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รหัสวิชาและคาอธิบายรายวิชา
COMM1101

หลักนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Communication Arts
แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการสื่อสารในสังคม วิเคราะห์กระบวนการสื่อสาร
รูปแบบต่างๆ ตลอดจนบทบาทและอิทธิพลของการสื่อสารที่มีผลต่อการพัฒนาสังคม

COMM1102

กราฟิกสาหรับงานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Graphic for Communication Arts
ประเภทของข้อมูล กราฟิก บทบาท และประโยชน์ของคอมพิว เตอร์กราฟิก การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างงานกราฟิก การใช้แถบเครื่องมือ เทคนิคที่ใช้ในการออกแบบการนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกมาประยุกต์ใช้ในการทางานด้านออกแบบและใช้เทคโนโลยีในการ
สื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์

COMM1103

การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Photography for Communication
พัฒนาการ หลักการ วัสดุอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ องค์ประกอบภาพ การถ่ายภาพด้วย
ระบบดิจิทัล การจัดองค์ประกอบและการสื่อสารความหมายที่สอดคล้องกับงานนิเทศศาสตร์
ฝึกปฏิบัติและนาเสนอภาพถ่ายผ่านทางระบบออนไลน์ และการวิพากษ์ภาพถ่ายที่เผยแพร่ทาง
สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์

COMM1104

การสื่อข่าวและการรายงานข่าว
3(2-2-5)
News Reporting
แนวคิดขั้นพื้นฐานของการสื่อข่าว ความหมาย คุณลักษณะ ประเภทของข่าว ประเด็นข่าว
องค์ประกอบข่าว คุณค่าข่าว แหล่งข่าว กระบวนการสัมภาษณ์ การเขียนข่าว และการรายงานข่าว
ฝึกปฏิบัติการสื่อข่าว และรายงานข่าวรูปแบบต่างๆ

COMM1105

การคิดสร้างสรรค์เพื่องานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Creative Thinking for Communication Arts
แนวคิด ทฤษฎี ความสาคัญ องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับงานนิเทศศาสตร์ การพัฒนา
ระบบคิด ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานนิเทศศาสตร์ด้านต่างๆ
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COMM2101

วาทนิเทศ
3(2-2-5)
Speech Communication
หลักการ แนวคิด บทบาท ความสาคัญของการพูดเพื่องานนิเทศศาสตร์ กระบวนการพูด
เพื่อการสื่อสาร การใช้เสียงในการพูด ภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยการพูด รูปแบบและประเภทของ
การพูดลักษณะต่างๆ การพัฒนาทักษะการพูด และบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติ การพูด
เพื่อการสื่อสาร

COMM2102

การสื่อความหมายด้วยภาพและเสียง
3(3-0-6)
Audio and Visual Interpretation
หลักการและทฤษฎี การสื่อความหมายด้วยภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว การใช้เสียง
สาหรับงานนิเทศศาสตร์ ภาษากล้อง ขนาดภาพ มุมกล้อง การเคลื่อนกล้อง แสงและเงา และ
การลาดับภาพเพื่อใช้สื่อความหมาย

COMM2103

การวิเคราะห์ผู้รับสาร
3(2-2-5)
Audience Analysis
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้รับสาร ประเภทของผู้รับสาร ลักษณะทางประชากรศาสตร์
และลักษณะทางจิตวิทยาของผู้รับสาร พฤติกรรมของผู้รับสาร การวิเคราะห์ผู้รับสารและการ
ออกแบบสารในงานนิเทศศาสตร์ด้านต่างๆ กระบวนการและวิธีการวิเคราะห์ผู้รับสารเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ผู้รับสารเพื่องานนิเทศศาสตร์

COMM2104

การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
กระบวนการคิด และกระบวนการวิเคราะห์บุคคล และสื่อในหลากหลายรูปแบบ ปัญหา
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และแนวโน้มของสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย
ที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกประเทศ

COMM2201

หลักวารสารศาสตร์ดิจิทัล
3(3-0-6)
Principles of Digital Journalism
ความหมาย คุณค่า ประวัติ และพัฒนาการของงานวารสารศาสตร์ ระบบข่าวสารกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม บทบาทของงานข่าว สิทธิการรับรู้ข่าวสาร ความต้องการ และการใช้
ประโยชน์จากข่าวสาร ความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริง ความคิดเห็นและความจริง ลักษณะของ
กลุ่มความคิดทางวารสารศาสตร์ดิจิทัลในสังคม
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COMM2202

การออกแบบและผลิตสื่อวารสารศาสตร์ดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Journalism Design
การใช้โ ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับงานออกแบบผลิตสื่ อด้านวารสารศาสตร์ การ
ออกแบบ การจัดหน้า การใช้ตัวอักษร เส้น สี ภาพ กราฟิก องค์ประกอบศิลป์ และฝึกปฏิบัติ
ผลิตสื่อด้านวารสารศาสตร์ดิจิทัลรูปแบบต่างๆ

COMM2203

การบรรณาธิกรณ์เพื่องานวารสารศาสตร์ดิจิทัล
3(2-2-5)
Editing for Digital Journalism
การคั ด เลื อ กข่ า ว สารคดี เ ชิ ง ข่ า ว บทความ คอลั ม น์ เนื้ อ หาต่ า งๆ ภาพประกอบ
การเรียบเรียง การตั้งชื่อเรื่อง การจัดหน้า การพิสูจน์อักษร และฝึกปฏิบัติการบรรณาธิกรณ์

COMM2204

วารสารสนเทศ
3(2-2-5)
Journalism and Information Technology
เทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ จาแนกประเภท และนามาใช้ในงาน วารสารศาสตร์
การจัดบริการระบบสารสนเทศ และฝึกปฏิบัติสร้างฐานข้อมูลสาหรับงานด้านวารสารศาสตร์ดิจิทัล
ในระดับบุคคล และศูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน

COMM2205

การเขียนสารคดี บทความ และบทวิจารณ์
3(2-2-5)
Feature, Article and Critics Writing
ความหมาย รูปแบบ หลักเกณฑ์ การเขียนสารคดี บทความ และบทวิจารณ์ ความแตกต่าง
ระหว่างการเขียนประเภทต่างๆ การวางแผนการเขียน การรวบรวมข้อมูล เทคนิค การเขียน และ
ฝึกปฏิบัติการเขียนสารคดี บทความ และบทวิจารณ์

COMM2206

การรายงานข่าวเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
Economics News Reporting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : COMM1104 การสื่อข่าวและการรายงานข่าว
พื้นฐานเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค กลไกราคา รายได้ประชาชาติ การค้าการลงทุน
นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ปัญหาเศรษฐกิจที่สาคัญ โดยประยุกต์หลักการสื่อข่าวและการ
เขียนข่าวมาใช้ในการรายงานข่าว และฝึกปฏิบัติการรายงานข่าวเศรษฐกิจ

COMM2207

การรายงานข่าววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Scientific, Technological and Environmental News Reporting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : COMM1104 การสื่อข่าวและการรายงานข่าว
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และฝึกปฏิบัติสื่อข่าวและรายงาน
ข่าวโดยประยุกต์หลักการสื่อข่าวและการเขียนข่าวมาใช้ในการรายงานข่าววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม
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COMM2301

หลักการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
3(3-0-6)
Principles of Public Relations and Advertising
ความหมาย ความส าคั ญ บทบาทหน้ า ที่ พั ฒ นาการ แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การ
ประชาสัมพันธ์ และการโฆษณา กระบวนการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

COMM2302

ศิลปะการนาเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Arts of Presentation for Public Relations
หลักการ วิธีการ และเทคนิคการปฏิบัติเพื่อนาเสนอความคิดและผลงานต่างๆ ในรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติการใช้ศิลปะการ
นาเสนอรูปแบบต่างๆ

COMM2303

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Writing for Public Relations
แนวคิด กระบวนการ หลักการ และรูปแบบการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเขียน
เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ และการเขียนตามวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อการประชาสัมพันธ์
ฝึกปฏิบัติการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

COMM2304

การสร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Creativity and Media Production for Public Relations
แนวคิด คุณลักษณะ บทบาทของสื่อประชาสัมพันธ์ หลักการสร้างสรรค์สื่อเพื่อดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย วิธีการใช้และประเมินผล และฝึกปฏิบัติผลิตและ
สร้างสรรค์สื่อต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์

COMM2305

การสร้างสรรค์ข้อความเพื่องานโฆษณา
3(2-2-5)
Creative Copy Writing
หลักและเทคนิคการสร้างสรรค์ข้อความโฆษณาในสื่อต่างๆ องค์ประกอบและประเภทของ
บทโฆษณา ภาษาโฆษณา ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ข้อความเพื่องานโฆษณารูปแบบต่างๆ

COMM2306

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Marketing Communication
ความหมาย กระบวนการ รูปแบบและประโยชน์ของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
การวางแผนสาหรับกิจกรรมทางการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการในรูปแบบต่างๆ การวัด
ประสิทธิผลของเครื่องมือการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
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COMM2307

การจัดกิจกรรมทางการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Event for Public Relations
หลักการ วิธีการ เทคนิคการจัดกิจกรรมพิเศษรูปแบบต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์
การวางแผน การก าหนดกลยุ ท ธ์ แ ละการประเมิ น ผลการจั ด กิ จ กรรมการประชาสั ม พั น ธ์
ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ

COMM2308

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ ความสาคัญ และแนวทางการศึกษาการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและการสื่อสารในบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน

COMM2309

การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
Communication for Digital Marketing
แนวคิด รูปแบบ และเนื้อหาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล พฤติกรรมการสื่อสารของผู้ส่งสาร
และผู้รับสารในตลาดดิจิทัล การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัล แนวทางการแก้ ไข
ปัญหาด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

COMM2401

หลักการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อใหม่
3(3-0-6)
Principles of Broadcasting and New Media
ความหมาย ความสาคัญ ประวัติ และพัฒนาการ คุณลักษณะ บทบาท อิทธิพลของ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อใหม่ สภาพการณ์และแนวโน้มของวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และสื่อใหม่

COMM2402

การสร้างสรรค์บทรายการข่าวและสารคดี
3(2-2-5)
Non-Fiction Script Writing for Broadcasting
หลักการ ความสาคัญ รูปแบบของข่าวและสารคดีทางสื่อวิทยุกระจายเสียง และวิทยุ
โทรทัศน์ เทคนิคการนาเสนอและการใช้ภาษาในการสร้างสรรค์บท ฝึ กปฏิบัติการเขียนบท
รายการข่าว และรายการสารคดีโดยเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ นาเสนอได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
และมีจรรยาบรรณ

COMM2403

การสร้างสรรค์บทรายการบันเทิงคดี
3(2-2-5)
Fiction Script Writing for Broadcasting
หลักการ ความสาคัญ รูปแบบของรายการบันเทิงคดีทางสื่อวิทยุกระจายเสียง และวิทยุ
โทรทัศน์ เทคนิคการนาเสนอและการใช้ภาษาในการสร้างสรรค์บท ฝึกปฏิบัติการเขียนบทรายการ
บันเทิงสารคดีโดยเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ นาเสนอได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และมีจรรยาบรรณ
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COMM2404

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อใหม่
3(2-2-5)
Broadcasting and New Media Production
กระบวนการสร้างสรรค์รายการประเภทต่างๆ ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และสื่อใหม่ ขั้นตอน เทคนิคการผลิตรายการ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การใช้ภาพและเสียง
ในรายการ การนาเสนอ การประเมินผลรายการ และฝึกปฏิบัติการผลิตรายการ

COMM2405

การตัดต่อเบื้องต้น
3(2-2-5)
Basic Editing
หลักการ แนวคิด องค์ประกอบพื้นฐานในการตัดต่อเพื่องานวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และสื่อใหม่ การเล่าเรื่องด้วยการลาดับภาพ และเสียง ลักษณะของการตัดต่อในงาน
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อใหม่ประเภทต่างๆ การใช้อุปกรณ์และโปรแกรมการตัดต่อ
ขั้นพื้นฐานสร้างสรรค์ผลงาน และฝึกปฏิบัติการตัดต่อเพื่องานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และสื่อใหม่

COMM2406

ผู้ดาเนินรายการทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
Moderator for Broadcasting
เทคนิ คการพูดและการอ่าน ลี ลาการใช้เสี ยง บุคลิ กภาพในการดาเนินรายการทาง
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ฝึกปฏิบัติการประกาศ การอ่านข่าว การเป็นพิธีกร และผู้
ดาเนินรายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์รูปแบบต่างๆ

COMM2407

การผลิตรายการข่าวและสารคดี
3(2-2-5)
Non-Fiction Program Production
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : COMM2402 การสร้างสรรค์บทรายการข่าวและสารคดี
ประเภท รู ป แบบ กระบวนการ เทคนิ ค และวิ ธี ผ ลิ ต รายการข่ า วและสารคดี ท าง
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ วางแผน และฝึกปฏิบัติทั้งใน และนอกสถานที่ โดยเน้นการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการ

COMM3101

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Ethics in Communication Arts
ความหมาย ความสาคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณทางนิเทศศาสตร์ ระเบียบ
ข้อบังคับและแนวปฏิบัติของวิชาชีพนิเทศศาสตร์แขนงต่างๆ การกากับและตรวจสอบสื่อ การรู้
เท่าทันสื่อ ลิขสิทธิ์กับสื่อมวลชนตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

รหัสและคาอธิบายรายวิชา พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

55

COMM3201

การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ข้ามสื่อ
3(2-2-5)
Journalistic Writing across Media
ความหมาย รูปแบบ ลักษณะ หลักการ และเทคนิคการเขียนเชิงวารสารศาสตร์ ความ
แตกต่างของการเขียนเชิงวารสารศาสตร์ ผ่านสื่อประเภทต่างๆ และฝึกปฏิบัติการเขียนเชิง
วารสารศาสตร์ข้ามสื่อ

COMM3202

วารสารศาสตร์เพื่อการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ
3(2-2-5)
Broadcast Journalism
เทคนิคการหาข่าว การรายงานข่าวประเภทต่างๆ หลักการเขียนข่าวและการผลิตรายการ
ข่าววิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ การพิจารณาความสาคัญและความน่าสนใจของข่าว และฝึก
ปฏิบัติการเขียนข่าว ผลิตรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในรูปแบบต่างๆ

COMM3203

การถ่ายภาพวารสารสนเทศ
3(2-2-5)
Photography Journal Information
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: COMM1103 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และการสื่อสารความหมายด้วยภาพที่สอดคล้องกับ
การถ่ายภาพด้านวารสารศาสตร์ ฝึกปฏิบัติและนาเสนอภาพถ่ายผ่านสื่อทางด้านวารสารศาสตร์

COMM3204

การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
3(2-2-5)
Journalistic Creative Writing
ความหมาย ความแตกต่างระหว่างการเขียนสร้างสรรค์ทั่วไปกับการเขียนสร้างสรรค์เชิง
วารสารศาสตร์ เทคนิคการเขียนสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ การสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลปฐมภูมิ
และฝึกปฏิบัติการเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์

COMM3205

การรายงานข่าวการเมือง
3(2-2-5)
Political News Reporting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: COMM1104 การสื่อข่าวและการรายงานข่าว
ประวัติการเมืองไทย รัฐธรรมนูญ และพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยไทย และฝึก
ปฏิบัติสื่อข่าวและรายงานข่าวโดยประยุกต์หลักการสื่อข่าว และการเขียนข่าวมาใช้ในการรายงาน
ข่าวการเมือง
COMM3206

การรายงานข่าววัฒนธรรมและบันเทิง
3(2-2-5)
Culture and Entertainment News Reporting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: COMM1104 การสื่อข่าวและการรายงานข่าว
แนวคิด รูปแบบศิลปะ วัฒนธรรม และบันเทิง การวิจารณ์งานศิลปกรรมและบันเทิง
และฝึกปฏิบัติการรายงานข่าวและวิจารณ์ข่าววัฒนธรรมและบันเทิง
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COMM3207

การแปลข่าวและการรายงานข่าวต่างประเทศ
3(2-2-5)
News Translation and International News Reporting
หลั ก การแปลข่ า ว ความหมาย ความส าคั ญ และคุ ณ ลั ก ษณะ โครงสร้ า งของข่ า ว
ต่างประเทศ แหล่งข่าว วิธีคิดประเด็นข่าว เทคนิคการหาข่าว การนาเสนอข่าวต่างประเทศ และ
การประเมินคุณค่าข่าวต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างข่าวต่างประเทศกับข่าวสายอื่นๆ และฝึก
ปฏิบัติการแปลข่าวและการรายงานข่าวต่างประเทศ

COMM3208

การจัดการกองบรรณาธิการ
3(3-0-6)
Editorial Management
การจัดการและการบริหารงานกองบรรณาธิการ การจัดองค์กร การกาหนดนโยบาย
แผนงาน การบริหารการเงิน การบริหารการผลิต การบริหารการจัดจาหน่าย การโฆษณาและ
ส่งเสริมการขาย และปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงาน

COMM3209

วารสารศาสตร์เพื่อชุมชน
3(2-2-5)
Journalism for Community
รูป แบบ บทบาท หน้าที่ของสื่ อด้านวารสารศาสตร์เพื่อชุมชนในฐานะสื่อทางเลื อก
กระบวนการผลิตและเผยแพร่ การนาเสนอ และฝึกปฏิบัติผลิตสื่อด้านวารสารศาสตร์เพื่อชุมชน
ทีเ่ น้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชุมชน

COMM3210

การสื่อข่าวและการรายงานข่าวเชิงสืบสวน
3(2-2-5)
Investigative News Reporting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: COMM1104 การสื่อข่าวและการรายงานข่าว
เทคนิคการสื่อข่าว การวิเคราะห์ข่าว และการรายงานข่าวขั้นสูงเชิงสืบสวน ปัญหาและ
อุปสรรคในการสื่อข่าวเชิงสืบสวน และฝึกปฏิบัติการสื่อข่าวและการรายงานข่าวเชิงสืบสวน

COMM3302

การวางแผนการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Public Relations Planning
หลั กการและกระบวนการวางแผนการประชาสั มพั นธ์ การก าหนดกลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์องค์การ การประชาสัมพันธ์การตลาด และการรณรงค์ทางการประชาสัมพันธ์
ฝึกปฏิบัติการวางแผนการประชาสัมพันธ์

COMM3303

การสื่อสารตราสินค้า
3(3-0-6)
Brand Communication
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนสร้างและการจัดการตราสินค้า คุณค่าการรับรู้ของผู้บริโภคและ
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้า
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COMM3304

การสื่อสารในภาวะวิกฤต
3(2-2-5)
Crisis Communication
แนวคิด ทฤษฎีการสื่อสารในภาวะวิกฤต ลักษณะภาวะวิกฤต และวิเคราะห์ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดภาวะวิกฤตขององค์กร กระบวนการวางแผนสื่อสารในภาวะวิกฤต ฝึกปฏิบัติการวางแผน
และการดาเนินงานการสื่อสารในภาวะวิกฤตรูปแบบต่างๆ

COMM3305

สื่อมวลชนสัมพันธ์
3(2-2-5)
Mass Media Relations
ความหมาย ความสาคัญ หลักการและรูปแบบการสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนักประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน และฝึกปฏิบัติการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน

COMM3306

การจัดการงานประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
Public Relations Management
แนวคิด หลักการทางด้านการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์ขององค์กรประเภทต่างๆ
การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกขององค์กร และการบริหารจัดการโครงการ
ทางการประชาสัมพันธ์

COMM3307

กลยุทธ์และการสร้างสรรค์งานโฆษณา
3(2-2-5)
Strategy and Creativity for Advertising
เทคนิค วิธีคิด กระบวนการวางแผนการสร้างสรรค์งานโฆษณาเพื่อผลิตสื่อโฆษณาประเภท
ต่างๆ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์งานโฆษณาในสื่อต่างๆ

COMM3308

การสื่อสารภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์การ
3(3-0-6)
Image Communication and Corporate Reputation
แนวคิดเกี่ย วกับ ภาพลั ก ษณ์แ ละชื่อเสี ยงองค์กรในงานประชาสั มพั นธ์ การสื่ อ สาร
ภาพลักษณ์องค์กร ผลิตภัณฑ์ บุคคล และตราสินค้า การส่งเสริมภาพลักษณ์และการจัดการ
ชื่อเสียงขององค์กร

COMM3309

การเขียนขั้นสูงเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Advanced Writing for Public Relations
หลั ก การ และกระบวนการเขี ย นขั้น สู ง เพื่อ การประชาสั ม พั น ธ์ การเขี ย นเพื่ อ การ
ประชาสั ม พั น ธ์ ท างสื่ อ และเทคโนโลยี ท างการสื่ อ สาร ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย นขั้ น สู ง เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์
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COMM3310

กราฟิกสาหรับงานโฆษณา
3(2-2-5)
Graphic for Advertising
ความหมาย ความส าคั ญ ของศิ ล ปะและกราฟิ ก ในงานโฆษณา ลั ก ษณะของ
องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสี ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารด้วยกราฟิกในงานโฆษณาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติการออกแบบกราฟิกในงานโฆษณา

COMM3401

การเล่าเรื่องเพื่องานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อใหม่
3(2-2-5)
Storytelling for Broadcasting and New Media
แนวคิด ความเป็นมา ความหมาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ประเภทของการเล่าเรื่อง
กระบวนทั ศ น์ แ ห่ ง การเล่ า เรื่ อ ง แบบแผนโครงเรื่ อ ง การสื่ อ ความหมายที่ อ ยู่ ใ นเรื่ อ งเล่ า
ความสัมพันธ์ของเรื่องเล่ากับสังคม เครื่องมือและวิธีการเล่าเรื่องเพื่องานวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และสื่อใหม่

COMM3402

การคิดสร้างสรรค์และผลิตงานข้ามสื่อ
3(2-2-5)
Creative Thinking and Production across Media
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ และผลิตสื่อจากประเด็นเนื้อหาหนึ่งสู่การนาเสนอในสื่อที่มี
ธรรมชาติแตกต่างกัน ด้วยการสื่อตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง และฝึกปฏิบัติ
ผลิตภาพเคลื่อนไหว ตัวบท เสียง และสรุปเทคนิคการนาเสนอเนื้อหาเดียวกันแต่ต่างสื่อ

COMM3403

การจัดการงานวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์
Broadcasting Management

3(3-0-6)

หลักการ ระบบการบริหารและการจัดการธุรกิจวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์
การจัดองค์กร การบริหารงานบุคคล แผนงาน ผังรายการ ตารางงาน งบประมาณและผลตอบแทน
ศึกษากฎหมาย และนโยบายของสถานีวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ตลอดจนปัญหา
และแนวทางแก้ไข
COMM3404

การผลิตรายการบันเทิงคดี
3(2-2-5)
Fiction Program Production
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน: COMM2403 การสร้างสรรค์บทรายการบันเทิงคดี
ประเภท รูปแบบ กระบวนการ เทคนิค และวิธีผลิตรายการบันเทิงคดีประเภทต่างๆ
ทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ วางแผน และฝึกปฏิบัติทั้งใน และนอกสถานที่ โดยเน้น
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการ
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COMM3405

การผลิตรายการโทรทัศน์เฉพาะ
3(2-2-5)
Program Specialist Broadcasting
รูปแบบ ประเภท กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เฉพาะ ศึกษากลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอน
การผลิต และผลกระทบของรายการที่มีต่อสังคม ฝึกปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์เฉพาะ
อาทิ รายการกีฬา รายการเพื่อผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน และสตรี โดยเน้นใช้ความคิดสร้างสรรค์
และเทคนิคการนาเสนอ

COMM3406

ศิลปะการแสดงและการกากับ
3(2-2-5)
Arts of Acting and Directing
หลักและฝึกปฏิบัติวิธีการเป็นนักแสดงละครวิทยุโทรทัศน์ ฝึกสมาธิ ความเชื่อและ
จิน ตนาการ การสร้ างอารมณ์ การใช้ร่างกายและเสียง เพื่อสวมบทบาทได้อย่างเหมาะสม
รวมถึ ง ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การก ากั บ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ก ากั บ การตี ค วามบทและ
ออกแบบการแสดง และสามารถสื่อสารกับนักแสดงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

COMM3407

การออกแบบงานศิลป์เพื่องานวิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
Arts Design for Broadcasting
หลักการออกแบบฉาก การจัดแสง การแต่งกาย และการแต่งหน้า การเลือกใช้วัสดุ
ประกอบฉาก ฝึกปฏิบัติการออกแบบและการผลิตเพื่อให้เหมาะสมกับบทบาท เนื้อเรื่องและ
ลักษณะงาน รวมถึงวัสดุประกอบฉาก ทั้งในรูปแบบงานจาลอง (Model) และงานสมจริง

COMM3408

การตัดต่อขั้นสูง
3(2-2-5)
Advance Editing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: COMM2405 การตัดต่อเบื้องต้น
แนวคิด กระบวนการออกแบบ การผลิตกราฟิกเพื่องานวิทยุโทรทัศน์ และสื่อใหม่
เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ โปรแกรมการตัดต่อ การผลิตกราฟิกขั้นสูง การนากราฟิกมาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับการนาเสนอผ่านงานวิทยุโทรทัศน์ และสื่อใหม่ ฝึกปฏิบัติเทคนิคการตัดต่อขั้นสูง

COMM3409

การนาเสนองานด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อใหม่
3(2-2-5)
Broadcasting and New Media Presentation
หลักและขั้นตอนการนาเสนอผลงานต่อบริษัท หน่วยงาน สถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และสื่ อใหม่ ฝึ กปฏิบัติการเตรียมงาน เอกสารการนาเสนอ งบประมาณการผลิ ต
รวมถึงกลยุทธ์ในการประมูลงาน

รหัสและคาอธิบายรายวิชา พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

60

COMM3901

วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology in Communication Arts
แนวคิด ความหมาย ประเภทของการวิจัย ขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการวิจัยทาง
นิเทศศาสตร์ ข้อแตกต่างระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กาหนดประเด็นการวิจัย
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์

COMM3902

หัวข้อพิเศษระดับสากลทางนิเทศศาสตร์
3(0-6-3)
International Special Topic in Communication Arts
วิเคราะห์ วางแผน ผลิตสื่อ และนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ โดยกาหนดหัวข้อในการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการสื่อสารในสถานการณ์ปัจจุบัน

COMM4101

การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Communication for Community Development
ความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์ของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน ปัญหาสังคมไทย
และสังคมโลก แนวคิด ทฤษฏี การวางแผน การประเมิน กระบวนการการผลิตสื่อเพื่อการพัฒนา
การฝึกปฏิบัติการออกค่ายอาสา และการนาเสนอผลงาน

COMM4301

การสื่อสารฝ่ายบริหารงานลูกค้า 3(3-0-6)
Communication of Account Executive
แนวคิด กระบวนการ การจัดการเพื่อการสื่อสารในงานโฆษณา การวางแผนและกาหนด
กลยุทธ์ การกาหนดงบประมาณ การปฏิบัติการและการดาเนินงาน การติดต่อประสานงานกับ
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และการสร้างความเข้าใจในงานการขายงานโฆษณาให้กับลูกค้า

COMM4401

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ชุมชน
3(2-2-5)
Community Radio and Television
ความหมาย หลักการ ความสาคัญ ประโยชน์ของการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ชุมชน แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ชุมชน
ฝึกปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ชุมชน

COMM4801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Communication Arts
จัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
นิเทศศาสตร์ในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้
มีการเรียนรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทาสถานการณ์หรือ
รูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิชาชีพนั้นๆ
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COMM4802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์
5(350)
Occupational Practicum in Communication Arts
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: COMM4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
นิเทศศาสตร์
ฝึกปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือองค์กรไม่
แสวงผลกาไรทั้งในและต่างประเทศ โดยการนาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จาก
การศึกษาไปใช้ในการทางานจริง จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกงานและ
การปัจฉิมนิเทศ เพื่ออภิปรายและสรุปผลปัญหางานด้านนิเทศศาสตร์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีการ
แก้ไขปัญหาให้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

COMM4803

การเตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์
2(90)
Preparation for Co-operative Education in Communication Arts
หลักการ แนวคิด กระบวนการ ขั้นตอน ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ความรู้
พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมาย
สมัครงานและการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานสาหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
การปฏิบัติงานใสถานประกอบการ เทคนิคการนาเสนอโครงงาน

COMM4804

สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์
6(540)
Co-operative Education in Communication Arts
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: COMM4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์
การฝึกงานวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยความ
ร่วมมือของสถานประกอบการและสถานศึกษา นักศึกษาปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่ต่ากว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ มีการประเมินผลและนาเสนอรายงาน
สหกิจศึกษา

COMM4901

สัมมนาทางนิเทศศาสตร์
2(0-4-2)
Seminar in Communication Arts
วิ เ คราะห์ ปั ญ หาด้ า นนิ เ ทศศาสตร์ ด้ ว ยแนวคิ ด และทฤษฎี ท างนิ เ ทศศาสตร์ โ ดยใช้
กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อหาข้อสรุปและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
และฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนา

COMM4902

การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
3(0-6-3)
Research in Communication Arts
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: COMM3901 วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์
ฝึกปฏิบัติการดาเนินการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ตามกระบวนการวิจัย ภายใต้การแนะนา
ดูแลของอาจารย์ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ

รหัสและคาอธิบายรายวิชา พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

