
 
 

รหัสและคําอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช  2543 

 

เล่มที  2 
 
 

หมวดวิชานิเทศศาสตร์ 

(300 – 349) 
 

 



สารบัญ 
 

หนา 
 
คํานํา 
หมวดวิชาสังคมศาสตร  (250-299)     1 
 250 หมูวิชาทีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาสังคมศาสตร     2 
 251 หมูวิชาจติวิทยา     9 
 252 หมูวิชามานษุยวิทยา   43 
 253 หมูวิชาสังคมวิทยา   51 
 254 หมูวิชาภูมศาสตร   76 
 255 หมูวิชารัฐศาสตร   96 
 256 หมูวิชานติิศาสตร  109 
 257 หมูวิชาเศรษฐศาสตร  136 
หมวดวิชานิเทศศาสตร (300-349) 140 
 300 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชานเิทศศาสตร 141 
 301 หมูวิชาการส่ือสาร 147 
 302 หมูวิชาส่ิงพิมพ 153 
 303 หมูวิชาการประชาสัมพันธ 166 
 304 หมูวิชาวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 177 
 305 หมูวิชาการโฆษณา 188 
 306 หมูวิชาการถายภาพ 198 
 307 หมูวิชาภาพยนตร 207 
หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ (350-399) 215 
 350 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาบริหารธุรกิจ 
  และการจดัการ 216 
 351 หมูวิชาเลขานกุาร 235 
 352 หมูวิชาการบัญชี 244 
 353 หมูวิชาการเงินและการธนาคาร 258 
 354 หมูวิชาการตลาด 274 



หนา 
 
 355 หมูวิชาการสหกรณ 290 
 356 หมูวิชาการบริหารธุรกิจ 298 
 357 หมูวิชาธรกิจบริการ 348 
 358 หมูวิชาประกนัภัยและวินาศภัย 369 
 359 หมูวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 372 
ภาคผนวก 
 หลักการ 
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หมวดวิชานิเทศศาสตร 
รหัส  300 – 349 

 
หมวดวิชานิเทศศาสตร    ไดจัดหมูวิชาไวดังนี ้

 
  รหัส        หมูวิชา 

300 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชานเิทศศาสตร 
301  หมูวิชาการส่ือสาร 
302   หมูวิชาส่ิงพิมพ 
303   หมูวิชาการประชาสัมพันธ 
304   หมูวิชาวิทยุ – โทรทัศน 
305    หมูวิชาการโฆษณา 
306    หมูวิชาการถายภาพ 
307    หมูวิชาภาพยนตร 
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หมูวิชาที่ไมสามารถจดัเขาหมูวิชาใด 
ไดในหมวดวิชานิเทศศาสตร 

( 300 ) 
 
 

หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดของหมวดวิชานเิทศศาสตร  ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชา
ออกเปนดังนี ้

1.   หลักการและทฤษฎีท่ัวไป      ( 300 -1- - ) 
2.           ( 300 -2- - ) 
3.         ( 300 -3- - ) 
4.         ( 300 -4- - ) 
5.         ( 300 -5- - ) 
6.         ( 300 -6- - ) 
7.         ( 300 -7- - ) 
8.   การฝกประสบการณวิชาชีพ      ( 300 -8- - ) 
9.  โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ  โครงการศึกษา 
      เอกเทศ  การสัมมนา  และการวจิัย     ( 300 -9- - ) 
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หมูวิชาที่ไมสามารถจดัเขาหมูวิชาใดได(300)ในหมวดวิชานิเทศศาสตร   
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

3001101 
3001102 

 
3001103 

 
3002801 

 
3002802 

 
3002803 

 
3002804 

 
 

3003101 
 

3003801 
 

3004101 
3004801 

4661202 
- 

3001102 
 
 

4662801 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

3003101 
- 
 
- 
- 

4664812 
4664822 
4664832 
4664842 
4664852 

   หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 
   ศิลปะและกราฟกสําหรับงานนิเทศศาสตร 
   ศิลปะกับงานกราฟก 
   การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร 
 
   การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพศิลปะการส่ือสารและ 
   การโฆษณา  1 
   การฝกประสบการณวิชาชีพศิลปะการส่ือสารและ 
   การโฆษณา 1 
   การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวารสารศาสตรและการ  
   ประชาสัมพันธ 1   
   การฝกประสบการณวิชาชีพวารสารศาสตรและการ 
   ประชาสัมพันธ 1 
 
   การวิจยันิเทศศาสตร 
   ความรูเบ้ืองตนเกีย่วกับสถิติเพื่อการวจิัยนิเทศศาสตร 
   การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร  3 
 
   มนุษยสัมพนัธในงานนเิทศศาสตร 
   การฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร 3 
   การฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร 
   การฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร 
   การฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร 
   การฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร 
   การฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร 

3(3–0) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 

 
2(90) 

 
3(250) 

 
2(90) 

 
3(250) 

 
 

3(3-0) 
3(3-0) 
2(90) 

 
3(3-0) 
5(450) 
5(250) 
5(250) 
5(250) 
5(250) 
5(250) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาที่ไมสามารถจดัเขาหมูวิชาใดได   (300) 

 
รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3001101    หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ                  3(3–0) 
  Fundamentals  of  Advertising  and  Public  Relations 
  ความหมาย  ความสําคัญ  และความแตกตางของการโฆษณากบัการ

ประชาสัมพันธรวมท้ังคําท่ีใชใกลเคียงและเกีย่วของกับการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ  เชน การโฆษณาชวนเชือ่  การโฆษณาเผยแพร การสารนิเทศ ฯลฯ
หลักการและองคประกอบของการโฆษณาและการประชาสัมพันธประวัติและ
วิวัฒนาการกระบวนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ กลุมเปาหมาย  ตลอดจน
เทคนิคการใชส่ือพื้นฐานในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 

 
3001102 ศิลปะและกราฟกสําหรับงานนิเทศศาสตร                  3(2–2) 
  Arts  and  Graphics  for  Communication  Arts 

 ความหมายของศิลปะและกราฟก ความสัมพันธของศิลปะกับงานกราฟก 
ความรูพื้นฐานทางศิลปะและทฤษฎีการออกแบบปฏิบัติการออกแบบและผลิตวัสดุ
กราฟกประเภทตาง  ๆ โดยเนนความคิดสรางสรรค   รูปแบบ   เนื้อหา   และนําไปใช
ใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน  
 ดานนิเทศศาสตร 

 
3001103 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร                  3(2–2) 
 Development  of  Personality  for  Communication  Arts 
  ศึกษาความหมาย  องคประกอบของบุคลิกภาพ  ทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ี

เกี่ยวกับบุคลิกภาพ  การพัฒนาบุคลิกภาพสวนบุคคลและบุคลิกภาพทางสังคม   เชน  
การแตงตัว  การใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร  มารยาทสังคม  มนุษยสัมพันธ  การเปนผูนํา 
และขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม   เพื่อนําไปประยุกตใชในงานนิเทศศาสตร 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 

 
3002801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีศิลปะการสื่อสารและการโฆษณา  1              2(90) 

Preparation  for  Professional  Experience  in  Communication  and  
Advertising 1 

  จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพดานศิลปะการส่ือสารและการโฆษณา  ในดานการรับรูลักษณะและโอกาส
ของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและ
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยการกระทําในสภาพการณหรือรูปแบบตาง ๆ 
ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ 

 
3002802 การฝกประสบการณวิชาชีพศิลปะการส่ือสารและการโฆษณา  1               3(250) 
  Field  Experience  in  Communication  and  Advertising  1 

ฝกปฏิบัติงานศิลปะการส่ือสารและการโฆษณาในหนวยงานรัฐบาล  
รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชนโดยการนําความรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีได
ศึกษาไปใชในสถานการณจริงจัดใหมีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการ
ฝกงาน  และจัดปจฉิมนิเทศเพ่ืออภิปรายและสรุปปญหางานดานศิลปะการส่ือสาร
และการโฆษณาท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนวิธีการแกปญหาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 
3002803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีวารสารศาสตรและการประชาสัมพนัธ 1      2(90) 

Preparation  for  Professional  Experience  in  Journalism  and  Public  
Relations  1 
 จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพทางวารสารศาสตรและการประชาสัมพันธ ในดานการรับรูลักษณะและ
โอกาสของการประกอบอาชีพการพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ  เจตคติ  
แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ  โดยการกระทําใน
สถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ  ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 

3002804 การฝกประสบการณวิชาชีพวารสารศาสตรและการประชาสัมพันธ 1               3(250) 
  Field  Experience  in  Journalism  and  Public  Relations  1 

ฝกงานดานวารสารศาสตร    และดานประชาสัมพันธในหนวยงานรัฐบาล   
รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน  โดยนําความรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีไดศึกษา
ไปใชในสถานการณจริง จัดใหมีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝกงาน    
และ   จัดปจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายและสรุปผลปญหางานวารสารศาสตร  และงาน
ประชาสัมพันธท่ีเกิดขึ้น  ตลอดจนวิธีการแกปญหาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 
3003101 การวิจัยนิเทศศาสตร                       3(3–0) 
  Research  in  Communication  Arts   

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติเบ้ืองตนท่ีจําเปนสําหรับการวิจัยนิเทศศาสตร 
ศึกษาถึงความหมาย  บทบาท  กระบวนการ  ชนิด  คุณลักษณะของการวิจัย  ภาษาท่ี
ใชในการวิจัยทางสังคมศาสตร วิธีการเขียนเคาโครง แบบสอบถาม การสุมตัวอยาง  
การจัดตารางขอมูล  การวิเคราะหและการเขียนรายงานการวิจัยอันเปนประโยชนตอ
วิชาชีพนิเทศศาสตร 

 
3003801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร  3                   2(90) 
  Preparation  for  Professional  Experience  in  Communication  Arts  3 

จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพทางนิเทศศาสตร  ในดานการรับรู  ลักษณะและโอกาสของการประกอบ
อาชีพ  การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจและคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง  ๆ  ซ่ึงเกี่ยวของ
กับงานในวิชาชีพนั้น  ๆ 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3004101 มนุษยสัมพันธในงานนิเทศศาสตร                  3(3-0) 
  Human  Relationships  in  Communication  Arts 
  ศึกษาความหมาย  ลักษณะ  แนวความคิด  ขอบเขตและปจจัยเพื่อเปน

พื้นฐานของการสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล  คณะและองคการที่เกี่ยวของ
ในงานนิเทศศาสตรมนุษยสัมพันธกับการบริหารงานนิเทศศาสตร  หนาท่ีและความ
รับผิดชอบตอสังคม เทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธภายในและภายนอกหนวยงาน 
เนนฝกทักษะสรางความสัมพันธกับผูอ่ืนในงานนิเทศศาสตร 

 
 

3004801 การฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร  3                 5(450) 
  Field  Experience  in  Communication  Arts  3 
  ฝกปฏิบัติงานดานนิเทศศาสตรในหนวยงานรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ   หรือ

ธุรกิจเอกชนโดยการนําความรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีไดจากการศึกษาไปใช
ในสถานการณจริงจัดใหมีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝกงาน    และ
จัดปจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายและสรุปผลปญหางานดานนิเทศศาสตรท่ีเกิดข้ึน 
ตลอดจนวิธีการแกไขปญหาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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หมูวิชาการสื่อสาร 
(301) 

 
 หมูวิชาการส่ือสาร  ซ่ึงอยูในหมวดวิชานเิทศศาสตร  ไดจดัลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี ้

1.   หลักการและทฤษฎีท่ัวไป      ( 301-1- - ) 
2. การส่ือสารประยุกต          ( 301-2- - ) 
3. การผลิต                      ( 301-3- - ) 
4. การบริหาร                       ( 301-4- - ) 
5.                           ( 301-5- - ) 
6.                      ( 301-6- - ) 
7.                  ( 301-7- - ) 
8.   การฝกประสบการณวิชาชีพ      ( 301-8- - ) 
9.   โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานพินธ  โครงการศึกษาเอกเทศ 

การสัมมนา  และการวิจยั      ( 301-9- - ) 
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หมูวิชาการสื่อสาร(301)ในหมวดวิชานิเทศศาสตร 
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

3011101 
- 

3011102 
- 

3011103 
3012101 

- 
3013101 
3013102 
3013103 
3013104 
3013105 
3013201 
3013202 
3013203 
3013204 
3014201 

- 
4661131 

- 
4661132 

- 
- 

4661133 
4663108 
4663150 
4663151 

- 
- 

4663148 
4663149 
4661307 

- 
- 

   หลักนิเทศศาสตร 
   หลักและทฤษฎีการส่ือสาร 
   หลักการส่ือสารมวลชน 
   ความรูเบ้ืองตนเกีย่วกับการส่ือสารมวลชน 
   ศิลปะการใชภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร 
   กฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน 
   ความรูเบ้ืองตนเกีย่วกับกฎหมายส่ือสารมวลชน 
   ส่ือสารมวลชนเบ้ืองตน 
   ส่ือมวลชนกบัสังคม 
   การวิเคราะหสถานการณปจจุบันเพื่อการส่ือสาร 
   ส่ือมวลชนกบัการกีฬา 
   สังคมวิทยาการส่ือสาร 
   การส่ือสารกับวัฒนธรรมไทย 
   การส่ือสารเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
   ส่ือสารมวลชนและการทองเท่ียว 
   การส่ือสารเพ่ือการพัฒนาการกีฬา 
   เทคโนโลยีการส่ือสาร 

3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 
3(2-2) 
2(2-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(2-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาการสื่อสาร   (301) 

 

รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 

3011101 หลักนิเทศศาสตร                    3(3–0) 
 Principles  of  Communication  Arts 
  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ เกี่ยวกับการส่ือสารในสังคม วิเคราะห

กระบวนการส่ือสารระดับตาง ๆ ในเชิงพฤติกรรมศาสตรการส่ือสาร รวมท้ังการ
ส่ือสารภายในบุคคล การส่ือสารระหวางบุคคล และการส่ือสารมวลชน ตลอดจน
บทบาทและอิทธิพลของการส่ือสารทีมีผลตอการพัฒนาสังคม 

 
3011102 หลักการส่ือสารมวลชน                     3(3–0) 
  Principles  of  Mass Communication 
  ความหมาย  ความสํา คัญ  องคประกอบ  และวิวัฒนาการของ  การ

ส่ือสารมวลชน ทฤษฎี  กระบวนการ โครงสรางและระบบการส่ือสารมวลชน 
ลักษณะของการส่ือสารมวลชนประเภทตาง ๆ  หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการ
ส่ือสารมวลชน  บทบาท  หนาท่ี และอิทธิพลของการส่ือสารมวลชนตอสังคม  การ
ใชการส่ือสารมวลชนเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม 

 
3011103 ศิลปะการใชภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร                  3(2–2) 
 Language  for Communication  Arts 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและสืบคน 
  ศึกษาเก่ียวกับศิลปะการใชภาษาในการสื่อสารท้ังวัจนภาษา  และอวัจน

ภาษา  เพ่ือใหเกิดการส่ือความหมายการโนมนาวชักจูงอยางมีประสิทธิภาพ  ฝก
ทักษะ  ศิลปะการใชภาษาเพ่ืองานนิเทศศาสตร 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 

 
3012101 กฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน                  3(3–0) 
 Laws  and  Ethics  of  Mass  Communication 
  ศึกษาสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกของ

มนุษย ปรัชญากฎหมาย  กฎหมายเกี่ยวกับหนังสือพิมพและส่ิงพิมพในประเทศไทย 
กฎหมายส่ือสารมวลชน  และกฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวของ  จรรยาบรรณของผู
ประกอบวิชาชีพส่ือสารมวลชน 

 
3013101 ส่ือสารมวลชนเบื้องตน                    2(2-0) 
 Introduction to Mass Communication 
  ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ   ประเภท  บทบาท   และอิทธิพลของ

ส่ือมวลชน  การพัฒนา ทฤษฎีและกระบวนการส่ือสารมวลชน หนวยงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับการส่ือสารมวลชน สังคมวิทยามวลชน  และจิตวิทยามวลชน  แนวคิด
ในการใชส่ือสารมวลชน เพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชน 

 
3013102 ส่ือมวลชนกับสังคม                     3(3–0) 
 Mass Media and Society 
  บทบาท หนาท่ีของส่ือมวลชนประเภทตาง ๆ อิทธิพลหรือผลกระทบของ

ส่ือมวลชนท่ีมีตอการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมือง ความรับผิดชอบของส่ือมวลชน
ท่ีมีตอสังคม ตลอดจนอิทธิพลของสังคมท่ีมีตอส่ือมวลชน 

 
3013103 การวิเคราะหสถานการณปจจุบันเพ่ือการส่ือสาร                  3(2–2) 
 Interpretation of Current Affairs for Communication 
  บทบาทและวิธีการเสนอขาวของสํานักขาวตาง ๆ เรียนรูวิธีคิดและวิธีการ

วิเคราะหสถานการณปจจุบัน ภายในประเทศและภายนอกประเทศ ตลอดจนปญหา
และแนวโนมของสถานการณท่ีมีผลกระทบตอสังคมไทยโดยตรง ท้ังนี้เพื่อนําผลการ
วิเคราะหดังกลาวไปใชเพื่อวางแผนการส่ือสาร 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 

3013104 ส่ือมวลชนกับการกีฬา                    2(2–0) 
 Mass Media and Sports 
  ลักษณะ และบทบาทการใชส่ือมวลชนเพ่ือถายทอดขาวสารการกีฬาใหกับ

ผูรับสารโดยเนนหลักการ แนวคิด และทฤษฎีการส่ือสารมวลชนประยุกตใชกับการ
ส่ือขาวการกีฬา 

 
3013105 สังคมวิทยาการส่ือสาร                    3(3–0) 
 Sociology  of  Communication 
  ความสัมพันธระหวางหลักการทางสังคมวิทยากับการส่ือสาร  การส่ือสาร

กับการเปล่ียนแปลง  ความตองการของสังคมในดานการส่ือสาร  ลักษณะของกลุม
และสถาบันทางสังคมการส่ือสารในกลุมและสถาบันทางสังคม    วิเคราะห
ความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม  กับการส่ือสาร 

 
3013201 การส่ือสารกับวัฒนธรรมไทย                   3(3–0) 
 Communication and Thai Culture 
  วัฒนธรรมไทยสาขาตาง ๆ ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมกับการส่ือสาร 

วิเคราะหแนวความคิดทางวัฒนธรรมเพ่ือนําผลไปประกอบการวางแผนการส่ือสาร
ใหมีประสิทะภาพ 

 
3013202 การส่ือสารเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน                   3(2–2) 
 Communication in Rural Development 
  กระบวนการ บทบาท ความรับผิดชอบ และปญหาของการส่ือสาร เพื่อ

พัฒนาทองถ่ิน บทบาทของส่ือมวลชนในการพัฒนาทองถ่ิน การนําเอาการส่ือสาร
หลายรูปแบบทางดานวารสารศาสตรและการประชาสัมพันธมาใชใหเปนประโยชน
ตอทองถ่ินและสังคมสวนรวมในดานตาง ๆ เชน ดานการเมืองและการปกครอง ดาน
เศรษฐกิจสังคม ดานการเกษตร ดานสาธารณสุข และดานอ่ืน ๆ ท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของทองถ่ิน 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
  
3013203 ส่ือสารมวลชนและการทองเที่ยว                   3(3–0) 
 Mass Media and Tourism 
  ศึกษาเกีย่วกับลักษณะท่ีแตกตางกันของส่ือมวลชน การเลือกใชส่ือมวลชน

สําหรับกิจการดานโรงแรมและการทองเท่ียว    กลุมผูพักอาศัย     กลุมนักทองเท่ียว 
ตาง ๆ ทฤษฎีการจูงใจ การโฆษณาท่ีนํามาใชในกิจการดานโรงแรมและการ
ทองเท่ียว ความสัมพันธระหวางส่ือมวลชนและกิจการทองเท่ียว ส่ือมวลชนสําหรับ
การทองเท่ียวในประเทศ และระหวางประเทศ 

 
3013204 การส่ือสารเพื่อการพัฒนาการกีฬา                   3(2–2) 
 Communication for Sports Development 
  กระบวนการ บทบาท ความรับผิดชอบและปญหาการสื่อสารในการ

พัฒนาการกีฬา บทบาทของส่ือมวลชนในการพัฒนากีฬา การนําเอาการส่ือสารใน
รูปแบบตาง ๆ ทางดานการส่ือสารมวลชนมาใชใหเกิดประโยชนตอวงการกีฬาท้ังใน
ระดับภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ 

 
3014201 เทคโนโลยีการส่ือสาร                    3(2–2) 
 Communication Technology 
  ศึกษาถึงความหมาย ความสําคัญ กระบวนการ องคประกอบของการส่ือสาร

รูปแบบตางๆ  ประเภทและวิธีการการใชเคร่ืองมือตางๆ  อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ
การส่ือสารในงานนิเทศศาสตร เชน ส่ิงพิมพ วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร กลองถายรูป 
เคร่ืองบันทึกเสียง เคร่ืองบันทึกภาพ เคร่ืองฉายประเภทตางๆ  ตลอดจนการให
ความรูในดานเทคนิคการเขียนแบบตางๆ  เพื่อใหมีเนื้อหาสาระเปนท่ีดึงดูดใจและ
นาสนใจแกผูรับสาร 
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หมูวิชาสิ่งพิมพ 
(302) 

 
 
 หมูวิชาส่ิงพิมพ  ซ่ึงอยูในหมวดวิชานิเทศศาสตร  ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี ้

1.   หลักการและทฤษฎีท่ัวไป      ( 302 -1- - ) 
2. ภาษา            ( 302 -2- - ) 
3. กราฟก                      ( 302 -3- - ) 
4. การผลิต                       ( 302 -4- - ) 
5. การบริหาร                        ( 302 -5- - ) 
6.                      ( 302 -6- - ) 
7.                  ( 302 -7- - ) 
8.    การฝกประสบการณวิชาชีพ      ( 302 -8- - ) 
9.   โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานพินธ  โครงการศึกษาเอกเทศ 

การสัมมนา  และการวิจยั      ( 302 -9- - ) 
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หมูวิชาสิ่งพิมพ(302)ในหมวดวิชานิเทศศาสตร 
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

3021101 
 

3021102 
3022201 
3022301 
3022302 
3022401 
3023101 
3023201 

 
 

3023202 
 
 
 

3023203 
3023204 
3023205 

 
3023206 

 
3023207 

 
3023208 
3023209 
3023210 

- 
4661134 

- 
- 

4662332 
- 
 

4663143 
- 

3023201 
4663132 

- 
3023202 
4663136 
4663137 
4663108 
4663139 

- 
3023205 

- 
3023206 

- 
3023207 

- 

   ความรูเบ้ืองตนเกีย่วกับส่ิงพิมพ 
   ความรูเบ้ืองตนเกีย่วกับส่ิงพิมพ 
   หลักวารสารศาสตร 
   ศิลปะการใชภาษาเพื่อวิชาชีพ 
   กราฟกสําหรับวารสารศาสตร 
   ระบบสารสนเทศเพ่ืองานวารสารศาสตร 
   การพิมพเพือ่การศึกษาและสารสนเทศ 
   เทคโนโลยีทางการพิมพ 
   การส่ือขาวเบื้องตน 
   การส่ือขาวและการเขียนขาวเบื้องตน 
   การส่ือขาวและการเขียนขาว  1 
   การส่ือขาวข้ันสูง 
   การส่ือขาวและการเขียนขาวข้ันสูง 
   การส่ือขาวและการเขียนขาว  2 
   การเขียนเชิงวารสารศาสตร 
   การเขียนสรางสรรคเชิงวารสารศาสตร 
   การเขียนสารคดี 
   การเขียนบทความและสารคดี 
   การเขียนบทความและบทวิจารณ 
   การแปลขาวและการเขียนขาวภาษาอังกฤษ 
   การแปลขาว   
   การส่ือขาวกฬีา 
   การส่ือขาวและการเขียนขาวกฬีา 
   การแปลขาวกีฬา 
   เทคนิคการเขียนสรางสรรคเพื่อการกฬีา 
   การถายภาพสื่อสารเพ่ือการกีฬา 

3(3-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
3(2-2) 
3(2-2) 

3 ( 2–2 ) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

3023301 
3023302 
3023401 
3023402 
3023501 
3023502 
3023503 
3023504 
3023901 

 
3024201 
3024202 
3024203 
3024204 
3024301 
3024302 
3024901 
3024902 

 
3024903 

 
3024904 
3024905 

 
3024906 
3024907 

- 
- 

4663142 
4663145 
4663144 
4663147 
4662121 
4663146 
4663811 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

4664911 
- 

4664912 
- 

4664913 
4664154 

- 
4664155 

- 
- 

   การผลิตส่ือส่ิงพิมพเพื่อการกีฬา 
   การประยกุตคอมพิวเตอรสําหรับงานวารสารศาสตร 
   การผลิตส่ือส่ิงพิมพ   
   การบรรณาธิกรหนังสือพมิพและนิตยสาร 
   ส่ิงพิมพชุมชน 
   การบริหารงานส่ิงพิมพ 
   การพิมพเพือ่การเผยแพรวัฒนธรรม 
   งานบรรณาธิการ 
   การปฏิบัติการวารสารศาสตร 
 
   การส่ือขาวเศรษฐกิจ 
   การส่ือขาวการเมือง 
   การส่ือขาวสังคม 
   การส่ือขาวตางประเทศ 
   การออกแบบส่ิงพิมพดวยคอมพิวเตอร 
   การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ 
   การศึกษารายบุคคลดานวารสารศาสตร 
   โครงการพิเศษดานวารสารศาสตร 
   โครงการพิเศษดานวารสารศาสตร 
   สัมมนาวารสารศาสตร 
   สัมมนาวารสารศาสตร 
   การวิเคราะหผลงานดานวารสารศาสตร 
   การวิจยัวารสารศาสตร 
   การวิจยัวารสารศาสตร 
   ฝกปฏิบัติการวารสารศาสตร 
   สัมมนาส่ือสารการกีฬา 

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

 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2 (1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
2(2-0) 
2 (1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาสิ่งพิมพ (302) 

 
รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3021101 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับส่ิงพิมพ                   3(3–0) 
  Fundamentals  of  Printed  Matter 
  ความหมายและประเภทของส่ิงพิมพ   ประวัติและวิวัฒนาการของ

หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร และส่ิงพิมพตางๆ  บทบาท หนาท่ี ความสําคัญ 
อิทธิพลของหนังสือพิมพและส่ิงพิมพ เสรีภาพของหนังสือพิมพและส่ิงพิมพ ปจจัย
และขอจํากัดท่ีมีตอบทบาท เสรีภาพของหนังสือพิมพและส่ิงพิมพ ระบบและเทคนิค
การพิมพ กระบวนการผลิตหนังสือพิมพและส่ิงพิมพ 

 
3021102 หลักวารสารศาสตร                 3(3–0) 
 Principles  of  Journalism 
  ศึกษาระบบขาวสารกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม สิทธิการรับรูขาวสารใน

สังคม  ความตองการและการใชประโยชนจากขาวสาร   ความหมาย    คุณคาและ
ความสัมพันธ  ของขอเท็จจริง  ความคิดเห็นและความจริง   ประวัติและพัฒนาการ
ของงานวารสารศาสตร   ในดานแนวคิด    การจัดองคกรและส่ือ   การแตกตัวของ
กลุมความคิดทางวารสารศาสตรในสังคม  บทบาทของงานขาวและขอเขียนทาง
วารสารศาสตรตอสังคม  เศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม   หลักจริยธรรมทาง
วิชาชีพวารสารศาสตร 

  
3022201 ศิลปะการใชภาษาเพื่อวิชาชีพ                 2(2-0) 
 Language  for  Journalism 
  ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะการพูด  การฟง  การอาน  และการเขียนรูปแบบตาง ๆ  

ในงานนิเทศศาสตร  เพื่อใหเกิดการส่ือความหมาย  การโนมนาวชักจูงใจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 

3022401 การพิมพเพื่อการศึกษาและสารสนเทศ           3(2-2) 
  Printing  for  Education  and  Information  Technology 

ศึกษาประวัติและวัฒนาการการพิมพ  วิธีการพิมพแบบตาง ๆ  การเลือกวิธี
พิมพมาใชใหเหมาะสมกับสภาพการจดัการศึกษาและสารนิเทศฝกปฏิบัติการพิมพ 

 
3022301 กราฟกสําหรับวารสารศาสตร               3(2-2) 
 Graphics  for  Journalism 
  ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ และประเภทของงานกราฟกสําหรับ

วารสารศาสตร หลักและเทคนิคการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ การเลือกและการประดิษฐ
ตัวอักษร การเลือกภาพประกอบ หลักการใชสี การจัดองคประกอบของงานกราฟก 
การผลิตตนแบบและการประเมินผลงานกราฟกสําหรับวารสารศาสตร 

 
3022302 ระบบสารสนเทศเพื่องานวารสารศาสตร             3(2-2) 
 Information  Systems  for  Journalism 
  เทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล วิเคราะห จําแนกประเภท และนํามาใชใน

งานวารสารศาสตร  รวมท้ังการจัดบริการ  ฝกสรางฐานขอมูลสําหรับงานวารสาร
ศาสตรในระดับบุคคล และศูนยขอมูลของหนวยงาน 

 
3023101 เทคโนโลยีทางการพิมพ                3(3–0) 
 Printing  Technology 
  กระบวนการเกี่ยวกับการผลิตส่ิงพิมพ ระบบเทคนิค ตลอดจนอุปกรณ

ทางการพิมพ เพื่อใหสามารถเลือกใชและดําเนินการในการผลิตส่ิงพิมพแตละ
ประเภทได โดยเนนหนังสือพิมพและนิตยสาร 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3023201 การส่ือขาวเบื้องตน                   3(2-2) 
 Basic News Reporting  
   ความหมาย คุณลักษณะ ประเภทของขาวและการเขียนขาว คุณลักษณะของ

นักขาว ทฤษฎีข้ันพื้นฐานของการส่ือขาว  ฝกปฏิบัติการส่ือขาวเนนกระบวนการ
สัมภาษณ และการเขียนขาวแบบตาง ๆ  

 
3023202 การส่ือขาวขั้นสูง                 3(2-2) 
 Advanced  News  Reporting   
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   3023201   การส่ือขาวเบื้องตน 

เทคนิคการส่ือขาวเชิงสืบสวน    เชิงวิจัย    เชิงอธิบายความ     การวิเคราะห
ขาว  การพัฒนาความรูและทักษะในกระบวนการส่ือขาว    ปญหาและอุปสรรคใน
การส่ือขาวเนนภาคปฏิบัติ 

 
3023203 การเขียนสรางสรรคเชิงวารสารศาสตร             3(2-2) 
 Creative  Writing  in  Journalism 
  รูปแบบและวิธีการเขียนประเภทตาง ๆ  ไดแก  คอลัมน  รอยกรอง  เร่ืองเลา  

ขาวสังคม  วิเคราะหขาว   บทวิจารณ    สารคดี   บทความ   โดยฝกภาคปฏิบัติตลอด
ภาคเรียน 

 
3023204 การเขียนสารคดี                3(2-2) 
 Feature  Writing 
  ความหมายของสารคดี   ความแตกตางระหวางสารคดีและงานเขียนประเภท

อ่ืน การแบงประเภทสารคดี   องคประกอบ   รูปแบบ  การใชภาษาตลอดจนเทคนิค
การเขียน  สารคดีใหนาอาน  ฝกเขียนสารคดีประเภทตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับงาน
วารสารและการประชาสัมพันธ 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3023205 การเขียนบทความและสารคดี              3(2-2) 
 Article  and  Feature  Writing 
  ความหมายของบทความสารคดี  วิเคราะหรูปแบบการเขียนบทความและ

สารคดีประเภทตาง ๆ ท่ีปรากฏทางส่ือมวลชน  ศึกษากลวิธีการเขียน และการใช
ภาษาท่ีถูกตอง  เหมาะสม   ฝกปฏิบัติเขียนบทความและสารคดีประเภทตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานวารสารศาสตร 

 
3023206 การแปลขาวและการเขียนขาวภาษาอังกฤษ               3(2-2) 
 News   Translation  and  English  News  Writing 
  หลักการและกลวิธีพื้นฐานในการแปลขาวภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย  และ

ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ  การเขียนขาวภาษาอังกฤษ ฝกการแปลสํานวนโวหาร  
ศัพทเฉพาะท่ีใชในวารสารและหนังสือพิมพ 

 

3023207 การส่ือขาวกีฬา                3(2-2) 
 Sports  News  Reporting 
  ความหมายและคุณลักษณะของขาว   ประเภทของขาว  หลักการประเมิน

คุณคาขาวความรับผิดชอบในการเขียนขาว   กระบวนการและปจจัยในการจัดทําขาว  
ทฤษฎีข้ันพื้นฐานเก่ียวกับการส่ือขาว  และเขียนขาวโดยเฉพาะขาวกีฬา   เทคนิค  
การหาขาว  และการรายงานขาวกีฬาแบบเจาะลึกจรรยาบรรณนักขาว ฝกปฏิบัติการ
รวบรวมและเขียนขาวดวยวิธีการตาง ๆ 

 
3023208 การแปลขาวกีฬา                   2(1–2) 
 Sports  News  Translation 
  หลักการและกลวิธีพื้นฐานในการแปลขาวกีฬาภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย

และภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ   เนนฝกการแปลสํานวนโวหาร  ศัพทเฉพาะทางดาน
กีฬาท่ีใชในวารสารและหนังสือพิมพ 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3023209 เทคนิคการเขียนสรางสรรคเพื่อการกีฬา              3(2-2) 
 Creative  Writing  for  Sports 
  รูปแบบและวิธีการเขียนประเภทตางๆ  ไดแก คอลัมน  บทความ  บทวิจารณ  

บทวิเคราะห   สารคดี  บทบรรณาธิการทางการกีฬา  ศึกษากลวิธีการเขียน  ฝก
รวบรวมขอมูลเพ่ือการเขียน  ศึกษาเทคนิคการเขียนเพื่อเราความสนใจ  ฝก
ปฏิบัติการเขียนรูปแบบตาง ๆ เพื่อสนองทางส่ือมวลชน 

 
3023210 การถายภาพส่ือสารเพื่อการกีฬา      3(2-2) 

Photographic  Communication  for  Sports 
  ศึกษาเกี่ยวกับแสงในการถายภาพ  การกําหนดมุมกลอง  ขนาดและสัดสวน

ของภาพ  การสรางภาพจากธรรมชาติของกลองและสวนประกอบ ศึกษาประเภท
ของภาพถายในส่ิงพิมพตาง  ๆ การจัดองคประกอบของภาพทางกีฬาแตละประเภท  
เพื่อส่ือสารกับผูรับสาร  ฝกปฏิบัติการถายภาพสี  ขาวดํา  และสไลดใหเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคและเนื้อหา 

 
3023301 การผลิตส่ือส่ิงพิมพเพื่อการกีฬา             2(1–2) 

Printed  Media  for  Sports 
 รูปแบบ  และวิธีการผลิตส่ือส่ิงพิมพประเภทตาง ๆ ทางดานการกีฬา  เชน   
หนังสือพิมพ  นิตยสาร  วารสาร  ฯลฯ  เร่ิมตั้งแตวางแผนการผลิต  จัดเตรียมเนื้อหา  
ดําเนินการผลิตและประเมินผลการผลิตส่ือส่ิงพิมพ  ศึกษาปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน
และวิธีการแกไข  ฝกปฏิบัติการผลิตส่ือส่ิงพิมพ 

 
3023302 การประยุกตคอมพิวเตอรสําหรับงานวารสารศาสตร          3(2-2) 
  Computer  Information  Technology  and  Applications  for  Journalism 

 ศึกษาและประยุกตใชระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการ
สืบคนขอมูลวิเคราะห  จําแนกประเภท  จัดเก็บขอมูล  และนํามาใชในงานวารสาร
ศาสตร  รวมท้ังการจัดบริการ  เปนตนวา  การใชคอมพิวเตอรเน็ตเวิรค  อินเตอรเน็ต  
อินทราเน็ต โฮมเพจ มัลติมีเดีย 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3023401 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ             3(2-2) 
  Printed  Media 

  รูปแบบและวิธีการผลิตส่ือส่ิงพิมพประเภทตาง ๆ  เชน  แผนปลิว  แผนพับ  
หนังสือพิมพ  นิตยสาร  วารสาร  ฯลฯ  ฝกปฏิบัติผลิตส่ือส่ิงพิมพในรูปแบบตาง ๆ  
โดยวางแผนการผลิตจัดเตรียม  เนื้อหา  ดําเนินการผลิตและประเมินผลการผลิตส่ือ
ส่ิงพิมพ  รวมทั้งศึกษาปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  วิธีแกไขและขอเสนอแนะในการ
แกปญหาเหลานั้น 

 

3023402 การบรรณาธิกรหนังสือพิมพและนิตยสาร          3(2-2) 
  Newspaper  and  Magazine  Editing 
   หลักเกณฑและรูปแบบการจัดทําหนังสือพิมพ นิตยสาร ประเภทตาง ๆ  เชน 

นิตยสารเพื่อการประชาสัมพันธในหนวยงาน  นิตยสารเพื่อการจัดจําหนายท่ัวไป  
ขนาดและรูปเลมของหนังสือพิมพ  นิตยสาร  วารสารท่ีมีอยูในปจจุบัน  การเตรียม
ตนฉบับเพื่อการจัดพิมพ  การตรวจแกคัดยอตนฉบับ  การจัดหนาและตกแตงหนา
หนังสือพิมพ และนิตยสาร 

 
3023501 ส่ิงพิมพชุมชน             3(2-2) 
 Community  Publications 
   รูปแบบ  บทบาท  หนาท่ีของส่ิงพิมพชุมชน  รวมท้ังกระบวนการผลิตและ

เผยแพรโดยเนนการเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในดานตาง ๆ  เชน  
การเกษตร  การสาธารณสุข การศึกษา  วัฒนธรรม  ส่ิงแวดลอม  การปกครอง
ทองถ่ิน 

 
3023502 การบริหารงานส่ิงพิมพ              3(3–0) 
 Printing  Management 
   การจัดการองคกรของหนังสือพิมพ  เชน  หนังสือพิมพ  นิตยสาร  การ

บริหารงานในดานการบรรณาธิการ  กระบวนการผลิตส่ิงพิมพ  เสรีภาพและการ
ควบคุม  รวมท้ังดานธุรกิจการลงทุน  การโฆษณา  การตลาด 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3023503 การพิมพเพื่อการเผยแพรวัฒนธรรม            2(2-0) 
 Advertising  Printing  for  Culture 
  เทคนิคการพิมพ  การผลิตหนังสือ  และส่ิงพิมพตาง ๆ การเตรียมตนฉบับ  

การเย็บเขาเลม   กฎหมายการพิมพและการลิขสิทธ์ิ 
 
3023504 งานบรรณาธิการ               2(1–2) 
 Roles  of  Editor 
  ศึกษาถึงบทบาท  หนาท่ีและลักษณะงานรับผิดชอบในกองบรรณาธิการ  

หนังสือพิมพและนิตยสาร และพิจารณาตรวจแกตนฉบับ  การเขียนพาดหัวขาว  การ
ตั้งช่ือเร่ือง  การคัดเลือก  ขอเขียนและภาพ  การเขียนบทบรรณาธิการ 

 

3023901 การปฏิบัติการวารสารศาสตร            3(2-2) 
 Practicum  in  Journalism 
  ศึกษาโครงสรางการบริหารงาน ตลอดจนการวางแผนงานขององคการ   

ตาง ๆ  และฝกปฏิบัติงานดานวารสารศาสตร 
 

3024201 การส่ือขาวเศรษฐกิจ              3(2-2) 
 Economic  News  Reporting 
   ความหมาย    ความสําคัญและคุณลักษณะของขาวเศรษฐกิจ  แหลงขาว    

วิธีคิด  ประเด็นขาว  เทคนิคการหาขาวและการนําเสนอขาวเศรษฐกิจ  การประเมิน
คุณคาขาวเศรษฐกิจ  ความสัมพันธระหวางขาวเศรษฐกิจกับสายขาวอ่ืน ๆ ความรู
เกี่ยวกับศัพทเฉพาะทางเศรษฐกิจ 

 
3024202 การส่ือขาวการเมือง              3(2-2) 
 Political  News  Reporting 
   ความหมาย  ความสําคัญและคุณลักษณะของขาวทางการเมือง  แหลงขาว  

วิธีคิดประเด็นขาว  เทคนิคการหาขาวและการนําเสนอขาวการเมือง  ความสัมพันธ  
ระหวางขาวการเมืองกับสายขาวอ่ืน ๆ  ความรูเกี่ยวกับศัพทเฉพาะทางการเมือง 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3024203 การส่ือขาวสังคม                3(2-2) 
 Social  News  Reporting 
   ความหมาย  ความสําคัญและคุณลักษณะของขาวสังคม  แหลงขาว  วิธีคิด

ประเด็นขาว  เทคนิคการหาขาวและการนําเสนอขาวสังคม  ความสัมพันธระหวาง
ขาวสังคมกับสายขาวอ่ืน ๆ  ความรูเกี่ยวกับศัพทเฉพาะทางสังคม 

 
3024204 การส่ือขาวตางประเทศ               3(2-2) 
  International  News  Reporting 
  ความหมาย  ความสําคัญและคุณลักษณะของขาวตางประเทศ  แหลงขาว  

วิธีคิดประเด็นขาว  เทคนิคการหาขาวและการนําเสนอขาวตางประเทศกับสายขาว
อ่ืน ๆ  ความรูเกี่ยวกับศัพทเฉพาะทางขาวตางประเทศ 

 

3024301 การออกแบบส่ิงพิมพดวยคอมพิวเตอร               2(1-2) 
 Computer  Design  for  Printed  Media 
  ทบทวนความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร  ศึกษาหลักการและ

วิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการออกแบบ  การจัดหนาส่ือส่ิงพิมพเพื่องาน
วารสารศาสตร  หรืองานประชาสัมพันธ  หรืองานโฆษณา 

 
3024302 การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ              2(1–2) 
 Printed  Media  Design 
  ลักษณะและธรรมชาติของส่ือส่ิงพิมพ  บทบาท   หนาท่ีและอิทธิพลของส่ือ

ส่ิงพิมพ  ส่ือส่ิงพิมพประเภทตาง ๆ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําส่ือส่ิงพิมพ  
การออกแบบอักษร และภาพประกอบ  การจัดวางรูปหนาและการเขาเลม 

 
3024901 การศึกษารายบุคคลดานวารสารศาสตร              2(1–2) 
 Individualized  Study  in  Journalism 
  การศึกษาพิเศษในเร่ืองเกี่ยวกับหนังสือพิมพ  นิตยสาร  และส่ิงพิมพตาง ๆ 

เปนรายบุคคล    โดยมีอาจารยและ / หรือผูทรงคุณวุฒิเปนผูใหคําแนะนําปรึกษา 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3024902 โครงการพิเศษดานวารสารศาสตร               3(2-2) 
 Special  Project  in  Journalism 
  ใหนักศึกษาทําโครงการพิเศษหรืองานศึกษาคนควาทางดานวารสารศาสตร

ในการดูแลของอาจารยและ / หรือผูทรงคุณวุฒิ   
 
3024903 สัมมนาวารสารศาสตร                3(2-2) 
 Seminar  in  Journalism 
  ศึกษาวเิคราะหและวิจารณปญหาในการดําเนินงานวารสารศาสตร  เพื่อให

เขาใจถึงอุปสรรคและขอเท็จจริงตลอดจนแนวทางในการแกไขปญหาตาง ๆ 
 
3024904 การวิเคราะหผลงานดานวารสารศาสตร           2(2-0) 
 Analysis  of  Masterpieces  in  Journalism 
  ศึกษาและวิเคราะหงานวิจยัหรือผลงานดานวารสารศาสตร      โดยศึกษา

ปญหา  จุดมุงหมาย  วิธีดําเนินการ  ตลอดจนผลท่ีไดรับ 
 
3024905 การวิจัยวารสารศาสตร               2(1–2) 
 Research  in Journalism 
  ศึกษาทฤษฎี  เทคนิคและกระบวนการวจิัยทางสังคมศาสตรท่ีเปนประโยชน   

และจําเปนตองานวิจยัดานวารสารศาสตร  เขียนโครงการ  และปฏิบัติการวิจยั 
 
3024906 ฝกปฏบิัติการวารสารศาสตร             2(1–2) 
 Practicum  in  Journalism 
  ฝกปฏิบัติการในสถานการณจําลอง 
 
 
 
 
 



 165

รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3024907 สัมมนาส่ือสารการกีฬา                           2(1–2) 
 Seminar  in  Sports  Communication 
  ความหมายของการสัมมนา  จุดมุงหมาย  องคประกอบ  กระบวนการ  

รูปแบบ  และเทคนิคการจัดสัมมนา    ความหมายของการส่ือสารการกีฬา   ศึกษา
วิเคราะห   และวิจารณ   การดําเนินงานการส่ือสารการกีฬา  เพื่อใหเขาใจถึงอุปสรรค
และขอเท็จจริง  ตลอดจนหาแนวทางแกไขปญหาตาง ๆ ของการส่ือสารทางกีฬา  ฝก
จัดสถานการณจําลองและ/หรือสถานการณจริงในการสัมมนาส่ือสารการกีฬา  
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หมูวิชาการประชาสัมพันธ 
(303) 

 
 
 หมูวิชาการประชาสัมพันธ   ซ่ึงอยูในหมวดวิชานิเทศศาสตร  ไดจัดลักษณะเน้ือหาวชิา
ออกเปนดังนี ้

1.   หลักการและทฤษฎีท่ัวไป      ( 303 -1- - ) 
2. ภาษา            ( 303 -2- - ) 
3. การประยกุตใช                     ( 303 -3- - ) 
4. การผลิต                       ( 303 -4- - ) 
5. การบริหาร                        ( 303 -5- - ) 
6. จิตวิทยาเพื่อการประชาสัมพันธ       ( 303 -6- - ) 
7.                  ( 303 -7- - ) 
8.    การฝกประสบการณวิชาชีพ      ( 303 -8- - ) 
9.   โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานพินธ  โครงการศึกษาเอกเทศ 

การสัมมนา  และการวิจยั      ( 303 -9- - ) 
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หมูวิชาการประชาสัมพันธ(303)ในหมวดวิชานิเทศศาสตร   
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

3031101 
 

3032401 
 

3032601 
3033201 
3033202 
3033301 
3033501 
3033502 
3033503 
3033504 
3033506 
3033601 
3033602 
3033801 
3034101 
3034102 
3034103 
3034201 

 
3034301 
3034401 

- 
3031101 
4662301 
4661301 
4663237 
4663234 
4663235 

- 
4663232 

- 
4663236 

- 
- 

4663238 
4664244 
4663821 
4664242 
4664246 
4664248 

- 
- 

4664247 
- 
 

4664240 

   หลักการประชาสัมพันธ 
   ความรูเบ้ืองตนเกีย่วกับการประชาสัมพันธ 
   การผลิตวัสดุกราฟกเพื่องานประชาสัมพันธ 
   การผลิตวัสดุกราฟก 
   การพัฒนาบุคลิกภาพในการประชาสัมพันธ 
   การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ 
   การเขียนเพือ่การประชาสัมพันธ 
   การประชาสัมพันธทางการตลาด 
   การประชาสัมพันธหนวยงาน 
   วัฒนธรรมนเิทศ 
   การบรรยายสรุปและเทคนคิการประชุม 
   การเผยแพรขาวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ 
   การประชาสัมพันธทางวัฒนธรรม 
   การโนมนาวใจเพื่อการประชาสัมพันธ 
   ประชามติ 
   การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ 
   ส่ือประชาสัมพันธ 
   ส่ือมวลชนสัมพันธ 
   ส่ือพื้นบานเพื่อการประชาสัมพันธ 
   การเขียนข้ันสูงเพื่อการประชาสัมพันธ 
   การเขียนช้ันสูงเพื่อการประชาสัมพันธ 
   การใชเคร่ืองมือส่ือสารเพ่ือการประชาสัมพันธ 
   การผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ 
   การผลิตและจัดรายการวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ 

3(3-0) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(2-0) 
2(2-0) 
3(2-2) 
2(2-0) 
2(2-0) 
3(2-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

3034402 
 

3034501 
3034502 
3034503 

 
3034801 
3034802 
3034901 
3034902 

 
3034903 

 
3034904 
3034905 

- 
4664241 
4664243 
4664245 

- 
3034503 
4664822 

- 
4664921 

- 
3034902 

- 
3034903 
4664249 

- 
3034905 

  การผลิตและจัดรายการวิทยุโทรทัศนเพื่อการประชาสัมพันธ 
  การผลิตและจัดรายการโทรทัศนเพื่อการประชาสัมพันธ 
   การจัดนิทรรศการ 
   การวางแผนการประชาสัมพันธ 
   ระบบสารสนเทศเพ่ือการประชาสัมพันธ 
   ระบบสารนิเทศเพื่อการประชาสัมพันธ 
   การฝกประสบการณวิชาชีพการประชาสัมพันธ 
   ฝกปฏิบัติการประชาสัมพันธ 
   การศึกษารายบุคคลดานการประชาสัมพันธ 
   โครงการพิเศษดานการประชาสัมพันธ 
   โครงการพิเศษดานการประชาสัมพันธ 
   สัมมนาการประชาสัมพันธ 
   สัมมนาการประชาสัมพันธ 
   การวิเคราะหผลงานดานการประชาสัมพันธ 
   การวิจยัการประชาสัมพันธ 
   การวิจยัการประชาสัมพันธ 

3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(2-0) 
5(250) 
2(1-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
2(2-0) 
3(2-2) 
2(1-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาการประชาสัมพันธ  ( 303 ) 

 
รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3031101 หลักการประชาสัมพันธ              3(3–0) 
 Principles  of  Public  Relations 
  ความหมาย    วิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ    หลักการและบทบาท

ของการ  ประชาสัมพันธตอระบบสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง  กระบวนการของ
การประชาสัมพันธ การสรางความสัมพันธกับส่ือมวลชน  ตลอดจนศึกษาถึง
กลุมเปาหมาย  เทคนิคและเคร่ืองมือการประชาสัมพันธ จรรยาบรรณของนัก
ประชาสัมพันธ    โครงสรางและลักษณะงานประชาสัมพันธของหนวยงานตาง ๆ  
เชน  หนวยงานของรัฐบาล  หนวยงานธุรกิจ  และองคการท่ีไมแสวงหากําไร  ฯลฯ  
ความสําคัญของประชามติตอการประชาสัมพันธ  การสํารวจประชามติ 

                                      
3032401 การผลิตวัสดุกราฟกเพื่องานประชาสัมพนัธ         3(2–2) 
 Graphic  Production  for  Public  Relations 
  ความหมาย   ขอบขาย   และความสําคัญของวัสดุกราฟก   ท่ีมีตองาน

ประชาสัมพันธ  หลักการออกแบบวัสดุกราฟก   ฝกปฏิบัติออกแบบวัสดุกราฟก
ประเภทตาง  ๆ  โดยเนนการใชความคิดสรางสรรค  รูปแบบ  เนื้อหาและการ
นําไปใชใหเหมาะสม 

 
3032601 การพัฒนาบุคลิกภาพในการประชาสัมพนัธ         2(1–2) 
 Development  of  Personality  for  Public  Relations  
  ศึกษาถึงหลักการและแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพ ในดานมารยาท

สังคม  การวางตัว   การแตงกาย  ทักษะในการส่ือสาร  ฯลฯ  ท้ังในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิ บัติ   เพื่ อ เต รียมความพรอมสําหรับการปฏิบัติ งาน   ในฐานะนัก
ประชาสัมพันธและเพื่อประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3033201 การพูดเพื่อการประชาสัมพนัธ           2(1–2) 
 Speaking  for  Public  Relations 
  ศึกษาความมุงหมายและหลักการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ    ฝกปฏิบัติเพื่อ

สราง  บุคลิกภาพ  ความม่ันใจ  ฝกการใชเสียง  ตลอดจนลีลาการดําเนินเร่ืองและการ
ใชภาษาใหเหมาะสมกับการประชาสัมพันธในโอกาสตาง ๆ 

 
3033202 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ           3(2–2) 
 Writing  for  Public  Relations 
  ศึกษาความมุงหมายและฝกการเขียนลักษณะตาง ๆ เพือ่ประโยชนตองาน

ดานประชาสัมพันธกับกลุมเปาหมายภายในและภายนอกหนวยงาน เชน การเขียน
บรรยายสรุปการเขียนคําปราศรัย  การเขียนบทประเภทตาง ๆ การเขียนขาวแจก  การ
เตรียมเอกสารเพื่อการเผยแพร  ฯลฯ 

 
3033301 การประชาสัมพันธทางการตลาด             3(2–2)   

Marketing  for  Public  Relations  
  ศึกษาความหมายและความสําคัญทางการตลาด  รูปแบบของการ

ประชาสัมพันธทางการตลาด  เทคนิคและเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธทาง
การตลาด    กระบวนการทางการประชาสัมพันธทางการตลาด  ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน 

 
3033501 การประชาสัมพันธหนวยงาน              2(2–0) 
 Public  Relations  of  an  Organization 
  ศึกษาถึงบทบาทและความสําคัญของการประชาสัมพันธหนวยงาน  แนวคิด  

และ การดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน  การจัดองคกรงานประชาสัมพันธ
ของหนวยงาน ความสัมพันธระหวางงานประชาสัมพันธ กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการ
ประชาสัมพันธ   วิวัฒนาการวัตถุประสงค   นโยบาย   และวิธีดําเนินงาน ตลอดจน
ความรับผิดชอบของหนวยงานที่มีตอสังคม   วิธีดําเนินงานประชาสัมพันธของ
หนวยงาน 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3033502 วัฒนธรรมนิเทศ                2(2–0) 
 Public  Relations  for  Cultural  Study 
  หลักการและทฤษฎีการส่ือสารมวลชนและการประชาสัมพันธ จิตวิทยา

มวลชน  การส่ือข าว   การเ ขียนขาว   และการเสนอขาว   รูปแบบของการ
ประชาสัมพันธ  (โดยเนนวัฒนธรรม) การวางแผนและการบริการประชาสัมพันธ
ทางวัฒนธรรม 

  
3033503 การบรรยายสรุปและเทคนิคการประชุม              3(2–2) 
 Briefing  and  Conference  Techniques 
  วิธีการ   เทคนิค   การบรรยายสรุปกิจการและการดําเนินงานของหนวยงาน     

การบรรยาย  โดยการใชส่ือตาง ๆ ประกอบ  เทคนิคการประชุมแบบตาง ๆ  การ
เตรียมงานข้ันตอนการดําเนินงาน   การประเมินผลการประชุม   ฝกเปนผูดําเนินการ
ประชุม  รวมประชุมและบรรยายสรุป 

 
3033504 การเผยแพรขาวสารเพื่อการประชาสัมพนัธ             2(2–0) 
 Publicity  for  Public  Relations 
  ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  และกระบวนการในการเผยแพรขาวสารเพื่อ

การประชาสัมพันธ  การเลือกใช ส่ือและการจัดตารางส่ือใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงค   กลุมเปาหมาย  ลักษณะของสาร  ฯลฯ  ตลอดจนวิธีการประเมินผล  
และการเผยแพรขาวสาร 

 
3033506 การประชาสัมพันธทางวัฒนธรรม               2(2–0) 
 Public  Relation  for Cultural  Studies 
  ศึกษาการเขียนบทท่ีเปนเร่ืองราว  ท้ังเปนเร่ืองจริง   และเร่ืองสมมติเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมเพ่ือถายทอดแนวความคิดออกมาในรูปแบบของการเขียนเพื่อฟง เพื่อ
มองเห็นเหตุการณ  ดวยการเขียนบทเปนสคริปเร่ือง  สคริปภาพ  สคริปแสง  เสียง  
รวมถึงการจัดการบนเวที  หรืออาจรวมถึงการใชคอมพิวเตอร  เพื่อชวยในการเขียน 
สคริป 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3033601 การโนมนาวใจเพื่อการประชาสัมพันธ                                           3(2-2) 

Persuasion  for  Public  Relation 
  ศึกษาถึงทฤษฎีการโนมนาวใจ   ลักษณะและวิธีการโนมนาวใจโดย
การใชส่ือตาง ๆ  เชน  ส่ือมวลชน  ส่ือบุคคล  ฯลฯ  รวมท้ังศึกษาถึงองคประกอบ
สําคัญท้ังทางดานจิตวิทยาและสังคมวิทยา ท่ีมีผลตอการโนมนาวใจ เพื่อประยกุตใช
ใหเกดิประโยชนตอการดําเนินงานประชาสัมพันธ  ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

                                                                                                     
3033602 ประชามต ิ                            2(1–2)        

Public  Opinion 
  ศึกษาถึงความหมาย   ความสําคัญของประชามติ  ประชามติกับการโฆษณา

ชวนเช่ือและสงครามจิตวิทยา การวิ เคราะหวิจัยประชามติ ความสําคัญและ
ความสัมพันธของประชามติกับการประชาสัมพันธ    การสรางประชามติเพ่ือผลใน
การดําเนินงานประชาสัมพันธ 

 
3033801 การปฏิบตัิงานประชาสัมพนัธ               3(2–2) 

Practicum  in  Public  Relations 
  ฝกปฏิบัติการวางแผนดําเนนิงานประชาสัมพันธ  วิเคราะหและประเมินผล

งานการประชาสัมพันธของหนวยงานตาง ๆ ในสถานการณจําลอง 
 

3034101 ส่ือประชาสัมพันธ                3(2–2) 
 Public  Relations  Media 
  ศึกษาบทบาท  การใชเคร่ืองมือส่ือสารประเภทตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนใน

การดําเนิน งานประชาสัมพนัธ  ท้ังในดานทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยมุงใหนักศึกษา
มีความสามารถในการเลือกใช  และผลิตส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธในลักษณะตาง ๆ 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3034102 ส่ือมวลชนสัมพันธ               2(1–2) 
 Mass  Media  Relations 
  ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และหลักการสรางความสัมพันธอันดรีะหวาง  

นักประชาสัมพันธและหนวยงานกับส่ือมวลชน การแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวาง
ผูปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธกับส่ือมวลชน  ตลอดจนภารกิจของผูปฏิบัติงาน
ส่ือมวลชนสัมพันธ ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

 
3034103 ส่ือพื้นบานเพ่ือการประชาสัมพันธ             2(1–2) 
 Traditional  Folk  Media  for  Public  Relations 
  ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  และแบบแผนของส่ือพื้นบานในภาคตาง ๆ 

โดยมุงใหนักศึกษาเขาใจธรรมชาติ  เนื้อหา  รูปแบบ  และผลกระทบของส่ือพื้นบาน  
เพื่อประยกุตใชใหเปนประโยชนในการประชาสัมพันธ  รวมท้ังใหนักศึกษาไดฝก
ปฏิบัติในการใชส่ือพื้นบานเพื่อการประชาสัมพันธในโอกาสตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม 

 
3034201 การเขียนขั้นสูงเพื่อการประชาสัมพันธ     2(1–2) 
 Advanced  Writing  for  Public  Relations 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   3033202   การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ 

ทบทวนความรูเกี่ยวกับการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ  วิเคราะหวิจารณ
งานเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธประเภทตาง ๆ  เชน  การเขียนบรรยายสรุป   การ
เขียนคําปราศรัย  การเขียนบทประเภทตาง ๆ   การเขียนขาวแจก  เอกสารเพ่ือการ
เผยแพร ฯลฯ  และฝกหัดเขียนบทความเพื่อการเผยแพร  และสรางภาพลักษณของ
หนวยงาน 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3034301 การใชเคร่ืองมือส่ือสารเพื่อการประชาสัมพนัธ    3(2–2) 
 Utilization  of  Communication  Equipment  for  Public  Relation 
  ศึกษาความหมาย  ลักษณะ  บทบาท และการใชเคร่ืองมือส่ือสารประเภท

ตาง ๆ  เชน  ส่ือสารมวลชน  ส่ือโสตทัศน  ฯลฯ   ใหเปนประโยชนในการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ   โดยใหนักศึกษาไดมีโอกาสฝกหัดใชเคร่ืองมือส่ือสารดังกลาวดวย 

 
3034401 การผลิตและจัดรายการวิทยกุระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ           3(2–2) 
 Production  of  Radio  Programs  for  Public  Relations 
  ศึกษาถึงหลักการและเทคนิคในการผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียง

เพื่อการประชาสัมพันธ  ฝกปฏิบัติในการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงเพื่อการ
ประชาสัมพันธลักษณะตาง ๆ  การผลิตรายการ  การวางแผนเพ่ือนําเสนอรายการ  
และการจัดรายการท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานประชาสัมพันธ 

 
3034402 การผลิตและจัดรายการวิทยโุทรทัศนเพื่อการประชาสัมพนัธ         3(2–2) 
 Production  of  Television  Programs  for  Public  Relations 
  ศึกษาหลักการและเทคนิคการผลิตและจัดรายการวิทยุโทรทัศนเพื่อการ

ประชาสัมพันธ ฝกปฏิบัติในการเขียนบทวิทยุโทรทัศน  การวางแผนการผลิตรายการ  
และการจัดรายการรูปแบบตาง  ๆ   เพื่อใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย  และ
วัตถุประสงคในการประชาสัมพันธ 

 
3034501 การจัดนิทรรศการ            2(1–2) 
 Exhibition 
  ความหมาย  ความสําคัญ  และคุณลักษณะของนิทรรศการประเภทตาง ๆ   

ของ นิทรรศการ  การวางแผน  การออกแบบการจัดนิทรรศการ  เทคนิคตาง ๆ  ใน
การจัดนิทรรศการ ปฏิบัติการจัดนิทรรศการเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ  
การวัดและประเมินผลการจัดนิทรรศการ 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3034502 การวางแผนการประชาสัมพนัธ            3(2–2) 
  Public  Relations  Planning 
  ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  วัตถุประสงค  นโยบาย  และประเภทของ

การวางแผน  การประชาสัมพันธ  รวมท้ังกระบวนการวางแผนงานประชาสัมพันธ  
เชน  การกําหนดงบประมาณการกําหนดอัตรากําลัง  การติดตามผลและประเมินผล
การประชาสัมพันธ  ตลอดจนการแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ  ท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 

 
3034503  ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ         3(2–2) 
 Information  System  for  Public  Relations 
             ความหมายและความสําคัญของระบบสารสนเทศตองานประชาสัมพันธใน

ระดับตาง ๆ แหลงสารสนเทศประเภทตาง ๆ  วิธีการแสวงหา  รวบรวมและจัดเก็บ
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อสนองการใชงานของหนวยงาน  
ตลอดจนวิธีการนําขอมูลออกมาใชงาน  ฝกจัดระบบสารนิเทศดวยคอมพิวเตอร 

 
3034801 การฝกประสบการณวิชาชีพการประชาสัมพันธ            5(250) 
  Training  in  Public  Relations 

ฝกงานดานการประชาสัมพันธในหนวยงานรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจหรือธุรกิจ
เอกชน โดยนําความรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีไดศึกษาไปใชในสถานการณ
จริง  จัดใหมีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝกงาน  และจัดปจฉิมนิเทศ
เพื่ออภิปรายและสรุปผลปญหางานประชาสัมพันธท่ีเกิดข้ึน  ตลอดจนวิธีแกปญหา
ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 
3034802 ฝกปฏิบัติการประชาสัมพันธ             2(1–2) 
  Practicum  in  Public  Relations 

ฝกปฏิบัติการวางแผนและดําเนินงานประชาสัมพันธ  วิเคราะหและ
ประเมินผลงานการประชาสัมพันธของหนวยงานตาง ๆ  ในสถานการณจําลอง 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 

3034901 การศึกษารายบุคคลดานการประชาสัมพันธ            2(1–2) 
  Individualized  Study  in  Public  Relations 

  การศึกษาพิเศษเกี่ยวกับการประชาสัมพันธเปนรายบุคคล   โดยมีอาจารย 
และ/หรือผูทรงคุณวุฒิเปนผูใหคําแนะนําปรึกษา 

 
3034902 โครงการพิเศษดานการประชาสัมพันธ             3(2–2) 
  Special  Project  in  Public  Relations 

  ใหนัก ศึกษาทําโครงการพิ เศษหรืองานศึกษาคนคว าทางด านการ
ประชาสัมพันธ ในความดูแลของอาจารยและหรือผูทรงวุฒิ 

 
3034903 สัมมนาการประชาสัมพันธ            3(2–2) 
 Seminar  in  Public  Relations 
   ความหมายของการสัมมนา  จุดมุงหมาย  องคประกอบ  กระบวนการ  

รูปแบบและเทคนิคการจัดสัมมนา   ความหมายของการประชาสัมพันธ   การ
ดําเนินงานประชาสัมพันธศึกษา  วิเคราะหและวิจารณในการดําเนินงานการ
ประชาสัมพันธ  เพื่อใหเขาใจถึงอุปสรรคและขอเท็จจริง  ตลอดจนการหาแนว
ทางแกไขปญหาในเร่ืองตาง ๆ ของการประชาสัมพันธ  ฝกจัดสถานการณจําลองใน
การสัมมนาปญหาการประชาสัมพันธ และฝกจัดสัมมนาการประชาสัมพันธใน
สถานการณจริง 

 
3034904 การวิเคราะหผลงานดานการประชาสัมพนัธ           2(2–0) 
 Analysis  of  Public  Relations  Master  Pieces 
   ศึกษาและวิเคราะหงานวิจัยหรือผลงานดีเดนดานการประชาสัมพันธ  โดย

ศึกษาปญหา  จุดมุงหมาย  วิธีการดําเนินการ  ตลอดจนผลท่ีไดรับ 
 
3034905 การวิจัยการประชาสัมพันธ               3(2–2) 
  Public  Relations  Research 
   ทฤษฎี  เทคนิค  และกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร    ท่ีจําเปนตอ

งานวิจัยดานประชาสัมพันธ  ฝกปฏิบัติเขียนโครงการและวิจัย 
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หมูวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
(304) 

 
หมูวิชาวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน   ซ่ึงอยูในหมวดวิชานิเทศศาสตร  ไดจัดลักษณะ

เนื้อหาวิชาออกเปนดังน้ี 
1.   หลักการและทฤษฎีท่ัวไป      ( 304 -1- - ) 
2. ภาษา            ( 304 -2- - ) 
3. การใชหองปฏิบัติการ                  ( 304 -3- - ) 
4. การผลิต                       ( 304 -4- - ) 
5. การบริหาร                        ( 304 -5- - ) 
6.                                                   ( 304 -6- - ) 
7.                  ( 304 -7- - ) 
8.    การฝกประสบการณวิชาชีพ      ( 304 -8- - ) 
9.   โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานพินธ  โครงการศึกษาเอกเทศ 

การสัมมนา  และการวิจยั      ( 304 -9- - ) 
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หมูวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (304)ในหมวดวิชานิเทศศาสตร   
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

3041101 
 
 

3041102 
3042201 

 
 
 
 

3042202 
 

 3042203 
 
 

3042204 
3043301 

 
 

3043302 
 
 

3043401 
3043402 

 
3043403 

 

- 
3041101 
4661115 

- 
- 

3042201 
4662632 
4662633 
4662216 

- 
3042202 

- 
3042204 
4662634 

- 
 

3043301 
4663642 

- 
- 

4663645 
4662636 

- 
4662637 

- 
3043403 

   หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
   ความรูเบ้ืองตนเกีย่วกับวิทยุและโทรทัศน 
   หลักการวิทยุและโทรทัศนเบ้ืองตน 
   วิทยกุระจายเสียงเพื่อการศึกษา 
   การเขียนบทวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
   การเขียนบทวิทยแุละโทรทัศน 
   การเขียนบทวิทย ุ
   การเขียนบทโทรทัศน 
   การเขียนบทโทรทัศน 
   การพูดและการแสดงทางวิทยกุระจายเสียง 
   การพูดและการแสดงทางวิทย ุ
   การส่ือขาววทิยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
   การส่ือขาวและการเขียนขาวทางวิทยุและโทรทัศน 
   การเขียนขาววิทยุและโทรทัศน 
   การส่ือขาวและการเขียนขาวทางวิทยุและโทรทัศน 
   การใชหองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง 
   การใชหองปฏิบัติการวิทย ุ
   การใชหองปฏิบัติการวิทย ุ
   การใชหองปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน 
   การใชหองปฏิบัติการโทรทัศน 
   การใชหองปฏิบัติการโทรทัศน 
   การแตงหนาและเคร่ืองแตงกาย 
   ฉากและวัสดุประกอบฉากวิทยุโทรทัศน 
   ฉากและวัสดุประกอบฉากโทรทัศน 
   การผลิตกราฟกเพื่องานวิทยุโทรทัศน 
   การผลิตกราฟกเพื่องานโทรทัศน 

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



 179

  
รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

3043404 - 
3043404 
4663643 
4661117 

   การผลิตรายการวิทยกุระจายเสียงเบ้ืองตน 
   การผลิตรายการวิทยุ  1 
   การผลิตรายการวิทยุ  1 
   การผลิตรายการวิทยุ  1 

3(2-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 

3043405 
 
 
 

3043406 
 

3043407 
3043501 

 
3043502 

 
3043503 

 
3043504 
3044401 

 
3044402 

- 
3043405 
4663646 
4662118 

- 
- 
- 
- 

3043501 
- 

3043502 
- 

3043503 
- 
- 

4662638 
- 

   การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบ้ืองตน 
   การผลิตรายการโทรทัศน  1 
   การผลิตรายการโทรทัศน  1 
   การผลิตรายการโทรทัศน 
   วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทัศนเพื่อการกีฬา 
   วิทยแุละโทรทัศนเพื่อการกีฬา 
   การผลิตรายการโทรทัศน 2 
  การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
   การจัดรายการวิทยุและโทรทัศน 
   การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเฉพาะกลุม 
   การจัดรายการวิทยุและโทรทัศนเฉพาะกลุม 
   ธุรกิจงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
   ธุรกิจงานวิทยุและโทรทัศน 
   การบริหารรายการโทรทัศน 
   การแสดงและการกํากับการแสดง 
   การแสดงและการกํากับการแสดง 
   การผลิตรายการวิทยกุระจายเสียงข้ันสูง 

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

3044403 
 

3044501 
 
 

3044402 
- 

3044403 
- 

3044501 

   การผลิตรายการวิทยุ  2 
   การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนข้ันสูง 
   การผลิตรายการโทรทัศน  2 
   การบริหารงานวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
   การบริหารงานวิทยแุละโทรทัศน 

3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(2-0) 
2(2-0) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

3044901 
 

3044902 
3044903 

 
3044904 

 

- 
3044901 

- 
3044902 

- 
3044903 

- 
3044904 
4664650 

   การศึกษารายบุคคลดานวทิยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
   การศึกษารายบุคคลดานวทิยุและโทรทัศน 
   โครงการพิเศษดานวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
   โครงการพิเศษดานวิทยแุละโทรทัศน 
สัมมนาวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
   สัมมนาวิทยแุละโทรทัศน 
   การวิจยัวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
   การวิจยัวิทยแุละโทรทัศน 
   การวิจยัวิทยแุละโทรทัศน 

2(1-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
2(2-0) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชา    วิทยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน  (304) 

 
รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3041101 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน    3(3–0) 
 Principles  of  Broadcasting 
  ประวัตแิละววิฒันาการของวทิยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  คุณลักษณะ   

บทบาท  อิทธิพล  เคร่ืองมือและเทคนิคของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  
กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเบ้ืองตน 

 
3041102 วิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา      2(1–2) 
 Broadcasting  for  Education 
  ศึกษา  ประวัติความเปนมา  บทบาทของวิทยุกระจายเสียงท่ีมีตอการสงเสริม

ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน รูปแบบและวิธีการ หลักการและเทคนิคการ
ผลิตการใชวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา  

  ฝกปฏิบัติการผลิตรายการวทิยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา 
 
3042201 การเขียนบทวทิยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน    3(2–2) 
 Script  Writing  for  Radio  and  Television 
  วิเคราะหเร่ืองราวท่ีเปนจริง  เร่ืองสมมุติ  ถายทอดแนวความคิดออกมาใน

รูปแบบของการเขียน เพื่อการฟงและเห็นเหตุการณท้ังในแนวท่ีเปนจริงตาม
ธรรมชาติ  และแนวสรางสรรค  รวบรวมขอมูล  วางแผน  และเขียนเปนบท
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในรูปแบบตาง ๆ 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3042202 การพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียง     2(1–2) 
 Radio  Performance 
  เทคนิคการพูด    การแสดง    ท่ีใชกับวิทยุกระจายเสียง    การใชเสียงสําหรับ

อานบท การประกาศ   การใชเสียงประกอบ  (Sound  effect)  และเทคนิคอ่ืน ๆ ท่ี
จําเปนสําหรับวิทยุกระจายเสียง 

 
3042203 การส่ือขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน    3(2–2) 
 News  Reporting  for  Broadcasting 
  เทคนิคการหาขาว  การรายงานขาวประเภทตาง ๆ  หลักการเขียนขาว  การ

พิจารณาความสําคัญและความนาสนใจของขาว   ฝกปฏิบัติการเขียนขาวท้ัง
วิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศนในรูปแบบตาง ๆ 
 

3042204 การส่ือขาวและการเขียนขาวทางวิทยุและโทรทัศน     2(1-2) 
  News  Reporting  and  News  Writing  for  Broadcasting 

เทคนิคการหาขาว   การรายงานขางประเภทตาง ๆ  หลักการเขียนขาว  การ
พิจารณาความสําคัญและความนาสนใจของขาว  ฝกปฏิบัติการเขียนขาวท้ังวิทยุ  และ
โทรทัศนในรูปแบบตาง ๆ 

 
3043301 การใชหองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง     2(1–2) 
 Radio  Studios 
  รูปแบบของหองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง   เทคนิคและวิธีการใช

หองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและอุปกรณประกอบตาง ๆ  เชน  ไมโครโฟน  
เคร่ืองบันทึกเสียง  เคร่ืองขยายเสียง  เคร่ืองเลนแผนเสียง  เคร่ืองรับและสง
วิทยุกระจายเสียง 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3043302 การใชหองปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน     2(1–2) 
 Television  Studios 
  รูปแบบของหองปฏิ บัติการวิทยุโทรทัศน   เทคนิคและวิ ธีการใช

หองปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน   ตลอดจนอุปกรณท่ีใชในการผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศน  เชน  กลองถายโทรทัศน  เคร่ืองบันทึกเทปโทรทัศน  อุปกรณชวยสราง
ภาพพิเศษ  อุปกรณเสียง  แสง  สี  ฉาก  และอ่ืน ๆ 

 
3043401 การแตงหนาและเคร่ืองแตงกาย      2(1–2) 
 Make – up  and  Costumes 
  หลักการแตงหนาและการออกแบบเคร่ืองแตงกายผูแสดง  เทคนิคพิเศษใน

การแตงหนาแตงกายใหเหมาะสมกับบทบาท  เนื้อเร่ือง  ฝกปฏิบัติแตงหนาและ
ออกแบบเคร่ืองแตงกายผูแสดงภาพยนตรหรือวิทยุโทรทัศน 

 
3043402 ฉากและวัสดุประกอบฉากวิทยุโทรทัศน     2(1–2) 
 Scenery  and  Property  for  Television  Production 
  งานพื้นฐานเก่ียวกับฉาก และวัสดุประกอบฉากท่ีใชกับงานผลิตรายการวิทยุ

โทรทัศน  หลักการออกแบบ  การเลือกวสัดุ  ฝกปฏิบัตจิัดสรางฉาก  และการจดัหา
วัสดุประกอบฉาก 

 
3043403 การผลิตกราฟกเพื่องานวิทยโุทรทัศน     2(1–2) 
 Graphic  Production  for  Television 
  ความหมาย    ขอบขาย    และความสําคัญของวัสดุกราฟกท่ีมีตองานวิทยุ

โทรทัศนฝกปฏิบัติออกแบบและผลิตวัสดุกราฟกประเภทตาง ๆ  ท่ีใชในงานวิทยุ
โทรทัศน 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3043404 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องตน     3(2–2) 
 Basic  Radio  Production   
  กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทตาง ๆ  ฝกปฏิบัติการ

ผลิตรายการตามข้ันตอน 
 
3043405 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบ้ืองตน     3(2–2) 
 Basic  Television  Production   
  กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน  บุคลากรที่เกี่ยวของ  หนาท่ีความ

รับผิดชอบของฝายตาง ๆ  ฝกผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบ้ืองตน 
 
3043406 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพื่อการกีฬา    3(2–2) 
 Broadcasting  for  Sports 
  กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศนเพ่ือการกีฬา  เร่ิม

ตั้งแต  การวางแผน  การเขียนบท  การพูดทางส่ือมวลชน  การจัดทํารายการ  การ
นําเสนอรายการ  และการประเมินผล  ตลอดจนฝกปฏิบัติใชอุปกรณและเคร่ืองมือใน
การผลิตรายการ 

 
3043407 การผลิตรายการโทรทัศน  2      2(1–2) 
 Television  Production  2  
  ศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน  การศึกษาในสตูดิโอ  เคร่ืองมือและอุปกรณ

ในหอง สตูดิโอ  เทคนิคการกํากับรายการ  การจัดฉาก  การจัดแสง  การทําเทคนิค
พิเศษทางภาพ และงานกราฟกตางๆ 

  ฝกปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศนในหองสตูดิโอ  การจัดฉาก  การจัดแสง
และการทําเทคนิคพิเศษทางภาพและงานกราฟก 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3043501 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน    3(2–2) 
 Broadcasting  Programs 
  ความหมาย  องคประกอบสําคัญท่ีมีผลตอการวางแผน  การจัดรายการ  

หลักการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  ฝกปฏิบัติการจัดรายการ
วิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศนประเภทตาง ๆ 

 
3043502 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเฉพาะกลุม  3(2–2) 
 Broadcasting  Programs  for  Specific  Audiences 
  ศึกษาและวิ เ คราะหองคประกอบของกลุ ม เป าหมายต า ง  ๆ   ท่ี มี

ลักษณะเฉพาะ  เปรียบเทียบการใหบริการดานนี้ในตางประเทศกับในประเทศ  การ
วางแผนจัดรายการใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย   ฝกปฏิบัติการจัดรายการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  เพื่อใหบริการแกกลุมท่ีเลือกศึกษา 

 
3043503 ธุรกิจงานวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน    3(3–0) 
             Broadcasting  Business 
  การดําเนินงานธุรกิจวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  บุคลากรหอง

บันทึกเ สียง   หองสง   และหองถ ายโทรทัศน   การดํ า เนินงานของสถานี
วิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุ  โทรทัศน  การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน 

 
3043504 การบริหารรายการโทรทัศน      2(1-2) 
 Television  Broadcasting  Administration 
  ศึกษาการวางแผน  บริหารบุคลากร  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  การ

วิเคราะห  กลุมเปาหมาย  การผลิตรายการ  การประเมินผลรายการโทรทัศน  ปญหา
และสภาพการผลิตรายการโทรทัศนการศึกษา 

  ฝกปฏิบัติการจัดรายการโทรทัศนการศึกษา 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3044401 การแสดงและการกํากับการแสดง      2(1–2) 
 Acting  and  Directing 
  เทคนิคการแสดงท่ีใชกับวิทยุโทรทัศนและภาพยนตร  การแสดงทาทาง      

สีหนา  การเคล่ือนไหว  การพูด  การกําหนดทิศทาง  การกํากับการแสดงทางวิทยุ
โทรทัศนและภาพยนตร 

 
3044402 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขัน้สูง     3(2–2) 

             Advanced  Radio  Production    
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    3043404    การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

เบ้ืองตนเทคนิคและการวางแผนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง     ฝกผลิตรายการ
วิทยุประเภทตาง  ๆ    ในหองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง 

 
3044403 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนขั้นสูง     3(2–2) 
 Advanced  Television  Production  
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    3043405     การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบ้ืองตน 

ศึกษาและวิเคราะหกลุมเปาหมาย   การวางแผน  การผลิตรายการ  การ
ประเมินผล รายการ  ปญหาและการแกปญหาในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน
ประเภทตาง ๆ 

 
3044501 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน    2(2–0) 
 Broadcasting  Management 
  หลักการบริหารงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  ในดานการ

บริหารงานบุคคล    การจัดองคกร  การเงินและงบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  ตลอดจน
ปญหาดานการบริหารงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน 

 
 
 
 



 187

รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3044901 การศึกษารายบุคคลดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน   2(1–2) 
 Individualized  Study  in  Broadcasting 
  การศึกษาพิเศษเปนรายบุคคลในเร่ืองเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุ

โทรทัศน  โดยมีอาจารย  และ / หรือผูทรงคุณวุฒิ  เปนผูใหคําแนะนําปรึกษา 
 
3044902 โครงการพิเศษดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน   3(2–2) 
 Special  Project  in  Broadcasting 
  การศึกษาพิเศษเปนรายบุคคลในเร่ืองเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุ

โทรทัศน  โดยมีอาจารย  และ / หรือผูทรงคุณวุฒิเปนผูใหคําแนะนําปรึกษา 
 
3044903 สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน    3(2–2) 

              Seminar  in  Broadcasting 
  ความหมายของการสัมมนา  จุดมุงหมาย  องคประกอบ  กระบวนการ  

รูปแบบและเทคนิคการจัดสัมมนา  ความหมายของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน  การดําเนินงานของ  วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  ศึกษาวิเคราะห
การดําเนินงานของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  เพื่อใหเขาใจถึงอุปสรรคและ
ขอ เ ท็จจ ริ ง   ตลอดจนการหาแนวทางแก ไขปญหาใน เ ร่ืองต า ง  ๆ   ของ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน   ฝกจัดสถานการณจําลอง   และ /หรือ 
สถานการณจริง  ในการสัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

 
3044904 การวิจัยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน    3(2–2) 
                       Broadcasting  Research 

 ระเบียบวิธีวิจัยเบ้ืองตนท่ีเกี่ยวของกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  
เทคนิคการวิจัย    สถิติในการวิจัย   ท่ีจําเปนในการวิจัยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน 
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หมูวิชาการโฆษณา 
(305) 

 
 
 หมูวิชาการโฆษณา   ซ่ึงอยูในหมวดวิชานิเทศศาสตร   ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี ้

1.   หลักการและทฤษฎีท่ัวไป      ( 305 -1- - ) 
2. ภาษา            ( 305 -2- - ) 
3. กราฟก                      ( 305 -3- - ) 
4. การผลิต                       ( 305 -4- - ) 
5. การบริหาร                        ( 305 -5- - ) 
6.               ( 305 -6- - ) 
7.                  ( 305 -7- - ) 
8.    การฝกประสบการณวิชาชีพ      ( 305 -8- - ) 
9.   โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานพินธ  โครงการศึกษาเอกเทศ 

การสัมมนา  และการวิจยั      ( 305 -9- - ) 
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หมูวิชาการโฆษณา(305)ในหมวดวิชานิเทศศาสตร   
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

3051101 
 

3052101 
3052102 
3052501 
3052502 
3053201 
3053202 

 
3053203 
3053401 
3053501 
3053502 
3053503 

 
3054301 
3054302 
3054401 

 
3054501 
3054502 
3054503 

 
3054901 
3054902 

4661531 
4661501 
4662532 
4662534 
4662533 
4662535 
4663538 

- 
4663539 
4663544 
4663540 
4663536 
4663542 

- 
3053503 

- 
- 

4664545 
4662503 
4664546 
4663541 

- 
4642603 
4664931 

- 
3054902 

   หลักการโฆษณา 
   หลักการโฆษณา 
   การโฆษณาและพฤติกรรมผูบริโภค 
   หลักการส่ือสารการตลาด 
   การโฆษณากับสังคม 
   ประชามติและการโฆษณาชวนเช่ือ 
   การเขียนบทโฆษณา 
   การเขียนบทโฆษณาขั้นสูง 
   การเขียนบทโฆษณาชั้นสูง 
   วาทวิทยาการโฆษณา 
   การออกแบบโฆษณา 
   การวางแผนส่ือโฆษณา 
   การโฆษณาทางส่ิงพิมพ 
   การโฆษณาทางวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
   การโฆษณาทางวิทยแุละโทรทัศน 
  นิเทศศิลปเพือ่การโฆษณา 
   การออกแบบโฆษณาดวยคอมพิวเตอร 
   การสรางสรรคและการผลิตงานโฆษณา 
   การผลิตงานโฆษณา 
   การวางแผนรณรงคเพื่อการโฆษณา 
   การบริหารงานโฆษณา 
   ธุรกิจงานโฆษณา 
   ธุรกิจงานโฆษณา 
   การศึกษารายบุคคลดานการโฆษณา 
   โครงการพิเศษดานการโฆษณา 
   โครงการพิเศษดานการโฆษณา 

3(3-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 
3(2-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
2(1-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

3054903 
 

3054904 
3054905 

 
3054906 

- 
3054903 
4664547 

- 
3054905 

- 

   สัมมนาการโฆษณา 
   สัมมนาการโฆษณา 
   การศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะหผลงานดานการโฆษณา 
   การวิจยัโฆษณา 
   การวิจยัโฆษณา 
   ฝกปฏิบัติการโฆษณา 

3(2-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาการโฆษณา  ( 305 ) 

 
รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3051101 หลักการโฆษณา        3(3–0) 
 Principles  of  Advertising 
  ความหมาย  ความสําคัญและแนวคิดในการโฆษณา  บทบาทและอิทธิพล

ของการโฆษณาท่ีมีผลตอระบบเศรษฐกิจ  สังคม  ลักษณะสําคัญของการโฆษณา  
การวางแผนงานโฆษณา  อันประกอบดวยการเตรียมขอมูล  การวิจัย  การสรางสรรค
งานโฆษณา  การวางแผนส่ือการกําหนดงบประมาณ  และการประเมินผลงาน
โฆษณา 

 
3052101 การโฆษณาและพฤติกรรมผูบริโภค     3(3–0) 
 Advertising  and  Consumer  Behavior 
  ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเพ่ือวางแผนสรางสารโฆษณา  วิเคราะหจิตวิทยา

ผูบริโภคในสถานการณทางการตลาด  พื้นฐานทางจิตวิทยาสังคม  ลักษณะของ
พฤติกรรมและการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินคา  และแนวทางในการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม  การวิเคราะห  ผูบริโภคในฐานะผูผลิตสารและเปาหมายในการจูงใจ 
นําเอากฏเกณฑทางพฤติกรรมศาสตรมาใชเพื่อกลวิธีในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
3052102 หลักการส่ือสารการตลาด       3(3–0) 

Principles  of  Marketing  Communication 
  หลักการ  และแนวคิดการทําธุรกิจสมัยใหม  บทบาทของสวนผสมทาง

การตลาดในการทําหนา ท่ี เปนสัญลักษณ   เพื่ อ ท่ีจะถ ายทอดความคิดจาก
ผูประกอบการไปยังผูบริโภคเปาหมาย แนวทางในการวางแผน  กิจกรรมการ
สงเสริมการตลาด  เพื่อส่ือสารกับผูบริโภคหลากหลายรูปแบบอันประกอบไปดวย  
การโฆษณา  การประชาสัมพันธ  การสงเสริมการจําหนาย  การบริการ  การใช
เคร่ืองมือเพ่ือการขาย  การจัดกิจกรรมพิเศษและการประชานิเทศอ่ืน ๆ 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3052501 การโฆษณากับสังคม       2(2–0) 
 Advertising  and  Society 
  ศึกษาถึงบทบาท   อิทธิพลของการโฆษณาท่ีมีตอสังคม   วัฒนธรรมและ

เศรษฐกิจ  จรรยาบรรณนักโฆษณา  การควบคุมดําเนินงานโฆษณา  โดยรัฐ  รวมทั้ง
ศึกษาและวิเคราะหถึงจริยธรรม  และความรับผิดชอบของผูประกอบการโฆษณาท่ี
ควรมีตอสังคม 

 
3052502 ประชามติและการโฆษณาชวนเชื่อ      3(3–0) 

Public  Opinion  Propaganda 
 ความหมาย  ลักษณะ  บอเกิด  และวิวัฒนาการของประชามติ  บทบาทของ
พลังส่ือมวลชนในการกอตัวใหเกิดประชามติ  การเปล่ียนแปลงของทัศนคติ  การ
โฆษณาชวนเช่ือ และปฏิบัติการทางจิตวิทยาส่ือสารมวลชนท่ีมีอิทธิพลตอสังคม 

 
3053201 การเขียนบทโฆษณา        3(2–2) 

Creative  Copy  Writing 
 ความหมาย  ความสําคัญ  และกระบวนการของความคิดสรางสรรค  กลยุทธ  
การสรางสารโฆษณา  องคประกอบและประเภทของบทโฆษณา  ภาษาโฆษณา  
หลักการเขียนบทโฆษณาและการเขียนบทโฆษณาสําหรับส่ือประเภทตาง ๆ  
ปฏิบัติการเขียนบทโฆษณา 

 
3053202 การเขียนบทโฆษณาขั้นสูง      2(1–2) 

Advanced Creative  Copy  Writing 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   3053201  การเขียนบทโฆษณา 
 การสรางแนวคิดหลักสําหรับการโฆษณา  การสรางสารโฆษณาตอเนื่องใน
ลักษณะของการรณรงค  การวิเคราะห  ความหมายของภาพและคําท่ีใช ฝกเขียนและ
วิเคราะหช้ินงานโฆษณา  ในหองปฏิบัติการ 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3053203 วาทวิทยาการโฆษณา       3(2–2) 
  Speech  for  Advertising 

 ความหมาย  ความสําคัญและจุดประสงคของการพูดเพื่อการโฆษณา  การ
พัฒนาบุคลิกภาพ  การใชเสียงและลีลาในการพูด  การเตรียมการ  เทคนิคการพูดตาม
จุดมุงหมาย  ตาง ๆ  ของการพูดเพื่อการโฆษณา  ฝกปฏิบัติการพูดเพื่อการโฆษณาท่ี
มีคุณภาพ 

 
3053401 การออกแบบโฆษณา       3(2–2) 
  Advertising  Design 

 ความหมาย   ความสําคัญและประเภทของการออกแบบ   ธรรมชาติการรับรู
ของผูรับสารทางการโฆษณา แนวคิดและการกําหนดแนวคิดในการออกแบบ
โฆษณา หลักการออกแบบนิเทศศิลปเพื่อการโฆษณา  การออกแบบโฆษณาประเภท
ตาง ๆ โดยเนนส่ือส่ิงพิมพ เชน การจัดภาพและขอความ  ปฏิบัติการออกแบบช้ินงาน
โฆษณา               

 
3053501 การวางแผนส่ือโฆษณา       3(2–2) 
  Advertising  Media  Planning 

 ความหมาย  ความสําคัญ  และวัตถุประสงคการวางแผนส่ือโฆษณา  แนวคิด  
และหลักเกณฑในการตัดสินใจเลือกส่ือเพื่อการโฆษณา  ตลอดจนองคประกอบและ
กระบวนการในการวางแผนส่ือ โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคทางการตลาด  การโฆษณา  
งบประมาณเวลาและการซ้ือส่ือเพื่อการโฆษณา ปฏิบัติการวางแผนและการสราง
ตารางกําหนดส่ือโฆษณา 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3053502 การโฆษณาทางส่ิงพิมพ       2(1–2) 

Printed  Media  Advertising 
 การจัดการแผนกโฆษณาในหนังสือพิมพและนิตยสาร  การกําหนดอัตราคา
โฆษณา  จํานวนจําหนาย  การวิจัยผูอาน  การกําหนดนโยบายในการโฆษณาและการ
รับโฆษณาส่ิงพิมพ กฎหมายและขอบังคับ โอกาสและความสําเร็จของการใชส่ือ
ส่ิงพิมพ 

 
3053503 การโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน    2(1–2) 

Radio  and  Television  Advertising 
 หลักการและแนวปฏิบัติในการโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน  ปญหาของการโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  การวิจัย
ส่ือ  การกําหนดโครงสรางของอัตราคาโฆษณาในส่ือ  การจัดวางรายการโฆษณา  
การจัดการแผนโฆษณาในสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน  การขาย
รายการและเวลา 

 
3054301 นิเทศศิลปเพื่อการโฆษณา      2(1–2) 
  Visual  Communication  for  Advertising 

 หลักเบ้ืองตนของนิเทศศิลปและการนํามาใชในงานโฆษณา  ปญหาเกี่ยวกับ
การผลิตวัสดุโฆษณา  และตนฉบับท่ีจะใชในหนังสือพิมพ  นิตยสาร  จดหมาย
โฆษณา  และโปสเตอร  ข้ันตอนในการพิมพ  การใชกระดาษ  การเลือกและการ
พิมพสี  การจัดทําแผนพับและวัสดุโฆษณาอ่ืน ๆ  โดยเนนการฝกปฏิบัติ  การ
ออกแบบช้ินงานโฆษณา 

 
3054302 การออกแบบโฆษณาดวยคอมพิวเตอร     2(1–2) 

Computer  Design  for  Advertising 
 ศึกษาหลักการ  และวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในการเขียนรูปเรขาคณิต  
และเทคโนโลยี  แผนภูมิสถิติ  รูปลายเสน  ภาพการตูน  และฝกปฏิบัติการออกแบบ
เพื่องานโฆษณาประเภทตาง ๆ  ดวยคอมพิวเตอร 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3054401 การสรางสรรคและการผลิตงานโฆษณา     3(2–2) 

Advertising  Creativity  and  Production 
การกําหนดกลยุทธ  การสรางสรรค  และการถายทอดสูช้ินงานโฆษณา  

กระบวนการสรางสรรคงานโฆษณา  เพื่อใหไดภาพ  และ/หรือ  ขอความโฆษณา  
สําหรับส่ือประเภทตาง ๆ  เชน  ส่ือส่ิงพิมพ  ส่ือวิทยุกระจายเสียง  ส่ือวิทยุโทรทัศน  
และภาพยนตร  ปฏิบัติการสรางสรรค ผลิตช้ินงานโฆษณาประเภทตาง ๆ 

 
3054501 การวางแผนรณรงคเพื่อการโฆษณา     3(2–2) 

Advertising  Campaign  Planning 
 ความรูท่ัวไปในการรณรงคการโฆษณา  กระบวนการวางแผนรณรงคการ
โฆษณา การกําหนดวัตถุประสงคการตลาดและการโฆษณา  การกําหนดกลยุทธและ
กลวิธีในการโฆษณา องคประกอบในการวางแผนรณรงคการโฆษณา ปฏิบัติการ
วางแผนรณรงคการโฆษณา 
 

3054502 การบริหารงานโฆษณา        3(3-0) 
Advertising  Management 
 โครงสราง  นโยบาย  การจัดการหนวยงานโฆษณา  การวางแผนเชิงกลยุทธ  
การหาลูกคาการจัดการดานการสรางสรรคส่ิงโฆษณา  การจัดการดานส่ือโฆษณา 
การจัดการงบประมาณและบุคลากร  การนําเสนองานโฆษณา  การวิเคราะหและ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานโฆษณา  กฎหมายและ
ขอบังคับท่ีเกี่ยวกับงานโฆษณา 

 
3054503 ธุรกิจงานโฆษณา       3(3–0) 
  Advertising  Business 

 บทบาทของงานโฆษณาในสังคม   ประเภทและองคประกอบของธุรกิจงาน
โฆษณา การตลาดและการดําเนินธุรกิจโฆษณาในสังคม    ประเภทและองคประกอบ
ของธุรกิจงานโฆษณาการจัดองคกร  การงบประมาณ  กฎหมายท่ีเกี่ยวกับงาน
โฆษณา 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3054901 การศึกษารายบุคคลดานการโฆษณา     2(1–2) 

Individualized  Study  in  Advertising 
 การศึกษารายบุคคลในเร่ืองเก่ียวกับการโฆษณา  โดยมีอาจารยในภาควิชา  
และ/หรือ  ผูทรงคุณวุฒิ  เปนผูใหคําแนะนําปรึกษา 
 

3054902 โครงการพิเศษดานการโฆษณา      3(2–2) 
Special  Project  in  Advertising 
 การศึกษาพเิศษเปนรายกลุมในเร่ืองเกีย่วกบัการโฆษณา  โดยมีอาจารยใน
ภาควิชา  และ/หรือผูทรงคุณวุฒิ  เปนผูใหคําแนะนําปรึกษา 

 
3054903 สัมมนาการโฆษณา       3(2–2) 

Seminar  in  Advertising 
 ความหมายของการสัมมนา  จุดมุงหมาย  องคประกอบ  กระบวนการ  
รูปแบบและเทคนิคการจัดสัมมนา  ความหมายของการโฆษณากับสังคมและ
วัฒนธรรมการโฆษณากับเศรษฐกิจ  การโฆษณากับขอบังคับทางกฎหมาย  ฝกการ
สัมมนาเพ่ือใหเขาใจถึงอุปสรรคและขอเท็จจริง ตลอดจนถึงการหาแนวทางแกไข
ปญหาเกี่ยวกับงานโฆษณา  ฝกจัดสถานการณจําลอง  และ/หรือสถานการณจริง 
 

3054904 การศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะหผลงานดานการโฆษณา   2(1–2) 
Study  and  Analysis  of  Advertising  Master  Piece 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการ  วิเคราะหกระบวนการและแนวคิดของการผลิตงาน
โฆษณาประเภทตาง ๆ  ตลอดจนกลยุทธของการโฆษณาท่ีประสบผลสําเร็จ 
 

3054905 การวิจัยโฆษณา        3(2–2) 
Advertising  Research 
 ความหมาย  ความสําคัญ  ขอบเขต  แนวคิด  หลักการและทฤษฎีในการวิจัย
โฆษณา  เทคนิคและกระบวนการในการวิจัย  การรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวาง
แผนการผลิต  และการประเมินผลงานโฆษณา  ฝกปฏิบัติการวิจัยโฆษณา 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3054906 ฝกปฏบิัติการโฆษณา       2(1–2) 

Practicum  in  Advertising 
 การนําความรูเกี่ยวกับงานโฆษณาและการผลิตส่ือโฆษณาดานตาง ๆ  ไปฝก
ปฏิบัติในสถานการณจําลอง  และ/หรือสถานการณจริงท่ีจัดข้ึน 
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หมูวิชาการถายภาพ 
(306) 

 
 
 หมูวิชาการถายภาพ   ซ่ึงอยูในหมวดวิชานิเทศศาสตร   ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี ้

1.   การถายภาพ        ( 306 -1- - ) 
2. การถายภาพเฉพาะสาขา       ( 306 -2- - ) 
3. กราฟก                      ( 306 -3- - ) 
4. เทคนิคการถายภาพ                      ( 306 -4- - ) 
5. การผลิต                         ( 306 -5- - ) 
6. การบริหาร           ( 306 -6- - ) 
7.                  ( 306 -7- - ) 
8.    การฝกประสบการณวิชาชีพ      ( 306 -8- - ) 
9.   โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานพินธ  โครงการศึกษาเอกเทศ 

การสัมมนา  และการวิจยั      ( 306 -9- - ) 
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หมูวิชาการถายภาพ(306)ในหมวดวิชานิเทศศาสตร   
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

3061101 
 
 

3061601 
 

3062101 
 

3062401 
3062601 
3063101 
3063201 

 
3063202 
3063203 
3063204 
3063205 

 
3063206 

 
3063207 
3063208 
3063209 
3063210 
3063211 

- 
3061101 
4661432 

- 
3061601 

- 
3062101 
4662439 
4662443 
4661434 
4662437 
4662421 
4662438 
4662440 
4662441 

- 
3063205 

- 
3063206 
4663741 
4663768 
2153404 

- 
- 

   การถายภาพเบ้ืองตน 
   การถายภาพเพื่อการส่ือสาร 
   การถายภาพ 
   ศิลปะกับงานภาพถาย 
   ศิลปะกับงานภาพถาย 
   การถายภาพขั้นสูง 
   การถายภาพ  2 
   การถายภาพดวยกลองขนาดใหญ 
   ธุรกิจการถายภาพ 
   การถายภาพสี 
   การถายภาพเพื่อการพิมพ 
   การถายภาพเพื่อการพิมพ 
   การถายภาพสารคดี 
   การถายภาพบุคคล 
   การถายภาพโฆษณา 
   การถายภาพวารสารศาสตร 
   การถายภาพวารสารศาสตร 
   การถายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ 
   การถายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ 
   การถายภาพเพื่องานศิลปะ 
   การถายภาพเพื่องานนิเทศศิลป   
   การถายภาพทางวัฒนธรรม 
   การถายภาพโฆษณาทางการศึกษา   
   การถายภาพแฟช่ัน 

3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
2(2-0) 
2(1-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
3(2-2)  
3(2-2)  
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

3063501 
 
 

3063502 
3063503 
3063504 

 

- 
3063501 
4662420 

 
 
- 

3063504 

การผลิตสไลด 
   การผลิตสไลด 
   การผลิตสไลด 
   ประวัตภิาพถาย 
   การถายภาพรวมสมัย 
   หลักและทฤษฎีการส่ือความหมายดวยภาพ 
   หลักทฤษฎีการส่ือความหมายดวยภาพ 

3(2-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
2(2-0) 
2(1-2) 
3(3-0) 
2(2-0) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาการถายภาพ  (306) 

 
รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3061101 การถายภาพเบื้องตน       3(2–2) 
  Basic  Photography 

 ศึกษาเกี่ยวกับแสงในการถายภาพ  การกําหนดมุมกลอง  ขนาด และสัดสวน
ของภาพ  การสรางภาพจากธรรมชาติของกลองและสวนประกอบ  ท้ังนี้เพื่อให
สามารถรองรับความหมายและเจตนาของผูสงสารได  ปฏิบัติการลาง – อัด – ขยาย
ภาพถายและเทคนิคการสรางภาพในหองมืดข้ันพื้นฐาน  การสรางแนวคิด  และการ
นําเสนอแนวคิดในงานภาพ 
 

3061601 ศิลปะกับงานภาพถาย       3(2–2) 
Arts  and  Photography 
 องคประกอบศิลปะ  ความงาม  และรูปแบบศิลปะ  สีและจิตวิทยาสีในงาน
ภาพถาย  แสงและการจัดแสง  หลักการจัดภาพ  บรรยากาศและอารมณของภาพ   
รูปแบบการจัดองคประกอบของภาพถาย  การวิจารณและการบรรยายภาพถาย  
เทคนิคการนําเสนองานภาพถาย 
 

3062101 การถายภาพขัน้สูง       3(2–2) 
Advanced  Photography 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน   :   3061101   การถายภาพเบื้องตน 

หลักการถายภาพและผลิตภาพ  ในแนวสรางสรรค  โดยฝกทักษะในการ
ผลิตภาพโดยอาศัยองคประกอบทางศิลปะ  เทคนิคของกลอง  เลนซ  น้ํายา  ฟลม  
แสง  สี  และเทคนิคอ่ืน ๆ  ปฏิบัติการถายภาพและผลิตภาพแนวสรางสรรค 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3062401 การถายภาพดวยกลองขนาดใหญ      2(1–2) 

View  Camera  Photography 
บทบาทของกลองขนาดใหญในการถายภาพ  อุปกรณและสวนประกอบ  

ลักษณะการทํางานของกลอง  วิธีการและเทคนิคการใชกลองขนาดใหญในการ
ถายภาพตาง ๆ  ใหไดตามวัตถุประสงคท่ีตองการ  เชน  สถาปตยกรรม  โฆษณา  หุน
นิ่งและอ่ืน ๆ  ปฏิบัตกิารถายภาพดวยกลองขนาดใหญ 

 
3062601 ธุรกิจการถายภาพ       2(2–0) 

Photography  Business 
 บทบาทของการถายภาพในสังคม  การตลาดของการถายภาพ  การจัด
องคกร  การงบประมาณ  การดําเนินธุรกิจการถายภาพ 
 

3063101 การถายภาพสี        2(1–2) 
Color Photography 
 สีของแสงและอุณหภูมิสี   จิตวิทยาของสี    กระบวนการเกิดภาพสีบน
ฟลมเนกาตีฟ  โปสิตีฟและกระดาษ ปฏิบัติการถายภาพสี  การลางฟลมเนกาตีฟและ
โปสิตีฟ การอัดขยายภาพสี 
 

3063201 การถายภาพเพื่อการพิมพ      3(2–2) 
Photography  for  Graphic  Arts 
 ชนิดและประเภทของภาพเพ่ือการพิมพ กลองและสวนประกอบของกลอง
เพื่อการพิมพและอุปกรณตาง ๆ  เทคนิคการถายตนแบบดวยวิธีตาง ๆ เชน ยอ  ขยาย 
การใสสกรีนและขบวนการลางฟลม  ตลอดจนการทําโบรไมต  ฝกปฏิบัติ 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3063202 การถายภาพสารคดี       2(1–2) 

Documentary  Photography 
 ศึกษาและวิเคราะหเนื้อเร่ืองประเภทตาง ๆ  เขียนบท  วางแผน  จัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ  ตลอดจนงานศิลปะเพื่อปฏิบัติการถายทอดออกมาเปนภาพท่ีส่ือ
ความหมายไดตามวัตถุประสงค ฝกปฏิบัติถายภาพสารคดี 

 
3063203 การถายภาพบุคคล       2(1–2) 

Portrait  Photography 
 ความหมายของภาพบุคคล วัสดุอุปกรณและการเลือกใชใหเหมาะสมกับงาน 
ถายภาพบุคคล  การแตงหนา  การแตงกาย  การจัดทาทาง  ฉากและสภาพแวดลอม
อ่ืน ๆ  การจัดแสดง ปฏิบัติการถายภาพบุคคลท้ังในและนอกสตูดิโอ  การแตงฟลม
และแตงภาพ 

 
3063204 การถายภาพโฆษณา       3(2–2) 

 Photography  for  Advertising 
 บทบาทของภาพถายตอการโฆษณา  การวางแผน  ออกแบบ  เตรียมวัสดุ
อุปกรณและเทคนิคการใชเคร่ืองมือในการถายภาพโฆษณา ปฏิบัติการถายภาพ
โฆษณาประเภทตาง ๆ  โดยเนนวัตถุประสงคเพื่อรณรงคโนมนาวกลุมเปาหมาย  
และการนําเสนอผลงาน 
 

3063205 การถายภาพวารสารศาสตร      3(2–2) 
Photo  Journalism 
 ความหมาย   ความสําคัญและประเภทของภาพถายในส่ิงพิมพตาง  ๆ  การ
จัดองคประกอบของภาพแตละประเภทเพื่อโนมนาวใจผูอาน  ปฏิบัติการผลิต
ตนแบบประเภทภาพขาวดํา ภาพสีหรือสไลด ใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค  เนื้อหา
และรูปภาพ  การประเมินคุณภาพของภาพถายทางวารสารศาสตร 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3063206 การถายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ     3(2–2) 

Photography  for  Public  Relations 
 ความหมายและคุณลักษณะของภาพถาย  ภาพขาว  รวมท้ังประเภทของ
ภาพถายเพ่ือการประชาสัมพันธ   การวางแผน   การเลือกใชวัสดุอุปกรณเพื่อการ
ถายภาพประชาสัมพันธ ปฏิบัติการถายภาพขาว – ดํา  ภาพสี  และสไลดเพื่อการ
ประชาสัมพันธ  และการนําเสนอภาพถาย 

 
3063207 การถายภาพเพื่องานศิลปะ       2(1–2) 
  Photography  for  Art 

 ศึกษาและปฏิบัติใหมีความรูเกี่ยวกับการถายภาพ   การลางฟลม   การอัด   
ขยาย  การยอภาพถายดวยวิธีการและเทคนิคตาง ๆ  ไดแก แบบเนกาตีฟและแบบ
ฮาลฟโทน  เพื่อนําไปใชในการทํางานศิลปะ 

 
3063208 การถายภาพเพื่องานนิเทศศิลป      3(2–2) 

Photography  for  Visual  Communication  Design  
 ศึกษากลองถายภาพ  หลักการจัดภาพและกรรมวิธีในการถายภาพระเภท 
ตาง ๆ  ข้ันพื้นฐาน  ตลอดจนกรรมวิธีในการลาง  อัด  ขยาย  และกระบวนการอ่ืนท่ี
ตอเนื่องกับการถายภาพท้ัง  2 มิติ  และ 3 มิติ  การใชอุปกรณ  การจัดแสง  แวนกรอง
แสง  แทนกอบป  และอุปกรณอ่ืน ๆ  ในการถายภาพและฝกปฏิบัติการถายภาพเพื่อ
งานออกแบบนิเทศศิลป 
 

3063209 การถายภาพทางวัฒนธรรม      2(1–2) 
Photography  of  Culture 
 หลักการทํางานของกลองถายภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว  การเลือกชนิด
ของกลองและฟลมถายภาพเพื่อ  การเผยแพรวัฒนธรรม  เทคนิคการถายภาพลักษณะ
ตาง ๆ  เพื่อเผยแพรวัฒนธรรม   เชน   การถายภาพวัตถุโบราณ   การแสดง  ฯลฯ 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3063210 การถายภาพโฆษณาทางการศึกษา      3(2–2) 
  Educational  Advertiong  Photography 

ศึกษาความหมาย  หลักการ  ทฤษฎี  คุณคาของการถายภาพโฆษณา  การ
วางแผนออกแบบ  วิเคราะหและวางภาพลักษณของผลิตภัณฑการศึกษา  การจัด
องคประกอบในการถายภาพโฆษณา  อุปกรณท่ีใชในหองสตูดิโอ  การจัดแสงใน
หองสตูดิโอและแสงธรรมชาติ  การถายภาพโฆษณาประเภทตาง ๆ 

ฝกปฏิบัติการวางแผน  ออกแบบวิเคราะหงานโฆษณา  การจัดในแสงใน
หองสตูดิโอและแสงธรรมชาติ  การถายภาพโฆษณาประเภทตาง ๆ 

 
3063211 การถายภาพแฟชั่น       3(2–2) 
  Photography  of  Fashion 

 ศึกษาความหมาย  หลักการ  ทฤษฏี  คุณคาของภาพแฟช่ันตอวงการศึกษา  
การวางแผนออกแบบ   วิ เคราะหและวางแผนภาพลักษณของงาน   การจัด
องคประกอบในการถายภาพแฟชั่น  การจัดแสงในหองสตูดิโอและแสงธรรมชาติ  
การถายภาพแฟช่ันประเภทตาง ๆ 
 ฝกปฏิบัติ  การวางแผน  ออกแบบ  วิเคราะหงานแฟช่ัน  การจัดแสงในหอง
สตูดิโอ  และแสงธรรมชาติ  การถายภาพแฟช่ันประเภทตาง ๆ 

 
3063501 การผลิตสไลด        3(2–2) 

Slide  Production 
 ประเภทและคุณคาของสไลด การวางแผน  การเตรียมงาน  การเขียนบท  
วัสดุอุปกรณท่ีใชในการผลิตสไลด  การผลิตสไลดจากตนแบบประเภทตาง ๆ  การ
ถายทํา  การสําเนา  การนําเสนอ  การเก็บรักษา  ปฏิบัติการผลิตสไลด 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3063502 ประวัติภาพถาย        2(2–0) 

History  of  Photography 
 ศึกษาประวัติความงามและคุณคาของภาพถาย    วิวัฒนาการของภาพถายใน
เชิงส่ือสารท่ีเนนเนื้อหา   รูปแบบ  ท้ังของตางประเทศและของไทย  วิเคราะหผลงาน  
ภาพถายของ  แตละยุคสมัย  ในเชิงส่ือสาร  และบทบาท  อิทธิพลท่ีมีตอสังคม 

 
3063503 การถายภาพรวมสมัย       2(1–2) 
  Contemporary  Photography 

 ศึกษาประโยชน  รูปแบบ  และอิทธิพลของการถายภาพรวมสมัย  โดยเนนท่ี
แนวความคิดท่ีปรากฏในงานภาพถาย  รูปแบบวิธีการ  การแสดงออกและการ
นําเสนอ โดยอิงกับลักษณะการรับสารของผูรับสารและเจตนาของผูสรางงานภาพ
นั้นเปนสําคัญ 
 

3063504 หลักและทฤษฎีการส่ือความหมายดวยภาพ     3(3–0) 
Principles  and  Theory  of  Visual  Communication 
 ศึกษาแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎีการส่ือความหมายดวยภาพ  จิตวิทยาการ
รับรูกับ การส่ือความหมาย  การอาน – เขียนภาพ  (Visual  literacy)  หลักการส่ือ
ความหมายดวยภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว  จิตวิทยาเกี่ยวกับการมอง  การเห็นภาพ
และภาพถาย 
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หมูวิชาภาพยนตร 
(307) 

 
 
 หมูวิชาภาพยนตร   ซ่ึงอยูในหมวดวิชานิเทศศาสตร   ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี ้

1.   หลักการและทฤษฎีท่ัวไป      ( 307 -1- - ) 
2. ภาษา         ( 307 -2- - ) 
3. การถายภาพยนตรเฉพาะสาขา                ( 307 -3- - ) 
4. กราฟก                       ( 307 -4- - ) 
5. การผลิต                         ( 307 -5- - ) 
6. การบริหาร           ( 307 -6- - ) 
7.                  ( 307 -7- - ) 
8.    การฝกประสบการณวิชาชีพ      ( 307 -8- - ) 
9.   โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานพินธ  โครงการศึกษาเอกเทศ 

การสัมมนา  และการวิจยั      ( 307 -9- - ) 
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หมูวิชาภาพยนตร(307)ในหมวดวิชานิเทศศาสตร   
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

3071101 
3071102 

 
 

3071103 
3072401 
3073201 

 
 

3073501 
 
 

3073502 
3073801 

 
3074201 

 
3074301 

 
3074302 

 
    
3074303 
 
3074304 

4661431 
- 

3071102 
4662423 

- 
4662334 

- 
3073201 
4662215 

- 
3073501 
4662422 

- 
 

4663851 
 

3074201 
- 

4664450 
 

4664449 
- 

4664452 
- 

4664451 

   ความรูเบ้ืองตนเกีย่วกับภาพนิ่งและภาพยนตร 
   หลักการภาพยนตร 
   หลักการภาพยนตร 
   หลักการภาพยนตร 
   ประวัตภิาพยนตร 
   การผลิตกราฟกสําหรับภาพนิ่งและภาพยนตร 
   การเขียนบทภาพยนตร 
   การเขียนบทภาพยนตร 
   การเขียนบทภาพยนตร 
   การถายทําภาพยนตรเบื้องตน 
   การถายทําภาพยนตร  1 
   การผลิตภาพยนตร 
   แสงในงานภาพน่ิงและภาพยนตร 
   การปฏิบัติงานภาพนิ่งและภาพยนตร 
   การปฏิบัติงานนิเทศศาสตร 
   การวิเคราะหและวิจารณภาพนิ่งและภาพยนตร 
   การวิเคราะหและวิจารณภาพยนตร 
   การถายทําภาพยนตรเพื่อการเรียนการสอน 
   การถายทําภาพยนตรเพื่อการเรียนการสอน 
   การถายทําภาพยนตรสารคดี 
   การถายทําภาพยนตรสารคดี 
   การถายทําภาพยนตรบันเทิง 
   การถายทําภาพยนตรบันเทิง 
  การถายทําภาพยนตรแอนิเมช่ัน 
   การถายทําภาพยนตรแอนิเมช่ัน 

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

 



 209

 
รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

3074501 
 
 

3074601 
 

3074602 
3074901 
3074902 

 
3074903 

 
 

- 
3074501 
4664448 

- 
3074601 

- 
4664951 

- 
3074902 

- 
3074903 

 

   การถายทําภาพยนตรข้ันสูง 
   การถายทําภาพยนตร  2 
   การถายทําภาพยนตร  2 
   การบริหารงานภาพนิ่งและภาพยนตร 
   การบริหารงานภาพยนตร 
   จิตวิทยาในงานภาพนิ่งและภาพยนตร 
   การศึกษารายบุคคลดานภาพน่ิงและภาพยนตร 
   โครงการพิเศษดานภาพน่ิงและภาพยนตร 
   โครงการพิเศษดานภาพน่ิงและภาพยนตร 
   สัมมนาภาพน่ิงและภาพยนตร 
   สัมมนาดานภาพน่ิงและภาพยนตร 
     

2(1-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
3(3-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(1-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาภาพยนตร  (307) 

 
รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3071101 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาพนิ่งและภาพยนตร    2(2–0) 
 Fundamentals  of  Photography  and  Cinematography 
  ประวัติการถายภาพนิ่งและภาพยนตรโดยสังเขป  คุณลักษณะ  บทบาท  

ประเภท ของภาพนิ่งและภาพยนตร    อุปกรณเคร่ืองมือในการผลิตภาพนิ่งและ
ภาพยนตร  โดยเนนการเลือก  การใช  การนําเสนอ  การเก็บรักษาและการอนุรักษ 

 
3071102 หลักการภาพยนตร       3(3–0) 
 Principles  of  Film 
  ความหมาย    หลักการ   และประวัติภาพยนตรโดยสังเขป    ประเภทของ

ภาพยนตร  บทบาทและประโยชนของภาพยนตรในการส่ือสาร   หลักการผลิต
ภาพยนตร    อุปกรณและเคร่ืองมือในการผลิต  การถายทําภาพยนตรอยางงาย 

 
3071103 ประวัติภาพยนตร       2(2–0) 

 History  of  Film 
  ศึกษาประวัติของภาพยนตร  วิวัฒนาการของภาพยนตรในเชิงส่ือสารท่ี

แสดงออกทางดานเนื้อหาและรูปแบบ  ท้ังของตางประเทศและของไทย  บทบาท  
อิทธิพลของภาพยนตรในฐานะส่ือมวลชนท่ีมีตอสังคมในแตละยุคสมัย 

 
3072401 การผลิตกราฟกสําหรับภาพนิ่งและภาพยนตร    2(1–2) 
 Graphic  Production  for  Photography 
  ความหมาย  ขอบขาย  และความสําคัญของวัสดุกราฟกท่ีมีตอภาพนิง่และ

ภาพยนตร  ปฏิบัติการออกแบบ  และผลิตวัสดุกราฟกประเภทตาง ๆ  ท่ีใชในงาน
ภาพนิ่งและภาพยนตร 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3073201 การเขียนบทภาพยนตร       3(2–2) 
 Script  Writing  for  Film 
  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับวิธีการเขียนบทภาพยนตร  ศึกษาและวิเคราะหเนื้อเร่ือง  

การวางเคาโครงเร่ือง  ปฏิบัติการเขียนบทภาพยนตรประเภทตาง ๆ  เชน  ภาพยนตร
สารคดี  ภาพยนตรเพื่อการเรียนการสอน  ภาพยนตรบันเทิง  เปนตน 

 
3073501 การถายทําภาพยนตรเบ้ืองตน      3(2–2) 
 Basic  Cinematography   
  หลักการภาพยนตร เทคนิคในการใชกลอง และอุปกรณประกอบในการผลิต 

ภาพยนตร การวางแผน  การทําบทและเตรียมงาน  ปฏิบัติการถายทําภาพยนตรอยาง
งาย  การตัดตอภาพการทําหวัเร่ือง  การบันทึกเสียงประกอบ 

 
3073502 แสงในงานภาพน่ิงและภาพยนตร      2(2–0) 
 Light  for  Still  Photography  and  Film 
  ศึกษาถึงธรรมชาติของแสง  บทบาทของแสงกับงานภาพถาย  การจดัแสง  

เพื่อใหเกิดผลในเชิงส่ือสารตามเจตนาของการส่ือสารในลักษณะตาง ๆ  ท้ังในงาน
ภาพนิ่งและภาพยนตร 

 
3073801 การปฏิบตัิงานภาพนิง่และภาพยนตร     3(2–2) 
 Practicum  in  Photography  and  Cinematography 
  การนําความรูภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับงานภาพน่ิงและภาพยนตร

ท่ีได ศึกษามา ไปใชในสถานการณท่ีจัดข้ึนภายในสถาบัน 
 

3074201 การวิเคราะหและวิจารณภาพนิ่งและภาพยนตร    3(3–0) 
 Film  Analysis  and  Criticism 
  ความสัมพันธระหวางโครงสราง รูปแบบและความหมายของภาพน่ิงและ

ภาพยนตรประเภทตาง ๆ   เพื่อเปนเกณฑในการวเิคราะหและวิจารณภาพนิ่งและ
ภาพยนตร 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3074301 การถายทําภาพยนตรเพื่อการเรียนการสอน    2(1–2) 
 Instructional  Films 
  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับภาพยนตรเพื่อการเรียนการสอน  ศึกษาและวิเคราะห

เนื้อหาในหลักสูตร  ตลอดจนความตองการ  ความสนใจ  เจตคติของผู เรียน  
ปฏิบัติการสรางภาพยนตรเพื่อการเรียนการสอน 

 
3074302 การถายทําภาพยนตรสารคดี      2(1–2) 
 Documentary  Films 
  วิวัฒนาการ    ความสําคัญ    และบทบาทของภาพยนตรสารคดี    การใช

ภาพยนตร สารคดีเพื่อพัฒนาสังคม  เชน  ภาพยนตรเพื่อการศึกษา  ภาพยนตรขาว  
ภาพยนตรเพื่อการประชาสัมพันธ  และภาพยนตรเพื่อบริการสาธารณะ  การนํา
ความคิดและแรงบันดาลใจที่ไดจากเร่ืองจริงมาสรางเปนภาพยนตรสารคดี  
ปฏิบัติการถายทําภาพยนตรสารคดี 

 
3074303 การถายทําภาพยนตรบันเทิง      2(1–2) 
  Entertainment  Films 

วิวัฒนาการ  ความสําคัญและบทบาทของภาพยนตรบันเทิง  เทคนิคการถาย
ทําภาพยนตรบันเทิง  ปฏิบัติการถายทําภาพยนตรบันเทิง 

 
3074304 การถายทําภาพยนตรแอนิเมชั่น      2(1–2) 

Animated   Films 
 วิวัฒนาการ  ประเภทและเทคนิคท่ีใชในการสรางภาพยนตรแอนิเมช่ัน  
ปฏิบัติการสรางภาพยนตรแอนิเมช่ัน 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3074501 การถายทําภาพยนตรขั้นสูง      2(1–2) 
   Advanced  Cinematography   

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   3073501   การถายทําภาพยนตรเบ้ืองตน 
ศึกษาแนวปฏิบัติ  และเทคนิคชั้นสูงท่ีใชในการถายทําภาพยนตรประเภท

ตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ  ปฏิบัติการถายทําภาพยนตร 
  
3074601 การบริหารงานภาพนิ่งและภาพยนตร     3(3–0) 
  Still  Photography  and  Films  Management 

หลักการบริหารงานภาพน่ิงและภาพยนตรดานตาง ๆ เชน  การวางแผน  
การบริหารบุคคล    การจัดองคกร  การตลาด  การเงินและการงบประมาณ  และวัสดุ
อุปกรณในการผลิตงานภาพยนตร 

 
3074602 จิตวิทยาในงานภาพนิ่งและภาพยนตร     2(2–0) 
  Psychology for  Still  Photography  and  Films 

ศึกษาจิตวิทยาบุคคลท่ีเกี่ยวกับการรับรูภาพและเสียง   การวิเคราะหผูรับสาร
ในเชิงจิตวิทยาสังคม  จิตวิทยาการสรางความสนใจ  และลักษณะการโนมนาวใจใน
งานภาพนิ่งและภาพยนตร 

 
3074901 การศึกษารายบุคคลดานภาพน่ิงและภาพยนตร    2(1–2) 
  Case  Studies   for  Still  Photography  and  Film 

การศึกษาพิเศษเปนรายบุคคลในเร่ืองเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร  โดยมี
อาจารย  และ/หรือผูทรงคุณวุฒิ  เปนผูใหคําแนะนําปรึกษา 

 
3074902 โครงการพิเศษดานภาพนิ่งและภาพยนตร     3(2–2) 
  Special  Project  in  Photography  and  Cinematography 

การศึกษาพเิศษเปนรายกลุมในเร่ืองเกีย่วกบัภาพนิ่ง  หรือภาพยนตร  โดยมี
อาจารยในภาควิชา  และ/หรือผูทรงคุณวุฒิ  เปนผูใหคําแนะนําปรึกษา 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
3074903 สัมมนาภาพน่ิงและภาพยนตร      3(2–2) 
  Seminar  in  Photography  and  Cinematography 

ความหมายของการสัมมนา  จุดมุงหมาย  องคประกอบ  กระบวนการ  
รูปแบบ และเทคนิคการจัดสัมมนา   ความหมายของภาพนิ่งและภาพยนตร    ศึกษา
วิเคราะหและวิจารณในการดําเนินงานภาพนิ่งและภาพยนตร   เพื่อใหเขาใจถึง
อุปสรรคและขอเท็จจริง   ตลอดจนการหาแนวทางแกปญหาตาง ๆ  ของภาพนิ่งและ
ภาพยนตร  ฝกจัดสถานการณจําลอง  และ/หรือสถานการณจริงในการสัมมนา
ภาพนิ่งและภาพยนตร 
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