหรูหรา























CM214 การปฏิสัมพันธทางสังคมและการวิเคราะหการสนทนาเพื่อการ
สื่อสารการตลาด

























1

2

3













ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4
5





[1.2.2] กลุมวิชาการผลิตเนื้อหาเพื่อการสื่อสารการตลาด
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3

4

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3





































































CM305 การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด





















CM306 การกํากับศิลปเพื่อการสื่อสารการตลาด





















CM307 ทัศนศิลปเพื่อการสื่อสารการตลาด





















CM308 การจัดการตราสินคาและการออกแบบสือ่













CM309 การออกแบบภาพประกอบสื่อดิจิทัล





















CM310 การออกแบบกราฟกเพื่อองคกรและผลิตภัณฑ





















CM311 การออกแบบเพื่อกิจกรรมพิเศษและนิทรรศการ





















[1.2.4] กลุมวิชาทั่วไป
CM401 บูรณาการทํางานและการเรียนดานการสื่อสารการตลาด 1



























CM402 บูรณาการทํางานและการเรียนดานการสื่อสารการตลาด 2



























CM403 บูรณาการทํางานและการเรียนดานการสื่อสารการตลาด 3



























CM404 เรื่องคัดเฉพาะดานการสื่อสารการตลาด 1





















CM405 เรื่องคัดเฉพาะดานการสื่อสารการตลาด 2





















CM406 เรื่องคัดเฉพาะดานการสื่อสารการตลาด 3





















รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

2

CM301 พื้นฐานการออกแบบ



CM302 คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการสื่อสารการตลาด 1

3

ความรู
1

ทักษะทางปญญา

2

3









CM303 คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการสื่อสารการตลาด 2



CM304 การถายภาพดิจิทัลเพือ่ การสื่อสารการตลาด

4

1

2

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4
5

[1.2.3] กลุมวิชาทักษะการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อ
การสื่อสารการตลาด
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รายวิชา
(2) กลุมวิชาเอกการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล
[2.1] วิชาเอกบังคับการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล
CC001 การเลาเรื่อง
CC002 การสรางสรรคบท
CC003 การรายงานขาว
CC004 การออกแบบเนื้อหาและผลิตสือ่
CC005 ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน
CC006 การบริหารจัดการธุรกิจสือ่ ดิจิทลั
CC007 ภาษาอังกฤษสําหรับการออกแบบและผลิตสือ่
CC008 การวิจัยประยุกตทางการออกแบบและผลิตสื่อ
CC009 สัมมนาการออกแบบและผลิตสื่อ
CC010 ประสบการณวิชาชีพการออกแบบและผลิตสื่อ
CC011 โครงงานดานการออกแบบและผลิตสื่อ
CC012 สหกิจศึกษา

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

1

2

3

1

2

3





















































4






คุณธรรม จริยธรรม








1

2

3


























ทักษะทางปญญา





























2

3

1

2

3
























































1

2

3

4











ทักษะทางปญญา
4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4
5

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3

ความรู

1







4

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3







































ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4
5

[2.2] วิชาเอกเลือกการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล
[2.2.1] กลุมวิชาการสรางสรรคเนื้อหาดิจิทัล
CC101 การออกแบบอินโฟกราฟกและโมชันกราฟก
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รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

CC102 การรายงานขาวเพื่อแพลตฟอรมดิจิทัล







CC103 การไลฟทางแพลตฟอรมดิจิทัล







CC104 การสรางสรรคเนื้อหาเฉพาะกลุม







CC105 การใชโดรนในงานสรางสรรคเนื้อหา







CC106 การสรางตัวตนผานสือ่ สังคม





CC107 การสรางสรรคคลิปเพื่อวัตถุประสงคการสื่อสารที่หลากหลาย



CC108 การเปนผูประกอบการผานสื่อสังคม

ความรู
1

2

3








































































CC109 การสรางสรรคเนื้อหาตามกระแสนิยม











CC110 การสรางสรรคเนื้อหาเชิงวารสารศาสตร









CC111 การเลาเรื่องเชิงลึกดวยขอมูลขนาดใหญ









CC112 การโคดเพื่อการเลาเรื่องเชิงลึกดวยขอมูลขนาดใหญ







CC113 การสรางภาพจากขอมูลขนาดใหญ







CC114 ขาวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง





CC115 การสัมภาษณเพื่องานดานสือ่



CC116 การรายงานขาวเฉพาะทาง
CC117 การรายงานขาวเศรษฐกิจและธุรกิจ
CC118 การคิดเชิงสรางสรรคและการออกแบบคาแรกเตอรสติกเกอร
ออนไลน
CC119 การแปลเพื่องานดิจิทัลคอนเทนต
CC120 สื่อสากลในยุคดิจิทัล

1



2

3



ทักษะทางปญญา
4

4


ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4
5
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3

4

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3













































































































































CC301 กราฟกและแอนิเมชันเพื่องานวิทยุโทรทัศน



















CC302 ผูดําเนินรายการและการเปนพิธีกร























CC303 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน























CC304 การกระจายเสียงและแพรภาพนานาชาติ













CC305 ขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน























CC306 การผลิตรายการสารคดี























CC307 การวางแผนและประเมินผลสื่อ













CC308 เทคนิคการนําเสนองานการออกแบบและผลิตสื่อ









CC309 การพูดภาษาอังกฤษสําหรับสื่อดิจิทัล











CC310 การผลิตรายการโชวทางสื่อดิจทิ ัล

























CC311 การผลิตงานโฆษณาทางสื่อดิจทิ ัล

























รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

1

2

3

1

2

3

CC201 ทักษะการพูดและการประกาศทางวิทยุ













CC202 การผลิตรายการวิทยุและสื่อเสียง











CC203 ศิลปะการใชเสียงพูดสําหรับวิทยุ









CC204 การสรางสรรครายการความรูและสารคดีวิทยุ







CC205 การแสดงในงานวิทยุ





CC206 การสรางสรรครายการและสื่อเสียงสําหรับเด็ก



CC207 ศิลปะการพูด การบรรยาย และการรายงานสด

ทักษะทางปญญา
4

1

2

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4
5

[2.2.2] กลุมวิชาการสรางสรรคสื่อเสียง

[2.2.3] กลุมวิชาการผลิตสื่อภาพและเสียง
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3

4

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3



































































































CC317 กระบวนการหลังการผลิต 2

























CC318 จิตวิทยาสื่อมวลชน



















CC319 ภาพตัวแทนเพศสภาพในสื่อมวลชน



















CC320 สื่อมวลชนและวัฒนธรรมหลอมรวม



















CC321 การแสดง 1





















CC322 การแสดง 2



































































































CC404 เรื่องคัดเฉพาะดานการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล 1

























CC405 เรื่องคัดเฉพาะดานการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล 2

























CC406 เรื่องคัดเฉพาะดานการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล 3

























รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

CC312 การผลิตละครทางสื่อดิจิทัล





CC313 การกํากับรายการทางสื่อดิจิทัล



CC314 การออกแบบเสื้อผาหนาผมสําหรับนักแสดง

ความรู
1

2

3













CC315 ฉากและเครื่องประกอบฉาก



CC316 กระบวนการหลังการผลิต 1

ทักษะทางปญญา
4

1

2

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4
5

[2.2.4] กลุมวิชาทั่วไป
CC401 บูรณาการทํางานและการเรียนดานการออกแบบและผลิตสื่อ
ดิจิทัล 1
CC402 บูรณาการทํางานและการเรียนดานการออกแบบและผลิตสื่อ
ดิจิทัล 2
CC403 บูรณาการทํางานและการเรียนดานการออกแบบและผลิตสื่อ
ดิจิทัล 3
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รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา
4

1

2

3

4

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4
5

1

2

3

1

2

3

CF001 ภาพยนตรเบื้องตน



























CF002 ทฤษฎีภาพยนตรและการวิจารณ



























CF003 การเลาเรื่อง

























CF004 การเขียนบทภาพยนตร

























CF005 การผลิตภาพยนตรดิจิทัล















CF006 การบริหารจัดการธุรกิจภาพยนตร









CF007 ภาษาอังกฤษสําหรับงานภาพยนตร







CF008 การวิจยั ภาพยนตร









CF009 สัมมนาดานภาพยนตร













CF010 ประสบการณวิชาชีพทางภาพยนตร













CF011 โครงงานดานภาพยนตร











CF012 สหกิจศึกษา











(3) กลุมวิชาเอกภาพยนตรดิจิทัล
[3.1] วิชาเอกบังคับภาพยนตรดิจิทลั
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1

2

3

4

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3













































































CF107 ศิลปะดิจิทัลสําหรับภาพยนตร













CF108 การผลิตภาพยนตรสารคดี









CF109 การผลิตภาพยนตรบันเทิง







CF110 การผลิตภาพยนตรสั้น





CF111 การผลิตภาพยนตรแอนิเมชัน



CF112 กระบวนการหลังการถายทํา 1

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

1

2

3

1

2

3

CF101 การออกแบบและผลิตโมชันกราฟกเพื่อภาพยนตร







CF102 การกํากับภาพยนตร













CF103 การออกแบบงานสรางภาพยนตร







CF104 เสียงในงานภาพยนตร





CF105 การออกแบบภาพในภาพยนตร



CF106 การออกแบบแสงในภาพยนตร

ทักษะทางปญญา
4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4
5

[3.2] วิชาเอกเลือกภาพยนตรดิจิทัล
[3.2.1] กลุมวิชาการผลิตภาพยนตรดจิ ิทัล



















































































































































CF113 กระบวนการหลังการถายทํา 2

























CF114 การแสดง 1





















CF115 การแสดง 2





















CF401 บูรณาการทํางานและการเรียนดานภาพยนตรดิจิทัล 1



























CF402 บูรณาการทํางานและการเรียนดานภาพยนตรดิจิทัล 2



























[3.2.2] กลุมวิชาทั่วไป
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รายวิชา

2

3

4

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3





























































คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

1

2

3

1

2

3

CF403 บูรณาการทํางานและการเรียนดานภาพยนตรดิจิทัล 3













CF404 เรื่องคัดเฉพาะภาพยนตรดิจิทัล 1











CF405 เรื่องคัดเฉพาะภาพยนตรดิจิทัล 2









CF406 เรื่องคัดเฉพาะภาพยนตรดิจิทัล 3









คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะทางปญญา
4

1

ความรู

ทักษะทางปญญา

รายวิชา
1

2

3

CX401 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ





CX402 พฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล



CX403
CX404
CX405
CX406
CX407







1

2

3





















4

3

4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4
5

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4
5

1

2





















































กลุมวิชาโทในคณะ
กลุมวิชาโทนิเทศศาสตรการตลาดดิจิทลั
(สําหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร)

หลักการสรางตราสินคา
การสื่อสารการพัฒนา 4.0
การสื่อสารการตลาดระหวางประเทศ
การรณรงคทางการสื่อสารการตลาด
การสื่อสารตราสินคาในอุตสาหกรรมการบริการตอนรับ
กลุมวิชาโทการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล
(สําหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร)
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CX411
CX412
CX413
CX414
CX415
CX416
CX417
CX418

CX421
CX422
CX423
CX424
CX425
CX426

การเลาเรื่อง
การสรางสรรคบท
การรายงานขาว
การสรางสรรคเนื้อหาเฉพาะกลุม
ขาวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง
ผูดําเนินรายการและการเปนพิธีกร
การกระจายเสียงและแพรภาพนานาชาติ
การผลิตรายการสารคดี
กลุมวิชาโทภาพยนตรดิจิทัล
(สําหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร)
ภาพยนตรเบื้องตน
ทฤษฎีภาพยนตรและการวิจารณ
การเขียนบทภาพยนตร
การผลิตภาพยนตรดิจิทัล
การบริหารจัดการธุรกิจภาพยนตร
การแสดง 1



























































































































4

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3





































รายวิชา
คุณธรรม จริยธรรม
กลุมวิชาโทนิเทศศาสตรสําหรับนักศึกษาตางคณะ
กลุมวิชาโทนิเทศศาสตรการตลาดดิจิทลั
(สําหรับนักศึกษาตางคณะ)
CX300 หลักนิเทศศาสตร
CX301 หลักการสื่อสารการตลาด
CX302 พฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล
CX303 หลักการสรางตราสินคา

1






2





3

ความรู
1








2

3









ทักษะทางปญญา
4

1

2











3











































ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4
5
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รายวิชา
คุณธรรม จริยธรรม
CX304
CX305
CX306
CX307

CX310
CX311
CX312
CX313
CX314
CX315
CX316
CX317

การสื่อสารการพัฒนา 4.0
การสื่อสารการตลาดระหวางประเทศ
การรณรงคทางการสื่อสารการตลาด
การสื่อสารตราสินคาในอุตสาหกรรมการบริการตอนรับ
กลุมวิชาโทการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล
(สําหรับนักศึกษาตางคณะ)
หลักนิเทศศาสตร
การเลาเรื่อง
ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน
การสรางสรรคเนื้อหาตามกระแสนิยม
การกระจายเสียงและแพรภาพนานาชาติ
การผลิตรายการสารคดี
จิตวิทยาสื่อมวลชน
ภาพตัวแทนเพศสภาพในสื่อมวลชน








































ความรู





































ทักษะทางปญญา








ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ


















































ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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