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หมูวชิานิเทศศาสตร 

 (COMM) 

 หมูวิชานิเทศศาสตร ซึ่งอยูในหมวดวิชาวิทยาการจัดการ ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชาออกเปนดังตอไปน้ี  

 

0 กลุมวิชาแกน      ( COMM_0_ _) 

1 กลุมวิชาเอกบังคับ     ( COMM_1_ _)  

2 วารสารศาสตร      ( COMM_2_ _)  

3 ประชาสัมพันธ      ( COMM_3_ _) 

4 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน   ( COMM_4_ _)  

5 โฆษณา       ( COMM_5_ _) 

6  

7 

8 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ    ( COMM_8_ _) 

9 การวิจัย  โครงการพิเศษ และสัมมนา   ( COMM_9_ _) 
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หมูวชิานิเทศศาสตร 

(COMM) 

 

รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต 

รหัสใหม รหัสเกา 

COMM1001 3011103 ศิลปะการใชภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร 3(2-2-5) 

COMM1002  การถายภาพเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 3061101 การถายภาพเบื้องตน 3(2-2) 

COMM1101 3011101 หลักนิเทศศาสตร 3(3-0-6) 

COMM1102 3011102 หลักการสื่อสารมวลชน 3(3-0-6) 

COMM1103 3052102 หลักการสื่อสารการตลาด 3(3-0-6) 

COMM1104  การสื่อขาวและการรายงานขาว 3(2-2-5) 

 3023201 การสื่อขาวเบื้องตน 3(2-2) 

COMM2003  วาทนิเทศ 3(2-2-5) 

COMM2201 3021102 หลักวารสารศาสตร 3(3-0-6) 

COMM2202  การสื่อขาวและการรายงานขาวชั้นสูง 3(2-2-5) 

 3023202 การสื่อขาวขั้นสูง 3(2-2) 

COMM2203  กราฟกเพื่องานวารสารศาสตร 3(2-2-5) 

 3022301 กราฟกสําหรับวารสารศาสตร 3(2-2) 

COMM2204  การบรรณาธิกรณงานวารสารศาสตร 3(2-2-5) 

 3023402 การบรรณาธิกรณหนังสือพิมพและนิตยสาร 3(2-2) 

COMM2205  การบริหารจัดการงานวารสารศาสตร 3(2-2-5) 

 3023502 การบริหารงานสิ่งพิมพ 3(3-0) 

COMM2206 3023204 การเขียนสารคดี 2(2-2-5) 

COMM2207 3024201 การสื่อขาวเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 

COMM2208 3024202 การสื่อขาวการเมือง 3(2-2-5) 

COMM2209 3024203 การสื่อขาวสังคม 3(2-2-5) 

COMM2210 3024204 การสื่อขาวตางประเทศ 3(2-2-5) 

COMM2211 3023207 การสื่อขาวกีฬา 3(2-2-5) 

COMM2301 3031101 หลักการประชาสัมพันธ 3(3-0-6) 

COMM2302 3033202 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 
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รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต 

รหัสใหม รหัสเกา 

COMM2303  ศิลปะการนําเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 

COMM2304 3034101 สื่อประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 

COMM2305  การประชาสัมพันธองคกร 3(3-0-6) 

 3033501 การประชาสัมพันธหนวยงาน 2(2-0) 

COMM2306 3033601 การโนมนาวใจเพื่อการประชาสัมพันธ 3(3-0-6) 

COMM2307  การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับนักประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 

COMM2308  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 

COMM2309  การสื่อสารภาพลักษณ 3(3-0-6) 

COMM2401 3041101 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 3(3-0-6) 

COMM2402  การสรางสรรคบทวิทยุกระจายเสียง 3(2-2-5) 

COMM2403  การสื่อความหมายดวยภาพดานงานวิทยุโทรทัศน 3(3-0-6) 

COMM2404  การสรางสรรคบทวิทยุโทรทัศน 3(2-2-5) 

COMM2405 3042203 การสื่อขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 3(2-2-5) 

COMM2406  การสรางสรรครายการวิทยุกระจายเสียง 3(2-2-5) 

 3043404 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องตน 3(2-2) 

COMM2407  การพูดเพื่องานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 3(2-2-5) 

COMM2408  ฉากและวัสดุประกอบฉากวิทยุโทรทัศน 3(2-2-5) 

 3043402 ฉากและวัสดุประกอบฉากวิทยุโทรทัศน 2(1-2) 

COMM2501 3051101 หลักการโฆษณา 3(3-0-6) 

COMM2502 3052101 การโฆษณาและพฤติกรรมผูบริโภค 3(2-2-5) 

COMM2503  การวิเคราะหการตลาดเพื่องานโฆษณา 3(3-0-6) 

COMM2504 3053201 การเขียนบทโฆษณา 3(2-2-5) 

COMM2505  ทฤษฎีการจูงใจเพื่องานโฆษณา 3(3-0-6) 

COMM2506  นิเทศศิลปเพื่อการโฆษณา 3(2-2-5) 

 3054301 นิเทศศิลปเพื่อการโฆษณา 2(1-2) 

COMM2507  การถายภาพเพื่อการสื่อสารงานโฆษณา 3(2-2-5) 

 3063204 การถายภาพโฆษณา 3(2-2) 

COMM2508 3054502 การบริหารงานโฆษณา 3(3-0-6) 

COMM2509  การผลิตงานโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ 3(2-2-5) 
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รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต 

รหัสใหม รหัสเกา 

COMM2601  เทคโนโลยีการผลิตสื่อ 3(2-3-4) 

COMM3005  การวิเคราะหสถานการณเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 3013103 การวิเคราะหสถานการณปจจุบันเพื่อการสื่อสาร 3(2-2) 

COMM3006 3013202 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 3(2-2-5) 

COMM3201  การออกแบบสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 

COMM3202 3023203 การเขียนสรางสรรคเชิงวารสารศาสตร 3(2-2-5) 

COMM3203 3023501 สิ่งพิมพชุมชน 3(2-2-5) 

COMM3204  การเขียนบทความและบทวิจารณ 3(2-2-5) 

 3023205 การเขียนบทความและสารคดี 3(2-2) 

COMM3205  การออกแบบสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 3024301 การออกแบบสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร 2(1-2) 

COMM3206 3063205 การถายภาพวารสารศาสตร 3(2-2-5) 

COMM3207  การจัดการสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 

COMM3301  การบริหารงานประชาสัมพันธ 3(3-0-6) 

COMM3302  กลยุทธการสรางสรรคงานประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 

COMM3303 3034502 การวางแผนการประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 

COMM3304  การบริหารความสัมพันธเชิงบูรณาการ 3(2-2-5) 

COMM3305  การประชาสัมพันธการตลาด 3(3-0-6) 

 3033301 การประชาสัมพันธทางการตลาด 3(2-2) 

COMM3306  ประชามติ 3(2-2-5) 

 3033602 ประชามติ 2(1-2) 

COMM3307 3063206 การถายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 

COMM3308  การจัดกิจกรรมทางการประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 

COMM3309  การเจรจาตอรองทางการประชาสัมพันธ 3(3-0-6) 

COMM3310  สื่อมวลชนสัมพันธ 3(2-2-5) 

 3034102 สื่อมวลชนสัมพันธ 2(1-2) 

COMM3311  การจัดการการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต 3(3-0-6) 

COMM3401  การสรางสรรครายการวิทยุโทรทัศน 3(2-2-5) 

 3043405 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน 3(2-2) 
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รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต 

รหัสใหม รหัสเกา 

COMM3402  ธุรกิจงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 3(3-0-6) 

 3043503 ธุรกิจงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 3(3-0) 

COMM3403  การแตงหนาและเคร่ืองแตงกายในงานวิทยุโทรทัศน 3(2-2-5) 

 3043401 การแตงหนาและเคร่ืองแตงกาย 2(1-2) 

COMM3404  การแสดงทางวิทยุโทรทัศน 3(2-2-5) 

COMM3405  การกํากับการแสดงในงานวิทยุโทรทัศน 3(2-2-5) 

COMM3406  การตัดตอและการผลิตกราฟกเพื่องานวิทยุโทรทัศน 3(2-2-5) 

COMM3407 3043501 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 3(2-2-5) 

COMM3408  การผลิตรายการสาระบันเทิงเพื่องานวิทยุโทรทัศน 3(2-2-5) 

COMM3409  การผลิตสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน 

3(2-2-5) 

COMM3410  วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพื่อการกีฬา 3(2-2-5) 

COMM3411  วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพื่อเด็กและ

เยาวชน 

3(2-2-5) 

COMM3412  การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 3(3-0-6) 

 3044501 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 2(2-0) 

COMM3413  วิทยุชุมชน 3(3-0-6) 

COMM3501 3054401 การสรางสรรคและการผลิตงานโฆษณา 3(2-2-5) 

COMM3502  การออกแบบงานโฆษณาดวยคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 3054302 การออกแบบโฆษณาดวยคอมพวิเตอร 3(2-2) 

COMM3503 3053501 การวางแผนสื่อโฆษณา 3(2-2-5) 

COMM3504 3054503 ธุรกิจงานโฆษณา 3(3-0-6) 

COMM3505  การสื่อสารตราสินคา 3(3-0-6) 

COMM3506  การโฆษณาทางสื่อใหม 3(3-0-6) 

COMM3507  การโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 3(2-2-5) 

 3053503 การโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 2(1-2) 

COMM3508  การโฆษณากับสังคม 3(3-0-6) 

 3052501 การโฆษณากับสังคม 2(2-0) 

COMM3509  การสรางสรรคและการผลิตงานโฆษณาชั้นสูง 3(2-2-5) 
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รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต 

รหัสใหม รหัสเกา 

COMM3510  การโฆษณาเพื่อการตลาดทางตรง 3(2-2-5) 

COMM3511  การศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะหผลงานดานการ

โฆษณา 

3(2-2-5) 

 3054904 การศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะหผลงานดานการ

โฆษณา 

2(1-2) 

COMM3512 3054501 การวางแผนรณรงคเพื่องานโฆษณา 3(2-2-5) 

COMM3901  ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร 3(3-0-6) 

 3003101 การวิจัยนิเทศศาสตร 3(3-0) 

COMM4201 3023206 การแปลขาวและการเขียนขาวภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

COMM4202  การจัดทําหนังสือพิมพและนิตยสาร 3(2-2-5) 

COMM4312  การประชาสัมพันธทางดานพลศึกษา 2(2-0-4) 

COMM4801 3003801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร 2(90) 

COMM4802 3004801 การฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร 5(225) 

COMM4901  สัมมนาทางนิเทศศาสตร 1(0-2-1) 

 3024903 สัมมนาวารสารศาสตร 3(2-2) 

 3034903 สัมมนาการประชาสัมพันธ 3(2-2) 

 3044903 สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 3(2-2) 

 3054903 สัมมนาการโฆษณา 3(2-2) 

COMM4902  การวิจัยทางนิเทศศาสตร 3(0-6-3) 
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รหัสและคําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

COMM1001 ศิลปะการใชภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร                              3(2–2-5) 

 Language  for Communication  Arts 

  ศึกษาความหมายและความสัมพันธระหวางภาษากับการสื่อสาร ศิลปะการใชภาษาใน

การสื่อสารทั้งวัจนภาษา  และอวัจนภาษา  ใหเกิดการสื่อความหมายอยางมีประสิทธิภาพ  ฝก

ทักษะการสื่อสารดานตางๆ  เพื่องานนิเทศศาสตร 

 

COMM1002 การถายภาพเพื่อการสื่อสาร                                3(2–2-5) 

Photography for Communication 

ศึกษาพัฒนาการ หลักการ วัสดุอุปกรณในการถายภาพ หลักการเกิดภาพ การจัด

องคประกอบและการสื่อความหมายที่สอดคลองกับงานนิเทศศาสตร 

 

COMM1101 หลกันิเทศศาสตร                                                          3(3–0-6) 

 Principles  of  Communication  Arts 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ เกี่ยวกับการสื่อสารในสังคม วิเคราะหกระบวนการ

สื่อสารรูปแบบตาง ๆ ตลอดจนบทบาทและอิทธิพลของการสื่อสารที่มีผลตอการพัฒนาสังคม  

 

COMM1102 หลักการสื่อสารมวลชน                                             3(3–0-6) 

  Principles  of  Mass Communication 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ และวิวัฒนาการของการสื่อสารมวลชน 

ทฤษฎี  กระบวนการ โครงสรางและระบบการสื่อสารมวลชน ลักษณะของการสื่อสารมวลชน

ประเภทตาง ๆ  หนวยงานที่เกี่ยวของกับการสื่อสารมวลชน  บทบาท  หนาที่ และอิทธิพลของ

การสื่อสารมวลชนตอสังคม การใชการสื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม 
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รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

COMM1103 หลักการสื่อสารการตลาด                                3(3–0-6) 
Principles  of  Marketing  Communication 

ศึกษาหลักการ  และแนวคิดการการสื่อสารการตลาด  บทบาทของสวนผสมทาง

การตลาดในการทําหนาที่เปนสัญลักษณ  กระบวนการสื่อสารจากผูประกอบการไปยังผูบริโภค

เปาหมาย แนวทางในการวางแผนการสื่อสารการตลาด  รูปแบบและเคร่ืองมือในการสื่อสาร

การตลาด 

 

COMM1104 การสื่อขาวและการรายงานขาว                            3(2-2-5) 

 News Reporting  

  ศึกษาความหมาย คุณลักษณะ ประเภทของขาว ประเด็นขาว คุณคาขาว องคประกอบ

ขาว แหลงขาวและการเขียนขาว คุณลักษณะของนักขาว ทฤษฎีขั้นพื้นฐานของการสื่อขาว  ฝก

ปฏิบัติการสื่อขาวเนนกระบวนการสัมภาษณ และการเขียนขาวแบบตาง ๆ  

 

COMM2003    วาทนิเทศ                     3(2-2-5) 

  Speech  Communication 

ศึกษาความมุงหมาย หลักและวิธีการพูดขั้นพื้นฐาน ฝกปฏิบัติเพื่อสรางบุคลิกภาพ 

ความมั่นใจ ใหมีความสามารถในการพูดประเภทตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานนิเทศศาสตร 

 

COMM2201 หลกัวารสารศาสตร                                           3(3-0-6) 

 Principles  of  Journalism 

  ศึกษาความสําคัญของขาวสารกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิทธิการรับรูขาวสารใน

สังคม  ความตองการและการใชประโยชนจากขาวสาร   ความหมาย    คุณคาและความสัมพันธของ

ขอเท็จจริง  ความคิดเห็นและความจริง   ประวัติและพัฒนาการของงานวารสารศาสตรในดาน

แนวคิด    การจัดองคกรและสื่อ    การแตกตัวของกลุมความคิดทางวารสารศาสตรในสังคม  

บทบาทของงานขาวและขอเขียนทางวารสารศาสตรตอสังคม  เศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม   

หลักจริยธรรมทางวิชาชีพวารสารศาสตร 
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COMM2202 การสื่อขาวและการรายงานขาวข้ันสงู                               3(2-2-5) 

 Advanced  News  Reporting   

               วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   COMM1104   การสื่อขาวและการรายงานขาว  

ศึกษารูปแบบของขาวประเภทตางๆ ที่มีความซับซอนมากขึ้น โดยสามารถนํา พื้นฐาน

การสื่อขาวและการรายงานขาวมาประยุกตใชกับเทคนิคการสื่อขาวและรายงานขาวเชิงสืบสวน  

เชิงวิจัย เชิงอธิบายความ การวิเคราะหขาว  การพัฒนาความรู  ทักษะในกระบวนการสื่อขาว

และการรายงานขาว    ปญหาและอุปสรรคในการสื่อขาวโดยเนนภาคปฏิบัติ ตลอดจนเทคนิค

การใชเคร่ืองมือในการสื่อขาวและการรายงานขาว 

 

COMM2203 กราฟกเพื่องานวารสารศาสตร                                                          3(2-2-5) 

 Graphics  for  Journalism 

  ศึกษาความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ และประเภทของงานกราฟกสําหรับวารสาร

ศาสตร หลักและเทคนิคการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ การเลือกและการประดิษฐตัวอักษร การเลือก

ภาพประกอบ หลักการใชสี เสน การจัดองคประกอบของงานกราฟก การผลิตตนแบบและการ

ประเมินผลงานกราฟกสําหรับวารสารศาสตร 

 

COMM2204 การบรรณาธกิรณงานวารสารศาสตร                                      3(2-2-5) 

  Journalism Editing 

ศึกษาหลักเกณฑและรูปแบบการจัดทําหนังสือพิมพ นิตยสาร และสื่อสิ่งพิมพประเภท

ตางๆ  กระบวนการเตรียมตนฉบับเพื่อการจัดพิมพ  การตรวจ  การตรวจสอบ ตนฉบับ การจัด

หนาและตกแตงหนาหนังสือพิมพ นิตยสาร และสื่อสิ่งพิมพประเภทตางๆ 

 

COMM2205 การบริหารจดัการงานวารสารศาสตร                                        3(2-2-5) 

 Journalism Management 

   ศึกษาการจัดการองคกรของ งานวารสารศาสตร   การบริหารงานดานการบรรณาธิการ 

กระบวนการจัดเน้ือหา  กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ  เสรีภาพและการควบคุม  รวมทั้งดานธุรกิจ

การลงทุน  การโฆษณา  การตลาด 
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COMM2206 การเขียนสารคดี                                            3(2-2-5) 

 Feature  Writing 

  ศึกษาความหมายของสารคดี ความแตกตางระหวางสารคดีและงานเขียนประเภทอ่ืน 

การแบงประเภทสารคดี   องคประกอบ   รูปแบบ  การใชภาษาตลอดจนเทคนิคการเขียนสาร

คดีใหนาอาน   ฝกเขียนสารคดีประเภทตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับงานวารสารศาสตร  งาน

ประชาสัมพันธ งานโฆษณา งานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  

 

COMM2207 การสื่อขาวเศรษฐกิจ                                       3(2-2-5) 

 Economic  News  Reporting 

               วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   COMM1104   การสื่อขาวและการรายงานขาว 

   ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ และคุณลักษณะ โครงสราง ของขาวเศรษฐกิจ  

แหลงขาว วิธีคิด ประเด็นขาว เทคนิคการหาขาวและการนําเสนอขาวเศรษฐกิจ   การประเมิน

คุณคาขาวเศรษฐกิจ  ความสัมพันธระหวางขาวเศรษฐกิจกับขาวสายอ่ืน ๆ  ความรูเกี่ยวกับศัพท

เฉพาะทางเศรษฐกิจ 

 

COMM2208 การสื่อขาวการเมือง                                        3(2-2-5) 

 Political  News  Reporting 

               วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   COMM1104   การสื่อขาวและการรายงานขาว 

   ศึกษาความหมาย  ความสําคัญและคุณลักษณะ โครงสรางของขาวการเมือง  แหลงขาว  

วิธีคิดประเด็นขาว  เทคนิคการหาขาวและการนําเสนอขาวการเมือง  ความสัมพันธ  ระหวาง

ขาวการเมืองกับขาวสายอ่ืน ๆ  ความรูเกี่ยวกับศัพทเฉพาะทางการเมือง 

 

COMM2209 การสื่อขาวสังคม                                          3(2-2-5) 

 Social  News  Reporting 

               วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   COMM1104   การสื่อขาวและการรายงานขาว 

   ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ คุณลักษณะและโครงรางของขาวสังคม  แหลงขาว  วิธี

คิดประเด็นขาว  เทคนิคการหาขาวและการนําเสนอขาวสังคม  ความสัมพันธระหวางขาวสังคม

กับขาวสายอ่ืน ๆ   
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COMM2210 การสื่อขาวตางประเทศ                                         3(2-2-5) 

  International  News  Reporting 

              วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   COMM1104   การสื่อขาวและการรายงานขาว 

   ศึกษาความหมาย ความสําคัญและคุณลักษณะ โครงสราง ของขาวตาง ประเทศ  

แหลงขาว  วิธีคิดประเด็นขาว  เทคนิคการหาขาวและการนําเสนอขาวตางประเทศการประเมิน

คุณคาขาวตางประเทศ ความสัมพันธระหวางขาวตาง ประเทศกับขาวสายอ่ืน ๆ   

 

COMM2211 การสื่อขาวกีฬา                                          3(2-2-5) 

 Sport  News  Reporting 

               วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   COMM1104   การสื่อขาวและการรายงานขาว 

   ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ คุณลักษณะ และโครงสรางของขาวกีฬา  แหลงขาว  วิธี

คิดประเด็นขาว  เทคนิคการหาขาวและการนําเสนอขาวกีฬา  ความสัมพันธระหวางขาวกีฬากับ

ขาวสายอ่ืน ๆ  ความรูเกี่ยวกับศัพทเฉพาะทางกีฬา 

 

COMM2301 หลักการประชาสัมพันธ                                  3(3-0-6) 

 Principles  of  Public  Relations 

  ศึกษาความหมาย    พัฒนาการการของการประชาสัมพันธ    หลักการและบทบาทของ

การประชาสัมพันธตอระบบสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง  กระบวน  การของการ

ประชาสัมพันธ  ตลอดจนศึกษากลุมเปาหมายทางการประชาสัมพันธ  เทคนิคและเคร่ืองมือการ

ประชาสัมพันธ      จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ    โครงสรางและลักษณะงาน

ประชาสัมพันธขององคกรตาง ๆ   

 

COMM2302 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ                               3(2–2-5) 

 Writing  for  Public  Relations 

 ศึกษาหลักการ วิธีการ ประเภท และศิลปะของงานเขียนตาง ๆ เพื่อการประชาสัมพันธ  

ฝกปฏิบัติการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธใหสอดคลองกับวัตถุ ประสงค กลุมเปาหมาย และ

ลักษณะของสื่อประเภทตาง ๆ 

 

 



182 

 

รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

COMM2303 ศิลปะการนําเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ                              3(2–2-5) 

 Effective Presentation for Public Relations 

   ศึกษาหลักการ  รูปแบบ และวิธีการนําเสนอผลงาน  เทคนิคและกลยุทธในการ

นําเสนอ โดยใชการสื่อสารดวยวัจนภาษาและอวัจนภาษา การใชสื่อประเภทตางๆ ที่เหมาะสม

กับกลุมเปาหมาย ฝกปฎิบัติการใชศิลปะการนําเสนอรูปแบบตาง ๆ เพื่อการประชาสัมพันธ 

 

COMM2304 สื่อประชาสัมพันธ                                3(2–2-5) 

 Public  Relations  Media 

  ศึกษาประเภท คุณลักษณะ บทบาทของสื่อและเคร่ืองมือทางการสื่อสาร ตลอดจน

เทคโนโลยีสมัยใหม หลักการและวิธีการใชสื่อเพื่อการดําเนินงานประชา สัมพันธตามลักษณะ

ของกลุมเปาหมาย ฝกผลิตสื่อตาง ๆ เพื่อการประชาสัมพันธ 

 

COMM2305 การประชาสัมพันธองคกร                                 3(3-0-6) 

 Public Relations for Organization 

 ศึกษาลักษณะและเปรียบเทียบ นโยบายดานการประชาสัมพันธ การจัดรูปแบบองคกร 

การดําเนินงาน การสรางภาพลักษณและเทคนิคการ                    ประชา สัมพันธขององคกร

ภาครัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  ธุรกิจเอกชน และองคกรที่            ไมแสวงหาผลกําไร   

 

COMM2306 การโนมนาวใจเพื่อการประชาสัมพันธ                                                        3(3-0-6) 

Persuasion  for  Public  Relations 

 ศึกษารูปแบบ วิธีการสื่อสาร และการ ใชสื่อประเภทตางๆ เพื่อประยุกตใชในการ

ดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ  โดยอาศัยหลักพื้นฐานทางดานจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่มี

ผลตอการโนมนาวใจ     
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COMM2307 การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับนักประชาสัมพันธ                             3(2–2-5) 

 Personality Development for Public Relations Practicener 

ศึกษาความหมาย  องคประกอบของบุคลิกภาพ  การพัฒนาบุคลิกภาพสวนบุคคลและ

ทางสังคม   การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ทัง้วัจนสาร และอวัจนสาร  การแตงกาย มารยาทสังคม  

มนุษยสัมพันธ  และธรรมเนียม ปฏิบัติ    เพื่อนําไปประยุกตใชในงาน ประชาสัมพันธ   ทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ 

 

COMM2308 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานประชาสัมพันธ                             3(2–2-5) 

 Information Technology for Public Relations 

ศึกษาและใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน  รวบรวมและจัดเกบ็ ขอมูล เพื่อ

ตอบสนองการใชงานขององคกร  ศึกษาหลักการและวิธีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่องาน

ประชาสัมพันธ 

    

COMM2309 การสื่อสารภาพลักษณ                                3(3-0-6) 

 Image Communication 

  ศึกษาความหมาย ลักษณะภาพลักษณขององคกร  ผลิตภัณฑ และบุคคล  การวางแผน

และกําหนดกลยุทธการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ   เพื่อปองกัน  แกไข  และเสริมสราง

ภาพลักษณขององคกร  ผลิตภัณฑ และบุคคล 

 

COMM2401 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน                             3(3-0-6) 

  Principles of Broadcasting 

 ศึกษาประวัติและพัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน คุณลักษณะ 

บทบาท อิทธิพล เคร่ืองมือและเทคนิคของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน กระบวนการ

ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

 

COMM2402 การสรางสรรคบทวิทยุกระจายเสียง                               3(2-2-5) 

  Script Writing Creativity for Radio 

ศึกษารูปแบบ ลีลา และกลวิธีการสรางสรรคบทวิทยุกระจายเสียง  

ฝกปฏิบัติการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงประเภทตางๆ โดยเนนการใชความคิดสรางสรรค  
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รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

COMM2403 การสื่อความหมายดวยภาพดานงานวิทยุโทรทัศน                                3(3-0-6) 

  Visual Communication for Television 

 ศึกษาหลักการสื่อความหมายดวยภาพเคลื่อนไหวสําหรับงานวิทยุโทรทัศน เรียนรู

เกี่ยวกับขนาดภาพ มุมกลอง การเคลื่อนกลอง แสงและเงา  การลําดับภาพในงานวิทยุโทรทัศน 

 

COMM2404 การสรางสรรคบทวิทยุโทรทัศน                                3(2-2-5) 

  Script Writing Creativity for Television 

ศึกษารูปแบบ ลีลาและกลวิธีการสรางสรรคบทวิทยุโทรทัศน ฝกปฏิบัติการเขียนบท

วิทยุโทรทัศนประเภทตางๆ โดยเนนการใชความคิดสรางสรรค การคนควาหาขอมูลมา

ประกอบการเขียน และการจัดทําบทใหมีความนาสนใจ และสื่อสารไดตรงกลุมเปาหมาย 

 

COMM2405 การสื่อขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน                              3(2-2-5) 

  News Reporting for Broadcasting 

               วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  COMM1104   การสื่อขาวและการรายงานขาว 

ศึกษาเทคนิคการหาขาว การรายงานขาวประเภทตาง ๆ หลักการเขียนขาว 

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน การพิจารณาความสําคัญและความนาสนใจของขาว ฝก

ปฏิบัติการเขียนขาวทั้งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในรูปแบบตางๆ  

   

COMM2406 การสรางสรรครายการวิทยุกระจายเสียง                               3(2-2-5) 

  Production Creativity for Radio 

ศึกษากระบวนการสรางสรรครายการวิทยุกระจายเสียงประเภทตางๆ เพื่องานนิเทศ

ศาสตร เรียนรูขั้นตอนการผลิต บุคลากรที่เกี่ยวของ หนาที่ความรับผิดชอบของฝายตางๆ  ฝก

ปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 

 

COMM2407 การพูดเพื่องานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน                              3(2-2-5) 

  Speaking for Broadcasting 

 ศึกษาเทคนิคการพูดการใชเสียง ลีลาการพูดและการอาน รวมทั้งบุคลิกภาพที่

เหมาะสมกับงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนประเภทตางๆ ฝกปฏิบัติ           การ

ประกาศ การอานขาว การเปนพิธีกร และผูดําเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
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COMM2408 ฉากและวัสดุประกอบฉากวิทยุโทรทัศน                               3(2-2-5) 

  Scenery and Property for Television Production 

ศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับฉาก และวัสดุประกอบฉากที่ใชกับงานผลิตรายการวิทยุ

โทรทัศน หลักการออกแบบ การเลือกวัสดุ ฝกปฏิบัติการสรางฉาก และการจัดหาวัสดุประกอบ

ฉาก 

 

COMM2501     หลักการโฆษณา                              3(3-0-6) 

 Principles of Advertising 

ศึกษาทฤษฎีและวิธีการโฆษณา บทบาทและหนาที่ของการโฆษณาในระบบการตลาด 

การดําเนินธุรกิจการโฆษณา กระบวนการโฆษณาที่มีผลกระทบตอผูรับสาร การโฆษณาเชิง

ปฏิบัติการ การวางแผนรณรงคโฆษณา ตลอดจนผลกระทบของการโฆษณาตอสังคม  

 

COMM2502    การโฆษณาและพฤตกิรรมผูบริโภค                                3(2-2-5) 

  Advertising and Consumer Behavior 

ศึกษากระบวนการผลิตงานโฆษณา        การออกแบบงานโฆษณาบนพื้นฐาน    

  ขอมูลพฤติกรรมผูบริโภค  ลักษณะของพฤติกรรม   และการตัดสินใจในการเลือกซื้อ     

  สินคา แนวทางในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อสรางสรรคงานโฆษณา  ฝกปฏิบัติ  

  งานโฆษณาโดยอาศัยการวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคโดยรวม 

    

COMM2503   การวิเคราะหการตลาดเพื่องานโฆษณา                               3(3-0-6) 

  Marketing Analysis for Advertising 

ศึกษาแนวทางการวิเคราะหการตลาด     ปจจัยภายในและภายนอกองคกรที่      

  เกี่ยวของกับกิจกรรมทางการตลาด      การวิเคราะหสวนประสมทางการตลาด    และ  

  พฤติกรรมผูบริโภค     นําผลการวิจัยดานการตลาดไปประยุกตใชในการวางแผนงาน  

  โฆษณา 
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COMM 2504   การเขียนบทโฆษณา                                 3(2-2-5) 

  Creative Copy Writing 

ศึกษาหลักและเทคนิคการสรางสรรคขอความโฆษณาในสื่อตางๆ 

                           องคประกอบและประเภทของบทโฆษณา ภาษาโฆษณา ปฏิบัติการเขียนบทโฆษณา  

 

COMM2505     ทฤษฎีการจูงใจเพื่องานโฆษณา                  3(3-0-6) 

   Persuasive Theory for Advertising 

ศึกษางานโฆษณาในสื่อประเภทตางๆ ถึงการใชทฤษฎีประยุกต ทฤษฎีแรงจูงใจใน

งานโฆษณา องคประกอบที่สําคัญดานจิตวิทยา สังคมวิทยา สภาวะแวดลอมที่เกี่ยวของ ในการ

สรางสรรคงานโฆษณาในลักษณะตาง ๆ 

 

COMM2506    นิเทศศิลปเพื่อการโฆษณา 3(2-2-5) 

  Visual Communication for Advertising 

ศึกษาหลักเบื้องตนของนิเทศศิลปเพื่อนํามาใชในงานโฆษณา การผลิตวัสดุโฆษณา 

และตนฉบับที่จะผลิตงานโฆษณารูปแบบตางๆ และฝกปฏิบัติการออกแบบ ชิ้นงานโฆษณา 

 

COMM2507     การถายภาพเพื่อการสื่อสารงานโฆษณา                                3(2-2-5) 

   Photography for Communication in Advertising 

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : COMM1002 การถายภาพเพื่อการสื่อสาร   

ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการถายภาพเพื่อใหเหมาะสมกับงานโฆษณาประเภทตางๆ 

โดยใชหลักการของการถายภาพเพื่อการสื่อสาร การใชเทคนิคพิเศษตางๆ ในการถายภาพ ทั้ง

ในและนอกสตูดโิอเพือ่งานโฆษณา 

 

COMM2508     การบริหารงานโฆษณา              3(3-0-6) 

   Advertising Management 

ศึกษาการดําเนินงานของบริษัทตัวแทนโฆษณา บทบาทและหนาที่ของฝายบริหารงาน

ลูกคา การจัดการดานการสรางสรรคสิ่งโฆษณา สื่อโฆษณา งบประมาณและบุคลากร การ

ประสานงานทางการตลาด การประเมินผล กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวกับงานโฆษณา 

 



187 
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COMM2509      การผลิตงานโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ                 3(2-2-5) 

    Printed  Media Advertising Production    

ศึกษาหลักเกณฑ กระบวนการผลิตงานโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ การจัดวาง  

องคประกอบ การจัดทําดัมมี่ เทคนิคในการเตรียมและผลิตสื่อจริง ใหนักศึกษาไดนําเสนอ

ความคิด และเทคนิคดานการผลิตงานโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพรูปแบบตางๆ 

 

COMM2601 เทคโนโลยีการผลิตสื่อ                                 3(2-3-4)  

 Media Technology 

  ขอบขายและความสําคัญของสื่อ ประเภทของสื่อ เชน สื่อเพื่อการเผยแพรและสื่อ 

 อิเล็กทรอนิกส กระบวนการผลิตและทดสอบสื่อ การเลือก และวิธีการใชสื่อเพื่อการสงเสริม

และธุรกิจเกษตร ปฏิบัติการตามเน้ือหาขางตน 

  

COMM3005 การวิเคราะหสถานการณเพื่อการสื่อสาร                                 3(3-0-6) 

 Interpretation of Current Affairs for Communication 

เรียนรูวิธีคิด และวิธีการวิเคราะหสถานการณ บุคคล และสื่อทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ ตลอดจนปญหาและแนวโนมของสถานการณที่มีผลกระทบตอสังคมไทย และนําผล

การวิเคราะหไปใชในการสื่อสาร 

  

COMM3006 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น                               3(2-2-5) 

 Communication in Rural Development 

  ศึกษากระบวนการ บทบาท ความรับผิดชอบ และปญหาของการสื่อสาร เพื่อพัฒนา

ทองถิ่น บทบาทของสื่อมวลชนในการพัฒนาทองถิ่น การนําเอาการสื่อสารหลายรูปแบบมาใช

ใหเปนประโยชนตอทองถิ่นและสังคมสวนรวมในดานตาง ๆ ใหเปนประโยชนและสอดคลอง

กับความตองการของทองถิ่น 
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COMM3201 การออกแบบสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส                                3(2-2-5) 

  Computer Design for Electronic Media 

  ศึกษาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลขาวสารตางๆ  หลักการการออกแบบ

และการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส และศึกษาระบบการบริหารจัดการการสื่อสารผานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวารสารศาสตร งานประชาสัมพันธ หรืองานโฆษณา 

 

COMM3202 การเขียนสรางสรรคเชงิวารสารศาสตร                               3(2-2-5) 

 Creative  Writing  in  Journalism 

  ศึกษารูปแบบและวิธีการเขียน คอลัมน  รอยกรอง  เร่ืองเลา  ขาว บทความ บท

วิเคราะห   บทวิจารณ    สารคดี เนนความคิดสรางสรรคในงานเขียน และงานเขียนที่

สรางสรรคสังคม โดยฝกภาคปฏิบัติตลอดภาคเรียน 

 

COMM3203 สิ่งพิมพชุมชน                                               3(2-2-5) 

 Community  Publications  

   ศึกษารูปแบบ  บทบาท  หนาที่ของสิ่งพิมพชุมชนในฐานะเปนสื่อทางเลือก  

กระบวนการผลิตและเผยแพร โดยเนนการเสนอเน้ือหาที่เกี่ยวของและมีผลกระทบตอชุมชนใน

ดานตาง ๆ  ไดอยางเหมาะสม 

 

COMM3204 การเขียนบทความและบทวิจารณ                                        3(2-2-5) 

 Article and Critics Writing 

  ศึกษาความหมายของบทความ และบทวิจารณ  วิเคราะหรูปแบบการเขียนบทความ

และบทวิจารณประเภทตาง ๆ ที่ปรากฏทางสื่อมวลชน  ศึกษากลวิธีการเขียน และการใชภาษา

ที่ถูกตอง  เหมาะสม   ฝกการแสดงความคิดเห็น และถายทอดความคิดเห็นสูผูรับสาร ปฏิบัติ

เขียนบทความและบทวิจารณประเภทตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานวารสารศาสตร 
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COMM3205 การออกแบบสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร                                         3(2-2-5) 

 Computer  Design  for  Printed  Media 

  ศึกษาพื้นฐานการออกแบบสิ่งพิมพและวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการออกแบบ  

การจัดหนาสื่อสิ่งพิมพเพื่องานวารสารศาสตร  หรืองานประชาสัมพันธ  หรืองานโฆษณา  ฝก

ปฏิบัติการออกแบบสิ่งพิมพ 

 

COMM3206 การถายภาพวารสารศาสตร                                3(2-2-5) 

 Photo  Journalism 

              วิชาท่ีตองเรียนมากอน : COMM1002 การถายภาพเพื่อการสื่อสาร 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการถายภาพเพื่อใหเหมาะสมกับงานประเภทตางๆ ของ

วารสารศาสตร โดยใชหลักการของการถายภาพ เพื่อการสื่อสาร การใชเทคนิคพิเศษตางๆ ใน

การถายภาพ ทั้งในและนอกสตูดิโอเพื่องานดานวารสารศาสตร 

 

COMM3207 การจัดการสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส                                          3(2-2-5) 

 Printed Electronics Media Management 

   ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของสื่ออิเล็กทรอนิกส การจัดการองคกรของสื่อสิ่งพิมพ

อิเล็กทรอนิกส  ระบบสื่อสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส  งานบรรณาธิการ  กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ

อิเล็กทรอนิกส  เสรีภาพและการควบคุม  ธุรกิจการลงทุน  การโฆษณา  การตลาด  

 

COMM3301 การบริหารงานประชาสัมพันธ                                     3(3-0-6) 

 Public Relations Management   

 ศึกษาวัฒนธรรมองคกร การสื่อสารในองคกร หลักการและกลยุทธการบริหารงาน 

การวางแผนงาน การจัดโครงสรางองคกร การจัดสรรบุคลากรและวัสดุอุปกรณ การจัด

งบประมาณ การสั่งการ วิธีการประสานงานขององคกรดานการประชาสัมพันธกับ

กลุมเปาหมาย การติดตามและประเมินผล 
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COMM3302 กลยุทธการสรางสรรคงานประชาสัมพันธ                              3(2–2-5) 

 Creative Public Relations Strategies 

               วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  COMM2304 สื่อประชาสัมพันธ 
   ศึกษากระบวนการสรางสรรคงานประชาสัมพันธ กําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธ  

การคิดสรางสรรควิธีการและการผลิตสื่อประชาสัมพันธโดยใชทักษะขั้นสูง ฝกปฏิบัติการ

สรางสรรคงานประชาสัมพันธโดยใชเคร่ืองมือสื่อสารประเภทตางๆ และประเมินผล

กระบวนการสรางสรรค 

 

COMM3303 การวางแผนการประชาสัมพันธ                               3(2–2-5) 

  Public  Relations  Planning 

  ศึกษากระบวนการวางแผนงานประชาสัมพันธ  การวิจัยการประชาสัมพันธ การ

กําหนดกลุมเปาหมาย การเลือกกลยุทธและวิธีการใชสื่อประชาสัมพันธ การกาํหนด

งบประมาณ การติดตามผลและประเมินผลการประชาสัมพันธ  ฝกปฏิบัติวางแผนการ

ประชาสัมพันธ 

 

COMM3304 การบริหารความสัมพันธเชงิบูรณาการ                               3(2-2-5) 

 Integrated  Relationships  Management 

   ศึกษาหลักการการบริหาร เพื่อสรางความสัมพันธกับกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของกับ

องคกรทั้งภายในและภายนอก  ดวยวิธีการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ 

 

COMM3305 การประชาสัมพันธการตลาด                               3(3–0-6)   

Marketing  Public  Relations  

  ศึกษาความหมาย ความสําคัญทางการตลาด  และ  บทบาท รูปแบบ เทคนิค เคร่ืองมือ 

และกระบวนการการประชาสัมพันธทางการตลาด  
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COMM3306 ประชามต ิ                                  3(2-2-5) 

Public  Opinion 

              วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  COMM3901   ระเบียบวิธีวิจัยทาง นิเทศศาสตร 

  ศึกษาความหมาย   ความสําคัญของประชามติ    การวิเคราะหวิจัยประชามติ ตาม

สถานการณปจจุบัน  ความสัมพันธของประชามติกับการประชาสัมพันธ                ฝกปฎิบัติ

การสํารวจประชามติเพื่อดําเนินงานประชาสัมพันธ  

 

COMM3307 การถายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ                          3(2–2-5) 

 Photography for Public Relations 

  ศึกษาหลักการและเทคนิคการถายภาพ  การคัดเลือกภาพ  การจัดและการ  

  นําเสนอภาพเผยแพรทางสื่อมวลชนหรือกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อการประชาสัมพันธ    

  ฝกปฏิบัติการ ถายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ   

 

COMM3308 การจัดกิจกรรมทางการประชาสัมพันธ                            3(2–2-5) 

  Event  for  Public  Relations 

ศึกษาหลักการ  วิธีการ เทคนิคการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธรูปแบบ

ตาง ๆ     การวางแผนและกําหนดกลยุทธการจัดกิจกรรม ประเมินผลการจัดกิจกรรมการ

ประชาสัมพันธ    ฝกปฎิบัติการจัดกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ 

 

COMM3309 การเจรจาตอรองทางการประชาสัมพันธ                          3(3-0-6) 

 Negotiation for Public Relations 

 ศึกษาหลักการ  ทฤษฎี และทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาตอรอง  การประยุกตใช

ทฤษฎีการสื่อสารและจิตวิทยาเพื่อการโนมนาวใจกลุมเปาหมาย แกไขสถานการณและปญหา

เฉพาะหนา  เพื่อบรรลุวัตถุประสงคทางการประชาสัมพันธ 
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COMM3310 สื่อมวลชนสัมพันธ                               3(2-2-5) 

 Mass Media Relations 

  ศึกษาความหมาย    ความสําคัญ   และหลักการสรางความสัมพันธอันดีระหวาง นัก

ประชาสัมพันธและองคกรกับสื่อมวลชน  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูปฏิบัติงาน

ดานการประชาสัมพันธกับสื่อมวลชน  ตลอดจนภารกิจของผูปฏิบัติงานสื่อมวลชนสัมพันธ ทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

 

COMM3311 การจัดการการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต                        3(3-0-6) 

 Public Relations Management for Crisis 

   ศึกษาความหมาย ลักษณะภาวะวิกฤต และวิเคราะหปจจัยที่กอใหเกิดภาวะวิกฤตของ

องคกรจากกรณีศึกษาภาวะวิกฤตและการจัดการภาวะวิกฤตขององคการประเภทตางๆ 

ตลอดจนการวางแผนประชาสมัพนัธในภาวะวิกฤต โดยนําทฤษฎ ีแนวคดิ และเทคนิคการ

ประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ มาประยุกตใชเพื่อแกไขภาวะวิกฤต 

 

COMM3401 การสรางสรรครายการวิทยุโทรทัศน                          3(2-2-5) 

  Production  Creativity for Television  

 ศึกษากระบวนการสรางสรรครายการวิทยุโทรทัศนประเภทตางๆ เพื่องานนิเทศ

ศาสตร เรียนรูขั้นตอนการผลิต บุคลากรที่เกี่ยวของ หนาที่ความรับผิดชอบของฝายตาง ๆ ฝก

ปฏิบัติผลิตรายการวิทยุโทรทัศน  

 

COMM3402 ธุรกิจงานวิทยุกระจายเสียงและงานวิทยุโทรทัศน                         3(3-0-6) 

  Broadcasting Bussiness 

ศึกษาการดําเนินงานธุรกิจทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน การเชาเวลา

ออกอากาศ การติดตอประสานงานกับสถานี การหาผูสนับสนุนรายการ กฎหมายที่เกี่ยวของกับ

ธุรกิจดานสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
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COMM3403 การแตงหนาและเคร่ืองแตงกายในงานวิทยุโทรทัศน                         3(2-2-5) 

  Make-up and Costumes for Television 

ศึกษาหลักการแตงหนาและการออกแบบเคร่ืองแตงกายผูแสดงทาง วิทยุโทรทัศน 

เทคนิคในการแตงหนาแตงกายใหเหมาะสมกับบทบาท เนื้อเร่ืองและลักษณะงานในสาขา

วิชาชีพนิเทศศาสตร ฝกปฏิบัติแตงหนาและออกแบบเคร่ืองแตงกายเพื่องานวิทยุโทรทัศน  

 

COMM3404 การแสดงทางวทิยุโทรทัศน                             3(2-2-5) 

  Television  Performance 

 ศึกษาและฝกทักษะการแสดงสําหรับงานวิทยุโทรทัศน เพื่อใหเหมาะกับบทบาท 

หนาที่ และรูปแบบรายการโทรทัศนประเภทตางๆ เรียนรูเทคนิคการถายทําเพื่อประโยชนใน

การแสดง 

 

COMM3405 การกํากับการแสดงในงานวิทยุโทรทัศน                            3(2-2-5) 

  Directing for Television 

ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการกํากับการแสดงสําหรับงานวิทยุโทรทัศน หนาที่ความ

รับผิดชอบของผูกํากับการแสดง ฝกปฏิบัติการกํากับการแสดงรายการโทรทัศนรูปแบบตางๆ  

 

COMM3406 การตัดตอและการผลิตกราฟกเพื่องานวิทยุโทรทัศน                          3(2-2-5) 

  Editing and Graphic Production for Television 

                วิชาท่ีตองเรียนมากอน : COMM2403 การสื่อความหมายดวยภาพดานงาน 

          วิทยุ โทรทัศน 

ศึกษาความสําคัญและเทคนิคการตัดตอ การผลิตกราฟกเพื่องานวิทยุโทรทัศน เรียนรู

การใชอุปกรณและโปรแกรมการตัดตอ การผลิตกราฟก ฝกปฏิบัติการตัดตอ และนํากราฟกมา

ใชเพื่องานวิทยุโทรทัศนประเภทตางๆ 
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COMM3407 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน                          3(2-2-5) 

  Broadcasting Programs 

ศึกษาความหมาย องคประกอบสําคัญที่มีผลตอการวางแผน การจัดรายการ หลักการ

จัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ฝกปฏิบัติการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุโทรทัศนประเภทตาง ๆ  

 

COMM3408 การผลิตรายการสาระบันเทิงเพื่องานวิทยุโทรทัศน                           3(2-2-5) 

  Television Production for Edutainment Programs 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน   : COMM3401  การสรางสรรครายการวทิยุโทรทัศน  

 ศึกษากระบวนการ เทคนิคและวิธีการผลิตรายการสาระบันเทิงทางวิทยุโทรทัศน ฝก

ปฏิบัติการผลิตโดยเนนการใชความคิดสรางสรรค ในการผลิตรายการที่ใหทั้งความรูและความ

บันเทิง 

 

COMM3409 การผลิตสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน                        3(2-2-5) 

  Documentary Broadcasting 

               วิชาท่ีตองเรียนมากอน : COMM2406  การสรางสรรครายการวทิยุกระจายเสยีง 

                                                    : COMM3401 การสรางสรรครายการวทิยุโทรทัศน 

ศึกษากระบวนการ เทคนิค และวิธีการผลิตรายการสารคดีทางวิทยุกระจาย เสียงและ

วิทยุโทรทัศน วางแผนและฝกปฏิบัติการผลิตโดยเนนการใชความคิดสรางสรรค  

 

COMM3410 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพื่อการกีฬา                         3(2-2-5) 

  Broadcasting for Sports 

ศึกษากระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนเพื่อการกีฬา การ

วางแผน การเขียนบท การจัดทํารายการ การนําเสนอรายการ ฝกปฏิบัติการผลิตรายการ  

 

COMM3411 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพื่อเด็กและเยาวชน                          3(2-2-5)  

  Broadcasting for Children and Youth 

ศึกษากระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนเพื่อเด็กและเยาวชน 

การวางแผน การเขียนบท การจัดทํารายการ การนําเสนอรายการ ฝกปฏิบัติการผลิตรายการ  
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COMM3412 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน                             3(3-0-6) 

  Broadcasting Management 

ศึกษาหลักการบริหารงานสถานีและองคกรผูผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน  การจัดองคกร การบริหารงานบุคคล การเงินและงบประมาณ วัสดุอุปกรณ  และ

ปญหาในการบริหารงาน  

 

COMM3413 วิทยุชุมชน                               3(3-0-6) 

  Community Radio 

ศึกษาความหมาย ลักษณะ โครงสรางวิทยุชุมชน ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ 

กฎหมายที่เกี่ยวของ สภาพการณปจจุบัน แนวโนม และบทบาท ความสําคัญของวิทยุชุมชนที่มี

ตอสังคม 

 

COMM3501  การสรางสรรคและการผลติงานโฆษณา                         3(2-2-5) 

 Advertising Creativity and Production 

การกําหนดกลยุทธ การสรางสรรค และการถายทอดสูชิ้นงานโฆษณา กระบวนการ

สรางสรรคงานโฆษณาเพื่อใหไดภาพ และ /หรือ ขอความโฆษณา สําหรับสื่อประเภทตางๆ 

ปฏิบัติการสรางสรรค โฆษณาประเภทตางๆ 

 

COMM3502     การออกแบบงานโฆษณาดวยคอมพิวเตอร                     3(2-2-5) 

   Computer Design for Advertising 

  ศึกษา พื้นฐานการออกแบบงานโฆษณา และวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการ

ออกแบบ  และสรางสรรคงานโฆษณา  ฝกปฏิบัติออกแบบเพื่องานโฆษณาประเภทตางๆ  ดวย

คอมพวิเตอร 

 

COMM3503     การวางแผนสื่อโฆษณา                             3(2-2-5) 

   Advertising Media Planning  

ศึกษาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสื่อ วัตถปุระสงค แนวคดิ และหลกัเกณฑในการ

ตัดสนิใจเลอืกสือ่โฆษณา ตลอดจนองคประกอบและกระบวนการในการวางแผนสือ่ 

ปฏิบัติการวางแผนสื่อโฆษณา 
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COMM 3504     ธุรกิจงานโฆษณา   3(3-0-6) 

    Advertising  Business 

ศึกษาการดําเนินงานธุรกิจโฆษณา ประเภท โครงสรางของธุรกิจโฆษณา  การดําเนิน

ธุรกิจโฆษณาในสังคม การจัดการองคกร งบประมาณ กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานโฆษณา  

 

COMM3505     การสื่อสารตราสินคา  3(3-0-6) 

   Brand Communication 

ศึกษาแนวความคิดและหลักการสื่อสารตราสินคา การกําหนดกลยุทธและการวางแผน  

การสื่อสารตราสินคาทุกรูปแบบ ศึกษากรณีตัวอยางการสื่อสารตราสินคารูปแบบตางๆ 

 

COMM3506      การโฆษณาทางสื่อใหม                            3(3-0-6) 

  Moderm Advertising 

ศึกษาความหมายของการโฆษณาสมัยใหม สื่อ รูปแบบ และวิธีนําเสนอโดยศึกษาจาก

บริบททางสังคมเพื่อประกอบการวางแผนการโฆษณา 

 

COMM3507     การโฆษณาทางวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทัศน                   3(2-2-5) 

   Radio and Television Advertising  

ศึกษาหลกัเกณฑและกระบวนการการผลิตงานโฆษณาทางสื่อวิทยุกระจาย เสียงและ

วิทยุโทรทัศน การกําหนดงบประมาณและวางแผน และฝกปฏิบัติ 

 

COMM3508     การโฆษณากับสังคม 3(3-0-6) 

   Advertising in Society 

บทบาทหนาที่ของโฆษณาประเภทตางๆ อิทธิพลหรือผลกระทบของการโฆษณาที่มี

ตอสังคม และความรับผิดชอบของงานโฆษณา ตลอดจนอิทธิพลของสังคมที่มีตอการโฆษณา  
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รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

COMM3509      การสรางสรรคและการผลิตงานโฆษณาชั้นสูง                    3(2-2-5) 

   Advanced Advertising Creativity and Production 

                 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : COMM3501 การสรางสรรคและการผลติงานโฆษณา 

ศึกษาการวางแผน การสรางสรรคงานโฆษณาสําหรับสินคาที่มีลักษณะ เฉพาะ องคกร 

และงานโฆษณาเพื่อสังคม วิเคราะหกลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณาของไทยและ

ตางประเทศ ฝกปฏิบัติการสรางสรรคขั้นสูงผานสื่อประเภท  ตางๆ 

 

COMM3510     การโฆษณาเพื่อการตลาดทางตรง 3(2-2-5) 

   Advertising for Direct  Marketing 

                 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : COMM2503 การวิเคราะหการตลาดเพื่องานโฆษณา 

ศึกษาความหมาย รูปแบบ กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา และระบบสารสนเทศ

เพื่อการตลาดทางตรง และเลือกใชสื่อที่เหมาะสมกับการตลาด สินคา พฤติกรรมผูบริโภค ฝก

ปฏิบัติการโฆษณาเพื่อการตลาดทางตรง 

 

COMM3511     การศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะหผลงานดานการโฆษณา  3(2-2-5) 

   Comparison and Analysis of Advertising  

ศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับโฆษณา และฝกเปรียบเทียบ  ฝกวิเคราะห งานโฆษณา

ประเภทตางๆ กระบวนการ กลยุทธการโฆษณาที่ประสบผลสําเร็จและไมประสบผลสําเร็จ 

 

COMM3512     การวางแผนรณรงคเพื่องานโฆษณา 3(2-2-5) 

   Advertising Campaign Planning 

                  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : COMM3501 การสรางสรรคและการผลติงานโฆษณา 

                              COMM2504 การเขียนบทโฆษณา 

ศึกษากระบวนการวางแผนรณรงคการโฆษณา การกําหนดวัตถุประสงค  กลยุทธ และ

องคประกอบในการวางแผนรณรงค ปฏิบัติการวางแผนรณรงคการโฆษณา 
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รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

COMM3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร                                                               3(3-0-6)  

   Research Methodology in  Communication Arts 

ศึกษาถึงความหมาย  บทบาท  ชนิด  คุณลักษณะของการวิจัย  กระบวนการ  และ

ระเบียบวิธีวิจัย   การวิเคราะหเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การนําเสนองานวิจัย อันเปน

ประโยชนตอวิชาชีพนิเทศศาสตร  

 

COMM4201 การแปลขาวและการเขียนขาวภาษาอังกฤษ                                   3(2-2-5) 

  News   Translation  and  English  News  Writing 

ศึกษาหลักการและกลวิธีพื้นฐานในการแปลขาวภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย  และ

ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ  การเขียนขาวภาษาอังกฤษ ฝกการแปลสํานวนโวหาร  ศัพท

เฉพาะที่ใชในวารสารและหนังสือพิมพ 

 

COMM4202 การจัดทําหนังสือพิมพและนิตยสาร                              3(2-2-5) 

 Newspaper and Magazine Production 

ศึกษารูปแบบ กระบวนการขั้นตอน และฝกปฏิบัติการผลิตหนังสือพิมพและนิตยสาร  

การวางแผนการผลิต ขั้นตอนในการผลิต การจัดเตรียมเน้ือหา                 การดําเนินการผลิต

และประเมนิหนังสอืพมิพและนิตยสาร ปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น  วิธีแกไขและขอเสนอแนะ 

 

COMM4312 การ ประชาสัมพันธทางดานพลศึกษา                             2(2-0-4) 

 Plubic   Relation   in  Physical  Education 

ศึกษาหลักและวิธีการจัดประชาสัมพันธ    ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ   

การประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ  การฝกทักษะการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธทางพล

ศึกษาในรูปแบบสื่อตางๆ  ทั้งสื่อสิ่งพิมพ   เสียงตามสาย  หนังสือพิมพ   ทางวิทยุ  โทรทัศน  

ปฎิบัติงานและการรวบรวมประสบการณเปนรายบุคคลในลักษณะที่แสดงใหเห็นถึงการคิด

การพัฒนางานและการประเมิน                   การเรียนรูของตนเอง 
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รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

COMM4801     การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร        2(90) 

   Preparation for Professional Experience in Communication Arts  

จัดกจิกรรม   เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพทาง

นิเทศศาสตรในดานการรับรู ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียน

ใหมีการเรียนรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทํา

สถานการณหรือรูปแบบตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานวิชาชีพน้ันๆ 

 

COMM4802     การฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร 5(225) 

   Field Experience in Communication Arts  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  COMM4801  การเตรียมฝกประสบการณ 

 วิชาชีพทางนิเทศาสตร  

ฝกปฏิบัติงานดานนิเทศศาสตรในหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจ ทัง้ในและ

ตางประเทศโดยการนําความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดจากการศึกษาไปใชใน

สถานการณจริง จัดใหมีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝกงาน และปจฉิมนิเทศ  เพื่อ

อภิปรายและสรุปผลปญหางานดานนิเทศศาสตรที่เกิดขึ้นตลอดจนวิธีการแกไขปญหาใหสําเร็จ

ลลุวงไปไดดวยดี 

 

COMM4901 สัมมนาทางนิเทศศาสตร                                      1(0-2-1) 

 Seminar  in Communication Arts 

  ศึกษาวิเคราะห วิจารณปญหาในการดําเนินงานทางดานนิเทศศาสตร              โดย

กระบวนการแลกเปลีย่นความคดิเห็น ประยุกตหลักการและทฤษฎีมาใชใหเหมาะสมกับ

สถานการณ และปญหาเพือ่หาขอสรุปหรือเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา  

 

COMM4902 การวิจัยทางนิเทศศาสตร                                         3(0-6-3) 

 Research in Communication Arts  

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  COMM3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร 

  ฝกปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัยทางนิเทศศาสตร และ/หรือนําขอมูลที่ไดจากการ

คนความาจัดทําเปนชิ้นงาน ภายใตการแนะนําดูแลของอาจารย และ/หรือผูทรงคุณวุฒิ  
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