
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
พุทธศักราช 2548 

 
 
1. ชื่อหลักสูตร 
     ภาษาไทย   :    หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชานิเทศศาสตร 
     ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts 
 
2. ชื่อปริญญา   
     ช่ือเต็ม               :   นิเทศศาสตรบัณฑิต   (นิเทศศาสตร) 
     Bachelor of Communication Arts   (Communication Arts) 
      ช่ือยอ               :   นศ.บ. (นิเทศศาสตร) 

     B.A. (Communication Arts) 
 
 
1.  กลุมวิชาแกน 
ENG  1201  การฟงและพูด 1                                                                             3(3-0) 
                            Listening and Speaking 1  
                  Practice in Communicative English using dialogues, role –plays and extended 
discourse appropriate to everyday situations, making use of Communicative games and activities. 
Extended discourse in dialogues, for information retrieval and separation, attention to sound 
recognition and production and features of spoken English ,such as linking , assimilation, weak 
forms, stress and intonation at the word, phrase, sentence and short Spoken – discourse levels. 
 
ENG 3505 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ  3(3-0) 
  Writing Business English  
  A practice in writing both internal and external correspondence e.g. memos, 
faxes, email, reports, and different types of business letters such as enquiries, replies and 
quotations, order, complaints, etc. 
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MGT  1101 องคการและการจัดการ      3(3–0) 
  Organization and Management 
  ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจโดยทั่วไป การวางแผน การจัดสายงาน 
หลักเกณฑและแนวความคิดในการจดัตั้งองคการธุรกิจ ลักษณะของประเภทของการประกอบธุรกิจ 
หลักการบริหารและหนาที่สําคัญของฝายบริหารทุก ๆ ดาน ในแงของการวางแผนการจัดคนเขางาน 
การสั่งการ การจูงใจคนทํางาน การควบคมุปฏิบัติงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตั้งไว 
 
 
 
 
MK  2701 ศิลปะการขาย      3(3–0) 
  Salesmanship 
  ศึกษาถึงกระบวนการขาย ศิลปะการขายและการใชศิลปะการขาย พฤติกรรมของ
ลูกคา และเทคนิคในการแกปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับลูกคา การใชจิตวิทยาและมนุษยสัมพันธในการ
ประกอบอาชีพขาย  การปรับปรุงตนเองใหมีคุณสมบัติของนักขายที่ดีตลอดจนเรียนรู ถึง
จรรยาบรรณและเจตคติที่ดีของนักขาย   
 
GC  1103 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร         3(3-0) 
  Development of Personality 
  ศึกษาความหมาย องคประกอบของบคุลิกภาพ ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกบั
บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพสวนบุคคลและบุคลิกภาพทางสังคม เชน การแตงตวั การใชภาษา
เพื่อการสื่อสาร มารยาททางสังคม มนุษยสัมพันธ การเปนผูนํา และขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม เพือ่
นําไปประยุกตใชในงานนิเทศศาสตร 
 
GC   3101 การวิจัยนิเทศศาสตร         3(3-0)  
  Research in Communication Arts 
  ศึกษาระเบยีบวิธีวิจยัและสถติิเบื้องตนที่จาํเปนสําหรับการวิจัยนิเทศศาสตร ศึกษา
ถึง ความหมาย บทบาท กระบวนการ ชนดิ คุณลักษณะของการวิจยั ภาษาที่ใชในการวิจัย ทางสังคม 
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วิธีการเขียนเคาโครง แบบสอบถาม การสุมตัวอยาง การจัดตารางขอมลู การวิเคราะหและการเขียน
รายงานการวิจยัอันเปนประโยชนตอวิชาชพีนิเทศศาสตร 
 
COMM 1101 หลักนิเทศศาสตร     3(3–0) 
  Principles of Communication Arts 
  ศึกษาแนวคดิและทฤษฎีตาง ๆ เกีย่วกับการสื่อสารในสังคม วิเคราะหกระบวนการ
ส่ือสารระดับตาง ๆ ในเชิงพฤติกรรมศาสตรการสื่อสาร รวมทั้งการสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสาร
ระหวางบุคคล และการสือ่สารมวลชน ตลอดจนบทบาทและอทิธิพลการสื่อสารที่มีผลตอการ
พัฒนาสังคม 
 
 
 
COMM 1102 หลักการสื่อสารมวลชน 3(3–0) 
  Principles of Mass Communication Arts 
  ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ และววิัฒนาการของ การสื่อสารมวลชน 
ทฤษฎี กระบวนการ โครงสราง และระบบการสื่อสารมวลชน ลักษณะของการสือ่สารมวลชน
ประเภทตาง ๆ หนวยงานที่เกี่ยวของกับการสื่อสารมวลชน บทบาทหนาที่ และอทิธิพลของการ
ส่ือสารมวลชนตอสังคม การใชการสื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา 
 
COMM 1103 ศิลปะการใชภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร         3(3–0)  
  Language for Communication Arts 
  วิชาที่ตองเรียนกอน : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบคน 
  ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะการใชภาษาในการสื่อสารทั้งวัจนภาษา และอวัจนภาษา
เพื่อใหเกิดการสื่อความหมายการโนมนาวชักจูงอยางมีประสิทธิภาพฝกทักษะศิลปะการใชภาษาเพือ่
งานนิเทศศาสตร  
 
COMM  2101 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน         3(3–0) 
  Laws and Ethics of Mass Communication 

 
 
 



  
124 

  ศึกษาสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเหน็ และการแสดงออกของมนุษย 
ปรัชญากฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับหนังสือพิมพและส่ิงพิมพในประเทศไทย กฎหมาย
ส่ือสารมวลชน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกีย่วของ จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพส่ือสารมวลชน 
 
COMM 3202 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น         3(2–2)  
  Communication in Rural Development 
  กระบวนการ บทบาท ความรับผิดชอบ และปญหาการสื่อสาร เพื่อพัฒนาทองถ่ิน 
บทบาทของสื่อสารมวลชนในการพัฒนาทองถ่ิน การนําเอาการสื่อสารหลายรูปแบบทางดาน
วารสารศาสตรและการประชาสัมพันธมาใชประโยชนตอทองถ่ิน และสังคมสวนรวมในดานตาง ๆ 
เชน ดานการเมืองและการปกครอง ดานเศรษฐกิจและสังคม ดานเกษตรศาสตร ดานสาธารณสุข 
และดานอืน่ ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 
 
 
 
COMM 3103 การวิเคราะหสถานการณปจจุบันเพื่อการสื่อสาร         3(3–0)  
  Interpretation of current Affairs of Communication 
  บทบาทและวธีิการเสนอขาวสารของสํานักขาวตาง ๆ เรียนรูวิธีคดิและวิธีการ
วิเคราะหสถานการณปจจุบนัภายในประเทศและภายนอกประเทศ ตลอดจนปญหาและแนวโนม
ของสถานการณที่มีผลกระทบตอสังคมไทยโดยตรง ทั้งนี้เพื่อนําผลการวิเคราะหดังกลาวไปใชเพื่อ
วางแผนการสื่อสาร 
 
JR  3101 การพิมพเบื้องตน         3(3-0) 
  Fundamental of Printing 
  กระบวนการเกี่ยวกับการผลติส่ิงพิมพ ระบบเทคนิค ตลอดจนอปุกรณทางการ
พิมพ เพือ่ใหสามารถเลือกใชและดาํเนินการในการผลิตส่ิงพิมพแตละประเภทได โดยเนน
หนังสือพิมพและนิตยสาร 
 
JR  3201  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการขาว  3(3-0) 
          Basic News Reporting 
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           ความหมาย คุณลักษณะ ประเภทของขาวและการเขยีนขาว คุณลักษณะของนกัขาว   
ทฤษฎีขั้นพื้นฐานของการสื่อขาว ฝกปฏิบัติการสื่อขาวเนนกระบวนการสัมภาษณ       และการเขยีน
ขาวแบบตาง ๆ 
 
JR  3202 การสื่อขาวขั้นสูง        3(2-2) 
  Advanced News Reporting 
  วิชาที่ตองเรียนกอน : JR     3201  การสื่อขาวเบื้องตน    3(3-0) 
  เทคนิคการสื่อขาวเชิงสืบสวน  เชิงวิจยั  เชิงอธิบายความ การวเิคราะหขาว          
การพัฒนาความรูและทักษะในกระบวนการสื่อขาว ปญหาและอุปสรรคในการสื่อขาวเนน
ภาคปฏิบัติ 
 
JR  3203 การเขียนสรางสรรคเชิงวารสารศาสตร         3(2- 2) 
  Creative Writing in Journalism 
  รูปแบบและวธีิการเขียนประเภทตาง ๆ ไดแก คอลัมน รอยกรอง เร่ืองเลา ขาว
สังคม วิเคราะหขาว บทวิจารณ สารคดี บทความ โดยฝกภาคปฏิบัติตลอดภาคเรียน 
JR  3206 การแปลขาวและการเขียนขาวภาษาอังกฤษ        3(3-0) 

News Translation and English News Writing 
  หลักการและกลวิธีพื้นฐานในการแปลขาวภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย และ
ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ    การเขียนขาวภาษาอังกฤษ ฝกการแปลสํานวนโวหาร    ศัพทเฉพาะที่
ใชในวารสารและหนังสือพิมพ 
 
JR  3302 การประยุกตคอมพิวเตอรสําหรับงานวารสารศาสตร       3(2-2) 
  Computer Information Technology and Applications for Journalism 
  ศึกษาและประยุกตใชระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสืบคน
ขอมูล วิเคราะห จําแนกประเภท จดัเกบ็ขอมูล และนํามาใชในงานวารสารศาสตร รวมทั้งการ 
จัดบริการ เปนตนวา การใชคอมพิวเตอรเนต็เวิรค อินเตอรเน็ต อินทราเน็ต โฮมเพจ มลัติมีเดีย 
 
JR  3402 การบรรณาธิกรหนังสือพิมพและนิตยสาร       3(2-2) 
  Newspaper and Magazine Editing 
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  หลักเกณฑและรูปแบบการจดัทําหนังสือพมิพ นิตยสาร ประเภทตาง ๆ เชน 
นิตยสารเพื่อการประชาสัมพันธในหนวยงาน นิตยสารเพือ่การจัดจําหนายทั่วไป ขนาดและรูปเลม
ของหนังสือพมิพ นิตยสาร วารสารที่มีอยูในปจจุบนั การเตรียมตนฉบบัเพื่อการจัดพมิพ การตรวจ
แกคัดยอตนฉบับ การจัดหนาและการตกแตงหนาหนังสือพิมพ และนติยสาร 
 
JR  3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีวารสารศาสตร          2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Journalism  
  จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพวารสารศาสตรในดานการรับรู ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว 
ผูเรียนใหมีความรูทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคณุลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําใน
สถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ 
 
 
 
 
 
JR  4801 การฝกประสบการณวิชาชีพวารสารศาสตร          5(350) 
  Field Experience in Journalism 
  ฝกปฏิบัติงานดานวารสารศาสตรในหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจ
เอกชนโดยการนําความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ไดจากการศึกษาไปใชในสถานการณจริงจัดให
มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝกงาน และจัดปจฉิมนิเทศเพื่อ อภิปรายและสรุปผล
ปญหางานดานนิเทศศาสตรที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีการแกไขปญหาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 
PR  1101 หลักการประชาสัมพันธ         3(3-0) 
  Principles of Public Relations 
  ความหมาย วิวฒันาการของการประชาสัมพันธ หลักการและบทบาทของการ
ประชาสัมพันธตอระบบสังคมเศรษฐกิจและการเมือง กระบวนการของการประชาสัมพันธ การ
สรางความสัมพันธกับสื่อมวลชน ตลอดจนการศึกษาถึงกลุมเปาหมาย เทคนิคและเครื่องมือการ
ประชาสัมพันธ จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ โครงสรางและลักษณะงานประชาสัมพันธของ
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หนวยงานตาง ๆ เชน หนวยงานของรัฐบาล หนวยงานธุรกิจ และองคการที่ไมแสวงหาผลกําไร 
ฯลฯ ความสําคัญของประชามติตอการประชาสัมพันธ การสํารวจประชามติ 
 
PR  2401 การผลิตวัสดุกราฟกเพื่องานประชาสัมพนัธ        3(2-2) 
  Graphic Production for Public Relations 
  ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของวัสดุกราฟก ที่มีตองานประชาสัมพันธ 
หลักการออกแบบวัสดกุราฟก ฝกปฏิบัติออกแบบวัสดุกราฟกประเภทตาง ๆ โดยเนน การใช
ความคิดสรางสรรค  รูปแบบเนื้อหาและการนําไปใชใหเหมาะสม 
 
PR  3201 การพูดเพื่อการประชาสัมพนัธ        3(3–0) 
  Speaking for Public Relations 
  ศึกษาความมุงหมายและหลกัการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ ฝกปฏิบัติเพื่อสราง 
บุคลิกภาพ ความมั่นใจ ฝกการใชเสียง ตลอดจนลีลาการดําเนินเรื่องและการใชภาษาใหเหมาะสม
กับการประชาสัมพันธในโอกาสตาง ๆ  
 
 
 
PR  3202 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ 3(3-0) 
  Writing for Public Relations 
  ศึกษาความมุงหมายและฝกการเขียนลักษณะตาง ๆ เพื่อประโยชนตองานดาน
ประชาสัมพันธกับกลุมเปาหมายภายในและภายนอกหนวยงานเชน การเขียนบรรยายสรุป การเขียน
คําปราศรัย การเขียนบทประเภทตาง ๆ การเขียนขาวแจก การเตรียมเอกสารเพื่อการเผยแพร ฯลฯ 
 
PR  3205 การเขียนบทความและสารคดี       3(3–0) 
  Article and Feature Writing 
  ความหมายของบทความสารคดี วิเคราะหรูปแบบการเขียนบทความและสารคดี
ประเภทตาง ๆ ที่ปรากฏทางสื่อมวลชน ศึกษากลวิธีการเขียนและการใชภาษาที่ถูกตอง เหมาะสม 
ฝกปฏิบัติเขียนบทความและสารคดีประเภทตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานวารสารศาสตร 
 
PR  3601 การโนมนาวใจเพื่อการประชาสัมพันธ          3(3–0) 
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  Persuasion for Public Relations 
  ศึกษาถึงทฤษฎีการโนมนาวใจ ลักษณะและวิธีการโนมนาวใจโดยการใชส่ือตาง ๆ 
เชน ส่ือมวลชน ส่ือบุคคล ฯลฯ รวมทั้งศึกษาถึงองคประกอบสําคัญทั้งทางดานจิตวิทยาและสังคม
วิทยา ที่มีผลตอการโนมนาวใจ เพื่อประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการดําเนินงานประชาสัมพันธ 
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 
PR  3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีประชาสัมพันธ         2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Public Relations  
  จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ
ประชาสัมพันธในดานการรับรู ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว ผูเรียนให
มีความรูทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่ เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําใน
สถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ  ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ 
 
 
 
 
 
PR  4101 สื่อประชาสัมพันธ    3(3-0) 
  Public Relations Media 
  ศึกษาบทบาท  การใชเครื่องมือส่ือสารประเภทตาง ๆ ที่เปนประโยชนในการ
ดําเนินงาน งานประชาสัมพนัธ ทั้งในดานทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมุงใหนกัศึกษามีความสามารถ
ในการเลือกใช และผลิตส่ือเพื่อการประชาสัมพันธในลักษณะตาง ๆ  
 
PR  4201 การเขียนขั้นสงูเพื่อการประชาสัมพันธ        3(3–0) 
  Advanced Writing  for Public Relations 
  วิชาที่ตองเรียนกอน : PR   3202 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ   3(3-0) 
  ทบทวนความรูเกี่ยวกับการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ วิเคราะหวิจารณงานเขยีน 
เพื่อการประชาสัมพันธประเภทตาง ๆ เชน การเขียนบรรยายสรุป การเขียนคําปราศรัย การเขยีนบท
ประเภทตาง ๆ การเขียนขาวแจก เอกสารเพื่อการเผยแพร ฯลฯ  และฝกหัดเขยีนบทความเพื่อการ
เผยแพร และสรางภาพลักษณของหนวยงาน 
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PR  4502 การวางแผนการประชาสัมพนัธ  3(2-2) 
  Public Relations Planning 
  วิชาที่ตองเรียนกอน : PR   4101    ส่ือประชาสัมพันธ   3(3-0) 
  ศึกษาความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงค   นโยบาย และประเภทของการวาง
แผนการประชาสัมพันธ รวมทั้งกระบวนการวางแผนงานประชาสัมพันธ ตลอดจนการแกไขปญหา
อุปสรรคตาง ๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ 
 
PR  4801 การฝกประสบการณวิชาชีพประชาสัมพนัธ        5(350) 
  Field Experience in Public Relations 
  ฝกปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธในหนวยงานรัฐบาล   รัฐวิสาหกิจ    หรือธุรกิจ
เอกชนโดยการนําความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ไดจากการศึกษาไปใชในสถานการณจริงจัดให
มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝกงาน และจัดปจฉิมนิเทศเพื่อ อภิปรายและสรุปผล
ปญหางานดานนิเทศศาสตรที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีการแกไขปญหาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 
 
 
PR  4902 โครงการพิเศษดานการประชาสัมพันธ     3(3-0) 
  Special Project in Public Relations 
  ใหนกัศึกษาทาํโครงการพิเศษหรืองานศึกษาคนควาทางดานการประชาสัมพันธ 
ในความดูแลของอาจารยและ/หรือผูทรงวฒุิ 
 
PR  4903 สัมมนาการประชาสัมพันธ      3(3-0) 
  Seminar in Public Relations 
  ศึกษาวเิคราะหและวิจารณปญหาในการดําเนินงานประชาสัมพันธ เพื่อใหเขาใจถงึ
อุปสรรคและขอเท็จจริงตลอดจนแนวทางในการแกไขปญหาตางๆ 
 
PR  4904  การวิจัยการประชาสัมพันธ       3(3–0 ) 
  Public Relations Research 
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  ระเบียบวิจยัเบือ้งตนที่เกีย่วของกับการประชาสัมพันธเทคนิคการวจิยั สถิติการวิจยั 
ที่จําเปนในการวิจัยการประชาสัมพันธ 
 
MC  1101 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน         3(3–0) 
  Principles of Broadcasting 
  ประวัติและวิวัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน    คุณลักษณะ   
บทบาท อิทธิพล เครื่องมือ และเทคนิคของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน กระบวนการผลิต
รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเบื้องตน 
 
MC  2201 การเขียนบทวทิยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน        3(3–0) 
  Script Writing for Radio and Television 
  วิเคราะหเร่ืองราวที่เปนจริง เร่ืองสมมติ ถายทอดแนวความคิดออกมาในรูปแบบ
ของการเขียน เพื่อการรับฟงและเห็นเหตุการณทั้งในแนวทีเ่ปนเรื่องจริงตามธรรมชาติ และแนว
สรางสรรค รวบรวมขอมูล วางแผน และเขยีนเปนบทวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศนในรูปแบบ
ตาง ๆ  
 
 
 
MC  2202 การพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียง      2(2–0) 
  Radio Performance 
  เทคนิคการพูด การแสดง ที่ใชกับวิทยุกระจายเสยีง การใชเสียงสําหรับอานบท 
การประกาศ การใชเสียงประกอบ (Sound effect) และเทคนิคอ่ืน ๆ ที่จําเปนสําหรับ
วิทยกุระจายเสยีง 
 
MC  2203 การสื่อขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน        3(3–0) 
  News Reporting for Broadcasting 
  เทคนิคการหาขาว การรายงานขาวประเภทตาง ๆ หลักการเขียนขาว การพิจารณา
ความสําคัญและความนาสนใจของขาว ฝกปฏิบัติการเขยีนขาวทั้งวิทยกุระจายเสียง             และวิทยุ
โทรทัศนในรปูแบบตาง ๆ  
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MC  3301 การใชหองปฏบิัติการวิทยุกระจายเสียง       2(1–2)
  Radio Studio 
  รูปแบบของหองปฏิบัติการวทิยุกระจายเสยีง เทคนิคและวิธีการใชหองปฏิบัติการ
วิทยกุระจายเสยีงและอุปกรณประกอบตาง ๆ เชน ไมโครโฟน เครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง 
เครื่องรับสงวิทยุกระจายเสยีง 
 
MC  3302 การใชหองปฏบิัติการวิทยุโทรทัศน      2(1–2) 
  Television Studio 
  รูปแบบของหองปฏิบัติการวทิยุโทรทัศน เทคนิคและวิธีการใชหองปฏิบัติการวิทยุ
โทรทัศน ตลอดจนอุปกรณที่ใชในการผลิตรายการวิทยโุทรทัศน เชน กลองถายโทรทัศน เครื่อง
บันทึกเทปโทรทัศน อุปกรณชวยสรางภาพพิเศษ อุปกรณเสียง แสง สี ฉาก และอ่ืน ๆ  
 
MC  3404 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องตน        3(2–2) 
  Basic Radio Production 
  กระบวนการผลิตวิทยุกระจายเสียงประเภทตาง ๆ ฝกปฏิบัติการผลิตรายการตาม
ขั้นตอน 
 
 
MC  3405 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน        3(2-2) 
  Basic Television Production 
  กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน บคุลากรที่เกี่ยวของ หนาที่รับผิดชอบของ
ฝายตาง ๆ ฝกผลิตรายการวทิยุโทรทัศนเบื้องตน 
 
MC  3501 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน       3(3–0) 
  Broadcasting Programs 
  ความหมาย องคประกอบสําคัญที่มีผลตอการวางแผน การจัดรายการ หลักการจัด
รายการวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน การจดัรายการวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน
ประเภทตางๆ  
 
MC  3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีสื่อสารมวลชน          2(90) 
 
 
 



  
132 

  Preparation for Professional Experience in  Mass  Communication  
  จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพส่ือสารมวลชนในดานการรับรู ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตวั 
ผูเรียนใหมีความรูทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคณุลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําใน
สถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น 
 
MC  4801 การฝกประสบการณวิชาชีพสื่อสารมวลชน         5(350) 
  Field Experience in Mass  Communication 
  ฝกปฏิบัติงานดานสื่อสารมวลชนในหนวยงานรัฐบาล   รัฐวิสาหกิจ    หรือธุรกิจ
เอกชนโดยการนําความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ไดจากการศึกษาไปใชในสถานการณจริงจัดให
มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝกงาน และจัดปจฉิมนิเทศเพื่อ อภิปรายและสรุปผล
ปญหางานดานนิเทศศาสตรที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีการแกไขปญหาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 
MC  4902 โครงการพิเศษดานสื่อสารมวลชน       3(3-0) 
  Special Project in Mass Communication 
  การศึกษาพิเศษเปนรายกลุมในเรื่องเกี่ยวกับส่ือสารมวลชน  โดยมีอาจารย          
และ/หรือ ผูทรงคุณวุฒิ เปนผูใหคําแนะนําปรึกษา 
 
MC  4903 สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน       3(3-0) 
  Seminar in Broadcasting 
  ความหมายของการสัมมนา จุดมุงหมาย องคประกอบ กระบวนการ รูปแบบและ
เทคนิคการจัดสัมมนา ความหมายของวทิยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน เพื่อใหเขาถึงอุปสรรค
และขอเท็จจรงิ ตลอดจนการหาแนวทางการแกไขปญหาในเรื่องตาง ๆ ของวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน ฝกจัดสถานการณจําลอง และ/ หรือ สถานการณจริง ในการสัมมนาวทิยุกระจายเสยีง
และวิทยุโทรทัศน 
 
MC  4904 การวิจัยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน       3(3–0) 
  Broadcasting Research 
  ระเบียบวิจยัเบือ้งตนที่เกีย่วของกับวิทยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน เทคนิคการ
วิจัย สถิติการวจิัย ที่จําเปนในการวิจยัวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน 
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AD  1101 หลักการโฆษณา         3(3–0) 
  Principles of Advertising 
  ความหมาย ความสําคัญและแนวคิดในการโฆษณา บทบาทและอทิธิพลของการ
โฆษณาที่มีผลตอระบบเศรษฐกิจ สังคม ลักษณะสําคัญของการโฆษณา แบรนด  และความสําคัญ
ของแบรนด  การสื่อสารแบรนด 
 
AD  2101 การโฆษณาและพฤติกรรมผูบริโภค      3(3-0) 
  Advertising and Consumer Behavior 
  ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเพื่อวางแผนสรางสารโฆษณา วิเคราะหจิตวทิยาผูบริโภค
ในสถานการณทางการตลาด พื้นฐานทางจิตวิทยาสังคม ลักษณะของพฤติกรรมและการตัดสินใจใน
การเลือกซื้อสินคา และแนวทางในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การวิเคราะห ผูบริโภคในฐานะ
ผูผลิตสารและเปาหมายในการจูงใจ นาํเอากฎเกณฑทางพฤติกรรมศาสตรมาใชเพื่อกลวิธีในการ
ส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
AD  2102 หลักการสื่อสารการตลาด         3(3–0) 
  Principles of Marketing Communication 
  หลักการ และแนวคดิการทําธุรกิจสมัยใหม บทบาทของสวนผสมทางการตลาดใน
การทําหนาที่เปนสัญลักษณเพื่อที่จะถายทอดความคิดจากผูประกอบการ ไปยังผูบริโภคเปาหมาย 
แนวทางการวางแผน กจิกรรมการสงเสริมการตลาด เพือ่ส่ือสารกับผูบริโภคหลากหลายรูปแบบอัน
ประกอบไปดวย การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการจําหนาย การบริการ การใช
เครื่องมือเพื่อการขาย การจดักิจกรรมพิเศษและการประชานิเทศอื่น ๆ 
 
AD  3201 การเขียนบทโฆษณา       3(3–0) 
  Creative Copy Writing 
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  ความหมาย ความสําคัญ และกระบวนการของความคิดสรางสรรค กลยุทธ การ
สรางสารโฆษณา องคประกอบและประเภทของบทโฆษณา ภาษาโฆษณา หลักการเขียนบท
โฆษณาและการเขียนบทโฆษณาสําหรับสือ่ประเภทตาง ๆ ปฏิบัติการเขียนบทโฆษณา 
 
AD  3501 สื่อโฆษณา        3(3-0) 
  Advertising Media Planning 
  ความหมาย ความสําคัญ และวัตถุประสงคการวางแผนสื่อโฆษณา แนวคิด และ
หลักเกณฑในการตัดสินใจเลือกสื่อเพื่อการโฆษณา ตลอดจนองคประกอบและกระบวนการในการ
วางแผนสื่อ โดยคํานึงถึงวตัถุประสงคทางการตลาด การโฆษณา งบประมาณ เวลาและการซื้อส่ือ
เพื่อการโฆษณา ปฏิบัติการวางแผนและการสรางตารางกําหนดสื่อโฆษณา 
 
AD  3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีโฆษณา         2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Advertising 
  จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพโฆษณาในดานการรบัรู ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนให
มีความรูทักษะ เจตคต ิ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกบัวิชาชีพ โดยการกระทําใน
สถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ 
 
 
 
AD  4301 นิเทศศิลปเพื่อการโฆษณา        3(3-0) 
  Visual Communication for Advertising 
  หลักเบื้องตนของนิเทศศิลปและการนํามาใชในงานโฆษณา ปญหาเกี่ยวกับการ
ผลิตวัสดุโฆษณา และตนฉบับที่จะใชในหนังสือพิมพ นิตยสาร จดหมายโฆษณา และโปสเตอร 
ขั้นตอนในการพิมพ การใชกระดาษ การเลือกและการพิมพสี การจัดทําแผนพับและวัสดุโฆษณา  
อ่ืน ๆ โดยเนนการฝกปฏิบัติ การออกแบบชิ้นงานโฆษณา 
 
AD  4302 การออกแบบโฆษณาดวยคอมพิวเตอร         2(1-2) 
  Computer Design for Advertising 

 
 
 



  
135 

  ศึกษาหลักการ และวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการเขียนรูปเรขาคณิต และ
เทคโนโลยี แผนภูมิสถิต ิ รูปลายเสน ภาพการตูน และฝกปฏิบัติการออกแบบเพื่องานโฆษณา
ประเภทตาง ๆ  ดวยคอมพิวเตอร 
 
AD  4401 การสรางสรรคและการผลิตงานโฆษณา         3(2-2) 
  Advertising Creativity and Production 
  การกําหนดกลยุทธ การสรางสรรค การถายทอดสูช้ินงานโฆษณา กระบวนการ
สรางสรรคงานโฆษณาเพื่อใหไดภาพ และ/หรือ ขอความโฆษณา สําหรับสื่อประเภทตาง ๆ เชน ส่ือ
ส่ิงพิมพ ส่ือวิทยุกระจายเสยีง ส่ือวิทยุโทรทัศน และภาพยนตร ปฏิบตัิการสรางสรรค ผลิตช้ินงาน
โฆษณาประเภทตาง ๆ  
 
AD  4501 การวางแผนรณรงคเพื่อการโฆษณา       3(2-2) 
  Advertising Campaign Planning 
  ความรูทั่วไปในการรณรงคการโฆษณา กระบวนการวางแผนรณรงคการโฆษณา 
การกําหนดวตัถุประสงคการตลาดและการโฆษณา การกําหนดกลยทุธและกลวิธีในการโฆษณา 
องคประกอบในการวางแผนรณรงคการโฆษณา ปฏิบัติการวางแผนรณรงคการโฆษณา 
 
 
 
 
 
AD  4503 ธุรกิจงานโฆษณา        3(3-0) 
  Advertising Business 
  บทบาทของงานโฆษณาในสงัคม ประเภทและองคประกอบของธุรกิจงานโฆษณา 
การตลาดและการดําเนนิธุรกิจโฆษณาในสังคม ประเภทและองคประกอบของธุรกิจงานโฆษณา 
การจัดองคกร การงบประมาณ กฎหมายที่เกี่ยวกับงานโฆษณา 
 
AD  4801 การฝกประสบการณวิชาชีพโฆษณา          5(350) 
  Field Experience in Advertising 
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  ฝกปฏิบัติงานดานโฆษณาในหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชนโดย
การนําความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ไดจากการศึกษาไปใชในสถานการณจริงจัดใหมีการ
ปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝกงาน และจัดปจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายและสรุปผลปญหา
งานดานโฆษณาที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีการแกไขปญหาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 
AD  4902 โครงการพิเศษดานการโฆษณา        3(3-0) 
  Special Project in Advertising 
  การศึกษาพเิศษเปนรายกลุมในเรื่องเกีย่วกบัการโฆษณา โดยมีอาจารย และ/หรือ    
ผูทรงคุณวุฒิ เปนผูใหคําแนะนําปรึกษา 
 
MP  1101 การถายภาพเบื้องตน 3(2–2) 
  Basic Photography 
  ศึกษาเกี่ยวกับแสงในการถายภาพ การกําหนดมุมกลอง และสัดสวนของภาพ     
การสรางภาพจากธรรมชาติของกลองและสวนประกอบ ทั้งนี้เพื่อใหสามารถรองรับความหมายและ
เจตนาของผูสงสารได ปฏิบัติการลาง – อัด – ขยายภาพถายและเทคนคิการสรางภาพในหองมดืขัน้
พื้นฐาน การสรางแนวคดิ และการนําเสนอแนวคดิในงานภาพ 
 
 
 
 
 
 
MP  3205 การถายภาพวารสารศาสตร        3(2-2) 
  Photo Journalism 
  ความหมาย ความสําคัญและประเภทของภาพถายในสิ่งพิมพตาง ๆ การจัด
องคประกอบของภาพแตละประเภทเพื่อโนมนาวใจผูอาน ปฏิบัติการผลิตตนแบบประเภทภาพขาว
ดํา ภาพสีหรือสไลด ใหเหมาะสมกับวตัถุประสงค เนื้อหาและรูปภาพ การประเมินคุณภาพของ
ภาพถายทางวารสารศาสตร 
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