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นิเทศศาสตรบัณฑิต
นศ.บ.
Bachelor of Communication Arts
B. Com. Arts

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรู
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความเขาใจทัศนคติและความสัมพันธที่ดีในองคกร สังคม ประเทศชาติ
มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ

วัตถุประสงคของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม วินัยและความรับผิดชอบตอสังคม
2. มีความรูดานนิเทศศาสตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม
3. มีความคิดสรางสรรค คิดวิเคราะห ใชภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศไดดี
4. มีมนุษยสัมพันธและทัศนคติที่ดี ยอมรับความแตกตางและทำงานรวมกับผูอื่นได
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โครงสรางหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 127 หนวยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1.1 วิชาบังคับ
24 หนวยกิต
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
รหัสวิชา
รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
GE 1072
สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1/1-1/2-0)
GE 1082
โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต
2(2/2-0-0)
GE 1092
จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
2(2/2-0-0)
ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
7 หนวยกิต
GE 1102
ไทยกับสภาวการณโลก
2(2/2-0-0)
GE 1112
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
GE 1113
จีนศึกษา
3(3/3-0-0)
ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2 หนวยกิต
GE 1122
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
2(2/2-0-0)
ง. กลุมวิชาภาษา
9 หนวยกิต
GE 1043
ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
GE 1053
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
GE 1063
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
GE 1053
1.2 วิชาเลือก 6 หนวยกิต
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
GE 2192
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
2(2/2-0-0)
GE 2222
ตรรกวิทยา : การใชเหตุผลในชีวิตประจำวัน
2(2/2-0-0)
ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
GE 2142
อาเซียนศึกษา
2(2/2-0-0)
GE 2152
ผูประกอบการยุคใหม
2(2/2-0-0)
GE 2212
ภาวะผูนำกับการจัดการ
2(2/2-0-0)
GE 2241
ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
1(1/1-0-0)
ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
CS 1001
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป
ในชีวิตประจำวัน
1(0-1/2-0)
GE 2232
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
2(2/2-0-0)
MA 1003
คณิตศาสตร
3(3/3-0-0)
MA 1073
คณิตศาสตรและสถิติ
3(3/3-0-0)
ST 1053
สถิติเบื้องตน
3(3/3-0-0)
ง. กลุมวิชาภาษา
GE 2133
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
GE 2143
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
2.1) วิชาชีพพื้นฐาน
ไมนอยกวา
รหัสวิชา
รายวิชา
CA 1033
ความรูเบื้องตนทางการสื่อสาร
CA 1053
สุนทรียศาสตรเพื่อนิเทศศาสตร
CA 1063
การถายภาพดิจิทัล
CA 1073
คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบดานนิเทศศาสตร
CA 1123
ความรูเบื้องตนทางวิทยุ โทรทัศน วารสารศาสตร
และสื่อใหม
CA 1163
ความคิดเชิงวิพากษและความคิดสรางสรรค
CA 2073
หลักการประชาสัมพันธ
CA 2083
การออกแบบสิ่งพิมพดิจิทัล
CA 2093
การเขียนเพื่อการสื่อสารและการรายงานขาว
CA 2103
ศิลปะการแสดงเบื้องตน
CA 2143
เทคนิคการนำเสนอทางนิเทศศาสตร
CA 2183
การตัดตองานดานนิเทศศาสตร
CA 2193
โฆษณาและสื่อสารการตลาด
CA 3053
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบมัลติมีเดีย
CA 3073
การออกแบบเว็บไซต
CA 3093
ทฤษฎีการสื่อสาร
CA 4001
เตรียมสหกิจศึกษา

91 หนวยกิต
70 หนวยกิต
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
-

CA 4003
CA 4033

การวิจัยทางนิเทศศาสตร
โครงงานพิเศษ

3(2/2-1/2-0)
3(0-3/9-0)

CA 4056

สหกิจศึกษา

6(0-0-6/40)

EG 2243
EG 2253
LA 2123

การฟง-การพูดภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร 3(3/3-0-0)
การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร 3(3/3-0-0)
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3(3/3-0-0)

2.2)
รหัสวิชา
CA 3103
CA 3113

วิชาชีพเลือก
ศึกษาจากรายวิชาตางๆ
รายวิชา
การสรางสรรคบทโฆษณา
แผนกลยุทธสื่อโฆษณา

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

-

ศึกษาวิชาชีพเลือก
ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
คะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมนอยกวา 2.00

CA 3093

ศึกษาวิชาชีพเลือก
ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
ศึกษาวิชาชีพเลือก
ไมนอยกวา21 หนวยกิต
คะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมนอยกวา 2.00

GE 1063
GE 1063
-

-

ไมนอยกวา
21 หนวยกิต ดังนี้
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
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รหัสวิชา
CA 3123
CA 3133
CA 3143
CA 3153
CA 3163
CA 3173
CA 3183
CA 3193
CA 3203
CA 3213
CA 3223
CA 3233
CA 3243
CA 3253
CA 3263
CA 3273
CA 3283
CA 3293
CA 3303
CA 3313
CA 3323
CA 3333
CA 3343
CA 3353
CA 3363
CA 3373
CA 3383
CA 3393
CA 3403
CA 3413
CA 3423
CA 3433
CA 3443
CA 3453
CA 3463

รายวิชา
ความคิดสรางสรรคและกระบวนการโฆษณา
การรณรงคโฆษณา
การสื่อสารตราสินคา
กลยุทธการโฆษณาและชองทางการสื่อสาร
การสรางสรรคและกระบวนการผลิตสื่อโฆษณา
อุตสาหกรรมโฆษณากับสังคม
ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ
เทคนิคการตกแตงภาพดิจิทัล
การสรางสรรคภาพประกอบดิจิทัล
การออกแบบสื่อดิจิทัล
แนวคิดนวัตกรรมเพื่อการออกแบบสื่อดิจิทัล
การออกแบบกราฟกสำหรับแฟชั่น
การออกแบบแอนิเมชั่นสองมิติ
การออกแบบแอนิเมชั่นสามมิติ
การสื่อสารองคกร
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
การสื่อสารเพื่อการโนมนาว
การประชาสัมพันธเชิงกลุยทธ
การประชาสัมพันธการตลาดเชิงบูรณาการ
การประชาสัมพันธดิจิทัล
การประชาสัมพันธเพื่อการสรางภาพลักษณ
การจัดการประเด็นสาธารณะและภาวะวิกฤต
การเขียนบทสำหรับวิทยุ โทรทัศนและสื่อใหม
ออเทอริงซอฟทแวรและการผลิตสื่อออนไลน
การผลิตมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ
คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมชั่นเพื่อโทรทัศน
และสื่อใหม
การผลิตวิทยุดิจิทัล
การผลิตรายการโทรทัศน
การจัดการการผลิตรายการโทรทัศน
การประกาศและการดำเนินรายการ
การเขียนบทเพื่อการแสดง
การแสดงสำหรับสื่อโทรทัศน ภาพยนตรและเวที
การกำกับการแสดง
การเตนรำและขับรองเพื่อการแสดง
การสรางฉาก เวทีและการจัดแสง

หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

Prerequisite Co-requisite
CA 2183
CA 3393
CA 3433
-

-
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รหัสวิชา
รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
CA 3473
การแตงหนาและออกแบบเครื่องแตงกาย
3(2/2-1/2-0)
CA 3483
การจัดการและผลิตงานแสดง
3(2/2-1/2-0)
CA 3493
มัลติมีเดียสำหรับงานแสดง
3(2/2-1/2-0)
CA 2183
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัย ยกเวนวิชาเลือกเสรีของคณะนิเทศศาสตร
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่นเลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 รายวิชาดังนี้
CA 1933
ศิลปะการเชิดหุนคน
3(2/2-1/2-0)
CA 1943
การเตนรำรวมสมัย
3(2/2-1/2-0)
CA 1953
ศิลปะการแสดงเบื้องตน
3(3/3-0-0)
CA 1963
การแสดงละครเวที
3(2/2-1/2-0)
CA 1973
ศิลปะการแสดงและการประยุกตใชในวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
CA 1983
คอมพิวเตอรกราฟก
3(2/2-1/2-0)
4.
วิชาโทนิเทศศาสตร
นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาหลักสูตรวิชาโทนิเทศศาสตร ตองศึกษารายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
4.1) วิชาบังคับ
9 หนวยกิต
CA 1033
ความรูเบื้องตนทางการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
CA 1123
ความรูเบื้องตนทางวิทยุ โทรทัศน วารสารศาสตร
และสื่อใหม
3(3/3-0-0)
CA 2193
โฆษณาและสื่อสารการตลาด
3(3/3-0-0)
4.2) วิชาเลือก
9 หนวยกิต
CA 3103
การสรางสรรคบทโฆษณา
3(3/3-0-0)
CA 3123
ความคิดสรางสรรคและกระบวนการโฆษณา
3(3/3-0-0)
CA 3143
การสื่อสารตราสินคา
3(3/3-0-0)
CA 3213
การออกแบบสื่อดิจิทัล
3(2/2-1/2-0)
CA 3243
การออกแบบแอนิเมชั่นสองมิติ
3(2/2-1/2-0)
CA 3253
การออกแบบแอนิเมชั่นสามมิติ
3(2/2-1/2-0)
CA 3263
การสื่อสารองคกร
3(3/3-0-0)
CA 3273
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2/2-1/2-0)
CA 3283
การสื่อสารเพื่อการโนมนาว
3(3/3-0-0)
CA 3343
การเขียนบทสำหรับวิทยุ โทรทัศนและสื่อใหม
3(2/2-1/2-0)
CA 3383
การผลิตวิทยุดิจิทัล
3(2/2-1/2-0)
CA 3413
การประกาศและการดำเนินรายการ
3(2/2-1/2-0)
CA 3433
การแสดงสำหรับสื่อโทรทัศน ภาพยนตรและเวที 3(2/2-1/2-0)
CA 3453
การเตนรำและขับรองเพื่อการแสดง
3(2/2-1/2-0)
CA 3473
การแตงหนาและออกแบบเครื่องแตงกาย
3(2/2-1/2-0)
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แผนการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

แผนการศึกษาชั้นปที่ 1 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

CA 1033
CA 1053
CA 1163
GE 1043
GE 1053
GE 1082

ความรูเบื้องตนทางการสื่อสาร
สุนทรียศาสตรเพื่อนิเทศศาสตร
ความคิดเชิงวิพากษและความคิดสรางสรรค
ภาษาไทยกับการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต
รวม 17 หนวยกิต 19 ชั่วโมง/สัปดาห

รหัสวิชา
CA 1063
CA 1073
CA 1123

รายวิชา

แผนการศึกษาชั้นปที่ 1 ภาค 2

การถายภาพดิจิทัล
คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบดานนิเทศศาสตร
ความรูเบื้องตนทางวิทยุ โทรทัศนวารสารศาสตร
และสื่อใหม
GE 1072
สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
GE 1092
จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
GE 1122
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
……...… วิชาเลือกหมวดการศึกษาทั่วไป (1)
รวม 17 หนวยกิต 22 ชั่วโมง/สัปดาห

หนวยกิต

Pre

Co

-

-

Pre

Co

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

-

-

2(1/1-1/2-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

-

-

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

หนวยกิต

คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2563

แผนการศึกษาชั้นปที่ 2 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

CA 2083
CA 2183
CA 2193
GE 1063
GE 1112
…………..
…..………

การออกแบบสิ่งพิมพดิจิทัล
การตัดตองานดานนิเทศศาสตร
โฆษณาและสื่อสารการตลาด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
วิชาเลือกเสรี (1)
วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (1)
รวม 19 หนวยกิต 22 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่ 2 ภาค 2

รหัสวิชา

รายวิชา

CA 2073
CA 2093
CA 2103
CA 2143
GE 1102
………………
………………

หลักการประชาสัมพันธ
การเขียนเพื่อการสื่อสารและการรายงานขาว
ศิลปะการแสดงเบื้องตน
เทคนิคการนำเสนอทางนิเทศศาสตร
ไทยกับสภาวการณโลก
วิชาเลือกเสรี (2)
วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (3)
รวม 19 หนวยกิต 20 ชั่วโมง/สัปดาห

หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)

หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)

Pre

Co

GE1053
-

-

Pre

Co

-

-
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คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2563

แผนการศึกษาชั้นปที่ 3 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

GE 1113
CA 3073
CA 3093
EG 2243
…………….
…………….
…………….

จีนศึกษา
การออกแบบเว็บไซต
ทฤษฎีการสื่อสาร
การฟง-การพูดภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร
วิชาชีพเลือก 1
วิชาชีพเลือก 2
วิชาชีพเลือก 3
รวม 21 หนวยกิต 21 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่ 3 ภาค 2

รหัสวิชา

รายวิชา

CA 3053
EG 2253
…………….
…………….
…………….
…………….

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบมัลติมีเดีย
การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร
วิชาชีพเลือก 4
วิชาชีพเลือก 5
วิชาชีพเลือก 6
วิชาชีพเลือก 7
รวม 18 หนวยกิต 21 ชั่วโมง/สัปดาห

หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

Pre
GE 1063
-

Pre
GE 1063
-

Co
-

Co
-

คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2563

แผนการศึกษาชั้นปที่ 4 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

CA 4001

เตรียมสหกิจศึกษา

1(1/1-0-0)

CA 4033

โครงงานพิเศษ

3(0-3/9-0)

ศึกษาวิชาชีพเลือก
ไมนอยกวา
21 หนวยกิต

-

CA 4003
LA 2123

การวิจัยทางนิเทศศาสตร
กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน
รวม 10 หนวยกิต 18 ชั่วโมง/สัปดาห

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

CA 3093
-

-

Pre

Co

-

-

แผนการศึกษาชั้นปที่ 4 ภาค 2

รหัสวิชา

รายวิชา

CA 4056

สหกิจศึกษา
รวม 6 หนวยกิต 18 ชั่วโมง/สัปดาห

หนวยกิต
6(0-0-6/40)

Pre

Co

ศึกษาวิชาชีพเลือก
ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมนอยกวา 2.00

-
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คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2563

คณาจารยคณะนิเทศศาสตร
1. ผศ.รัตนา ทิมเมือง
คณบดี
• นศ.ม.(การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• อ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. ผศ.ดร.ศรัญญทิตา ชนะชัยภูวพัฒน รองคณบดี
• ปร.ด. (นิเทศศาสตรและนวัตกรรม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ศศ.ม. (สื่อสารมวลชน) ม.รามคำแหง
• นศ.บ.(การโฆษณา) ม.กรุงเทพ
3. รศ.ดร.อภิชัจ พุกสวัสดิ์
• ปร.ด.(นิเทศศาสตรและนวัตกรรม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ศศ.ม. (สื่อสารมวลชน) ม.รามคำแหง
• นศ.ม. (การประชาสัมพันธ) ม.กรุงเทพ
• ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส) ม.รามคำแหง
4. ผศ.ดร.ณัฐนันท ศิริเจริญ
• ปร.ด. (นิเทศศาสตร)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
• ว.ม. (การบริหารสื่อสารมวลชน)
ม.ธรรมศาสตร
• ร.ม. (การบริหารจัดการสาธารณะ)
ม.ธรรมศาสตร
• ศป.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. รศ.จรุงยศ อรัณยะนาค
• M.P.C.(Professional Communication)
University of Western Sydney, Australia
• ศป.บ.(นิเทศศิลป) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

6. ผศ.สุกฤตาวัฒน บำรุงพานิช
• ศศ.ม.(การจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม)
ม.เชียงใหม
• ศศ.บ.(นาฏศิลปและการละคร)
ม.ราชภัฏจันทรเกษม
• ป.นศ.(นาฏศิลป) ว.นาฏศิลป
7. ดร.ปทุมมา บำเพ็ญทาน
• ค.ด. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ค.ม. (ศิลปศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (ศิลปศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
8. อาจารยสรวลสรรค พจนอารี
• นศ.ม. (นิเทศศาสตรธุรกิจ) ม.ธุรกิจบัณฑิตย
• ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) ว.ครูบานสมเด็จเจาพระยา
9. อาจารยใจบุญ แยมยิ้ม
• อ.ม. (ศิลปการละคร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ศศ.ม. (การจัดการทางวัฒนธรรม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• บธ.บ. (การตลาด) ม.รามคำแหง
• บธ.บ. (การจัดการ) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
10. อาจารยณฐมน วันวิชัย
• นศ.ม.(นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• นศ.บ. (การโฆษณา) ม.กรุงเทพ
11. อาจารยพิรชา ทองอุไร
• ศล.ม. (คอมพิวเตอรอารต) ม.ลัยรังสิต
• วท.บ. (คอมพิวเตอร) ม.สงขลานครินทร

คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2563
คำอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
วิชาบังคับ
ก.กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1/1-1/2-0)
Health and Development of Quality of Life
Prerequisite : None
ความจำเปนและความตองการของมนุษยในการออกกำลังกาย
การพัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิต โครงสรางและหนาที่การทำงาน
ของรางกายมนุษย หลักการและวิธีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
สมรรถภาพทางกาย การป อ งกั น การบาดเจ็ บ จากการเล น กี ฬ า
และออกกำลังกาย นันทนาการเพื่อสุขภาพ การเปนผูนำและผูตามที่ดี
การนำความรูและทักษะการออกกำลังกายไปประยุกตใชในชีวิต
ประจำวันไดอยางเหมาะสม การฝกภาคปฏิบัติ
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต
2(2/2-0-0)
Worldviews and Ways of Life
Prerequisite : None
ความหมายและความสำคัญของโลกทัศน ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอโลกทัศน โลกทัศนกับการดำเนินชีวิตที่ดีงามทั้งในระดับปจเจกชน
สั ง คมและสิ ่ ง แวดล อ มบนพื ้ น ฐานจริ ย ธรรมทางปรั ช ญาและศาสนา
โลกทัศนที่มีตอการอุทิศตนเพื่อสังคมสวนรวม
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
2(2/2-0-0)
Psychology for Living
Prerequisite : None
ศาสตรเกี่ยวกับความเขาใจตนเอง การตระหนักในคุณคาของตน
ความเขาใจผูอื่น การสรางความสัมพันธ การมีสุขภาพจิตที่ดีในการดำรงชีวิต
เสริมสรางการทำงานรวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการกับปญหา
และการพัฒนาศักยภาพแหงตน
ข.กลุมวิชาสังคมศาสตร 7 หนวยกิต
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
2(2/2-0-0)
Thailand in Contemporary World Events
Prerequisite : None
การปรั บ ตั ว ของไทยด า นเศรษฐกิ จ การเมื อ ง สั ง คม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม การสื่อสารและเทคโนโลยี โอกาสและผลกระทบ
จากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ แนวคิดการคาเสรี ไทยกับเขตการคาเสรี
สำคั ญ แนวโน ม ของภู ม ิ ภ าคเอเชี ย และสถานการณ โ ลกในอนาคต
ตลอดจนความร ว มมื อ ในการแก ป  ญ หาของประชาคมโลกเพื ่ อ ให เ กิ ด
การพัฒนาอยางยั่งยืน
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GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
Life and Sufﬁciency Economy
Prerequisite : None
ความเปนมา และความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
แนวทางการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งเกษตรทฤษฎี ใ หม แ ละปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
กรณีศกึ ษาในโครงการพระราชดำริ การประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจพอเพียง
กั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม กรณี ต ั ว อย า งเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
และการรวมเปนพลังขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1113 จีนศึกษา
3(3/3-0-0)
Chinese Studies
Prerequisite : None
ลักษณะภูมปิ ระเทศ ประวัตศิ าสตร การเมืองการปกครอง ประชากร
ชนชาติ ศาสนา เศรษฐกิจ การคาระหวางประเทศ การศึกษา การกีฬา
ศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธไทย-จีน
ค.กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2 หนวยกิต
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
2(2/2-0-0)
Information Technology and Learning
Prerequisite : None
การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบนั และโปรแกรมประยุกต
ในการสืบคนขอมูล การแสวงหาความรู การสื่อสารและการแลกเปลี่ยน
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายคอมพิวเตอร ฐานขอมูลและแหลงขอมูล
เพื่อการเรียนรู คุณธรรม จริยธรรมในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ง.กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
Thai Language and Communication
Prerequisite : None
ฝ ก ทั ก ษะการใช ภ าษาไทยในด า นการฟ ง การพู ด การอ า น
และการเขี ย น การฟ ง และการอ า นจั บ ใจความ การพู ด ในที ่ ป ระชุ ม
การเขียนรูปแบบตางๆ การใชภาษาสื่อมวลชน การอานสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ
เพื่อเปนเครื่องมือในการศึกษาหาความรู และการใชภาษาไทยในการสื่อสาร
ในชีวติ ประจำวัน การรูเ ทาทันความเปลีย่ นแปลงทางภาษาไทยทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม
ทั้งฐานะผูรับสารและผูสงสาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
English for Communication 1
Prerequisite : None
การใช ท ั ก ษะภาษาทั ้ ง 4 ด า น คื อ การฟ ง การพู ด การอ า น
และการเขียน โดยเนนการฟงและการพูดในชีวิตประจำวัน
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GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
English for Communication 2
Prerequisite : GE1053
การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน
และการเขียนในระดับที่สูงขึ้น โดยเนนการฟงและการพูดในชีวิตประจำวัน
วิชาเลือก
ก.กลุมวิชามนุษยศาสตร
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
2(2/2-0-0)
Thai Culture and Wisdom
Prerequisite : None
พัฒนาการและการคลี่คลายขยายตัวของวัฒนธรรมตั้งแตอดีต
สูป จ จุบนั ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมไทย ศาสนา ความเชือ่ จารีตประเพณี
ศิลปกรรม และภูมิปญญาไทย บทบาทหนาที่และทิศทางของวัฒนธรรมไทย
ในยุคโลกาภิวัตน
GE 2222 ตรรกวิทยา : การใชเหตุผลในชีวิตประจำวัน
2(2/2-0-0)
Logic : Reasoning for Daily Life
Prerequisite : None
ความหมายและขอบเขตของตรรกวิทยา ภาษากับการอางเหตุผล
ประโยคตรรกวิทยาและการตีความประโยคไวยากรณใหเปนประโยค
ตรรกวิทยา การอางเหตุผลทางตรรกวิทยา เกณฑตัดสินการอางเหตุผล
ขอบกพรองในการอางเหตุผลและการวิเคราะหการอางเหตุผลที่ปรากฏ
ในชีวิตประจำวัน
ข.กลุมวิชาสังคมศาสตร
GE 2142 อาเซียนศึกษา
2(2/2-0-0)
ASEAN Studies
Prerequisite : None
พัฒนาการของอาเซียน ความเปนมาของชาติสมาชิกอาเซียน โอกาส
ผลกระทบ และความรวมมือระหวางประชาคมอาเซียนใน3 เสาหลัก
ดานความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม
2(2/2-0-0)
Modern Entrepreneurship
Prerequisite : None
แนวคิดในการจัดการธุรกิจ ความสำคัญของธุรกิจ พื้นฐานความรู
ทางธุรกิจที่สามารถนำไปใชในการเปนผูประกอบการ การวางแผนธุรกิจ
เพื่อใชในการดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอมโดยการใช
หลักธรรมาภิบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใหยั่งยืน
GE 2212 ภาวะผูนำกับการจัดการ
2(2/2-0-0)
Leadership and Management
Prerequisite : None
ลักษณะของผูนำและภาวะความเปนผูนำ การพัฒนาและบูรณาการ
กระบวนการทางการจั ด การเพื ่ อ พั ฒ นาทั ก ษะทางความคิ ด และทั ก ษะ
ทางดานการทำงานรวมกับผูอื่น

GE 2241 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
1(1/1-0-0)
Learning Skills in Higher Education
Prerequisite : None
ระบบการศึกษาและหลักสูตรระดับอุดมศึกษา คุณลักษณะของผูที่
ประสบผลสำเร็จในการเรียน การสรางแรงจูงใจและการตัง้ เปาหมายในการเรียน
แนวปฏิบัติที่ดีของทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา และการสรางสมาธิ
ในการเรียน การเรียนรูผานกิจกรรมนักศึกษา
ค.กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป
1(0-1/2-0)
ในชีวิตประจำวัน
Application of Software in Daily Life
Prerequisite : None
วิธีการใชงานโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทตางๆ อาทิ โปรแกรม
ประมวลผลคำ โปรแกรมตารางการคำนวณ โปรแกรมเพื่อการนำเสนองาน
โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล โปรแกรมสำหรับการพัฒนาเว็บเพจ
การประยุกตใชงานในชีวิตประจำวัน หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการใชงาน
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
2(2/2-0-0)
Humans and Environments
Prerequisite : None
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ปญหา
และผลกระทบจากการทำลายทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล อ ม
แนวทางการแกปญหาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืนและสรางความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม
MA 1003 คณิตศาสตร
3(3/3-0-0)
Mathematics
Prerequisite : None
การแกระบบสมการเชิงเสนโดยใชเมทริกซและดีเทอรมิแนนต
ความหมายของเวกเตอรในปริภูมิ3 มิติ การบวก การลบ ผลคูณเชิงสเกลาร
และผลคูณเชิงเวกเตอร ฟงกชนั ลิมติ และความตอเนือ่ ง อนุพนั ธและการประยุกต
การอินทิเกรตและการประยุกต
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ
3(3/3-0-0)
Mathematics and Statistics
Prerequisite : None
ระบบจำนวนจริง การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระบบพิกดั ฉาก
และเสนตรง การแกระบบสมการเชิงเสนโดยใชกฎของเครเมอร แหลงที่มา
ของขอมูล ประเภทของขอมูล ระดับ การวัด วิธีการทางสถิติ วิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูล สถิติเชิงพรรณนา ความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะ
เปนแบบไมตอเนื่องและแบบตอเนื่อง การแจกแจงความนาจะเปนของคา
จากตัวอยางสุม
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ST 1053 สถิติเบื้องตน
3(3/3-0-0)
Introduction to Statistics
Prerequisite : None
ความสำคัญและประโยชนของวิชาสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล
ประเภทของข อ มู ล การสุ  ม ตั ว อย า ง การนำเสนอข อ มู ล ด ว ยสถิ ต ิ
เชิงพรรณนา ความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม
แบบตอเนื่องและแบบไมตอเนื่อง การแจกแจงของฟงกชันจากตัวอยางสุม
การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน
ง.กลุมวิชาภาษา
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
Chinese for Communication I
Prerequisite : None
สัทอักษรจีนและการผสมสัทอักษรจีนเพื่อใหเกิดเสียงอาน
ตัวอักษรจีนตามระบบสัทศาสตรจีน การฟง พูด อาน เขียนภาษาจีน
เรียนรูคำศัพททั่วไปที่ใชในชีวิตประจำวันและระบบไวยากรณพื้นฐานงายๆ
GE 2143 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
Chinese for Communication 2
Prerequisite : GE 2133
การฟง พูด อานภาษาจีน เรียนรูคำศัพททั่วไปในชีวิตประจำวัน
และระบบไวยากรณ พ ื ้ น ฐานง า ยๆ การเขี ย นตั ว อั ก ษรจี น ตลอดจน
การฝกหัดเขียนเรียงความสั้นๆ
2.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 91 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาชีพพื้นฐาน ไมนอยกวา 70 หนวยกิต
CA 1033 ความรูเบื้องตนทางการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
Introduction to Communication
Prerequisite : None
ความหมาย ความสำคัญ วิวัฒนาการ วัตถุประสงค องคประกอบ
กระบวนการและแบบจำลองการสื ่ อ สาร ประกอบด ว ย การสื ่ อ สาร
กั บ ตนเอง การสื ่ อ สารระหว า งบุ ค คล การสื ่ อ สาร ในองค ก าร
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม การสื่อสารสาธารณะ การสื่อสารมวลชน
และการสื่อสารผานสื่อใหม
CA 1053 สุนทรียศาสตรเพื่อนิเทศศาสตร
3(2/2-1/2-0)
Aesthetics for Communication Arts
Prerequisite : None
แนวคิด ทฤษฎี หลักการทางศิลปะและสุนทรียศาสตรในงาน
นิเทศศาสตร การใชสุนทรียะเพื่อวิเคราะหเลือกสรรคุณคาและความงาม
อุดมคติชีวิตและการพัฒนาประสาทสัมผัสที่สงผลตอความเขาใจและ
การสรางสรรคผลงานศิลปะ ฝกปฏิบัติงานสุนทรียศาสตรเพื่อนิเทศศาสตร
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CA 1063 การถายภาพดิจิทัล
3(2/2-1/2-0)
Digital Photography
Prerequisite : None
แนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การความรู  ค วามเข า ใจ เทคนิ ค และวิ ธ ี
การถายภาพ การใชอุปกรณการถายภาพระบบดิจิทัล การเลาเรื่องและสื่อสาร
ดวยภาพ การตกแตงภาพ การใชภาพถายเพื่อการสื่อสาร อาทิงานโฆษณา
งานประชาสัมพันธงานสารคดี ภาพขาว ฝกปฏิบัติถายภาพดิจิทัล
CA 1073 คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบดานนิเทศศาสตร 3(2/2-1/2-0)
Computer for Art and Design
Prerequisite : None
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิวัฒนาการคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
การวิเคราะหการใชอุปกรณและการใชโปรแกรมเพื่อการออกแบบ รูปแบบไฟล
ฝกปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสื่อ การพิมพและการเตรียม
ตนฉบับสำหรับสงพิมพ
CA 1123 ความรูเบื้องตนทางวิทยุ โทรทัศน
3(3/3-0-0)
วารสารศาสตรและสื่อใหม
Introduction to Radio, Television,
Journalism and New Media
Prerequisite : None
ความหมาย ลักษณะ ธรรมชาติ พัฒนาการ ระบบและกระบวน
การกระจายภาพและเสียงของวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพและสื่อใหม
แนวคิดและหลักการทางวารสารศาสตร การกำกับดูแล บทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบของสื่อการหลอมรวมของสื่อและเทคโนโลยีและผลกระทบ
CA 1163 ความคิดเชิงวิพากษและความคิดสรางสรรค
3(3/3-0-0)
Critical Thinking and Creative Thinking
Prerequisite : None
หลักการ ความหมาย รูปแบบ วิธีและกระบวนการของการคิด
เชิงวิพากษและการคิดสรางสรรค การวินิจฉัยและแยกแยะขอมูล
การคิดสรางสรรคและการคิดวิพากษ เพื่อสรางสรรคผลงานรูปแบบตางๆ
ทางนิเทศศาสตร
CA 2073 หลักการประชาสัมพันธ
3(3/3-0-0)
Principle of Public Relations
Prerequisite : None
แนวคิด หลักการ ความหมาย ความสำคัญ วิวัฒนาการและกระบวน
การประชาสัมพันธ การสรางสรรคสื่อและกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ
บทบาท หน า ที ่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ จรรยาบรรณของนั ก ประชาสั ม พั น ธ
และองคกรการประชาสัมพันธ
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CA 2083 การออกแบบสิ่งพิมพดิจิทัล
3(2/2-1/2-0)
Digital Printed Media Design
Prerequisite : None
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ แนวทาง รูปแบบ การวิเคราะห ออกแบบ
และสรางสรรคสื่อสิ่งพิมพดิจิทัล อาทิ หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ
สิ่งพิมพเฉพาะกิจ อินโฟกราฟก ระบบการพิมพดิจิทัล ฝกปฏิบัติการออกแบบ
สิ่งพิมพดิจิทัล
CA 2093 การเขียนเพื่อการสื่อสารและการรายงานขาว
3(2/2-1/2-0)
Writing for Communication and News Reporting
Prerequisite : None
แนวคิ ด หลั ก การ เทคนิ ค การจั บ ประเด็ น การคิ ด ประเด็ น และ
การประเมินคุณคาของเนื้อหาสาร การเขียนขาว การวิเคราะหและวิจารณขาว
การเขียนเพื่อสื่อสารในสื่อตาง ๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุกระจายเสียง
สื ่ อ วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น แ ละสื ่ อ ใหม ฝ ก ปฏิ บ ั ต ิ ก ารเขี ย นเพื ่ อ การสื ่ อ สาร
และการรายงานขาว
CA 2103 ศิลปะการแสดงเบื้องตน
3(3/3-0-0)
Introduction to Performing Arts
Prerequisite : None
แนวคิด หลักการ ความสำคัญ รูปแบบและวิวัฒนาการของศิลปะ
การแสดงในประเทศและตางประเทศ ระบบการทำงาน บทบาทความรับผิดชอบ
และอิทธิพลของศิลปะการแสดงที่มีตอสังคม การใชศิลปะและการแสดง
ในงานนิเทศศาสตร
CA 2143 เทคนิคการนำเสนอดานนิเทศศาสตร
3(2/2-1/2-0)
Presentation Technique for Communication Arts
Prerequisite : None
แนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การและเทคนิ ค การนำเสนองาน
ดานนิเทศศาสตร การพัฒนาบุคลิกภาพ การพูด จิตวิทยา การใชพื้นที่
การสรางบรรยากาศและเทคโนโลยีเพื่อการนำเสนอ ฝกปฏิบัติการนำเสนอ
ดานนิเทศศาสตร
CA 2183 การตัดตองานดานนิเทศศาสตร
3(2/2-1/2-0)
Editing for Communication Arts
Prerequisite : None
ความสำคัญ หลักการ เทคนิคการตัดตอและลำดับภาพเคลื่อนไหว
การใชโปรแกรมสำเร็จรูป ภาพวิดโี อ ภาพนิง่ กราฟก ไตเติล้ เพลงและเสียงประกอบ
การเอ็กซพอรตไฟล ฝกปฏิบัติการตัดตองานดานนิเทศศาสตร

CA 2193 โฆษณาและสื่อสารการตลาด
3(3/3-0-0)
Advertising and Marketing Communications
Prerequisite : None
แนวคิด หลักการ กระบวนการ กลยุทธและความคิดสรางสรรค
ในงานโฆษณาและสื่อสารการตลาด นวัตกรรมและชองทางการสื่อสาร
ในสังคมดิจิทัล การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค การรณรงคโฆษณา
การโฆษณาและการสื่อสารการตลาดกับบริบทสังคม การดำเนินงานของ
บริ ษ ั ท ตั ว แทนโฆษณา การกำกั บ ดู แ ล มาตรฐาน จรรยาวิ ช าชี พ
และกฎหมายที่เกี่ยวของ
CA 3053 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบมัลติมีเดีย
3(2/2-1/2-0)
Computer for Multimedia Design
Prerequisite : None
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การวิเคราะห การออกแบบและสรางสรรค
งานมัลติมีเดียสำหรับสื่อประสมและสื่อใหมการใชโปรแกรมเพื่อออกแบบ
ภาพเคลื่อนไหวสองมิติและสามมิติ ฝกปฏิบัติคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
มัลติมีเดีย
CA 3073 การออกแบบเว็บไซต
3(2/2-1/2-0)
Website Design
Prerequisite : None
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ กระบวนการออกแบบ เทคโนโลยี
และการพัฒนาเว็บไซต รูปแบบไฟลที่ใช การออกแบบระบบเนวิเกชั่น
อินเตอรเฟซ การจัดรูปแบบตัวอักษร การเผยแพรและประชาสัมพันธเว็บไซต
ฝกปฏิบัติการออกแบบเว็บไซต
CA 3093 ทฤษฎีการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
Theories of Communication
Prerequisite : None
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ กลยุทธ บทบาทและอิทธิพลของ
การสื่อสารที่มีตอการเรียนรู ทัศนคติ พฤติกรรมของบุคคล การรูเทาทันสื่อ
ผลกระทบของการสื่อสารตอสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม
CA 3103 การสรางสรรคบทโฆษณา
3(3/3-0-0)
Creative Copywriting
Prerequisite : None
แนวคิดและหลักการสรางสรรคบทโฆษณาตามกรอบกฎหมาย
การโฆษณา ลิขสิทธิ์ภาพและเสียง มาตรฐานจรรยาวิชาชีพดานโฆษณา
รสนิยมและความเหมาะสมกับบริบทของสังคม

คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2563
CA 3113 แผนกลยุทธสื่อโฆษณา
3(3/3-0-0)
Advertising Media Strategic Plan
Prerequisite : None
แนวคิ ด องค ป ระกอบและกลยุ ท ธ ก ารวางแผนสื ่ อ โฆษณา
การศึกษาขอมูล การกำหนดกลยุทธ การวางแผน กระบวนการ วิธีการซื้อ
และการวิเคราะหสื่อโฆษณา ความสำคัญ โครงสราง ขอบเขตและหนาที่
ของบริษัทตัวแทนสื่อโฆษณา
CA 3123 ความคิดสรางสรรคและกระบวนการโฆษณา
3(3/3-0-0)
Creativity and Advertising Process
Prerequisite : None
แนวคิดวิธีคิด การเรียนรู ถอดแบบ การคนหาแรงบันดาลใจ
กระบวนการและองคประกอบการสรางสรรคงานโฆษณา กระบวนการ
สรางสรรค การแขงขันนำเสนองาน วิธกี ารสรางสรรคงานโฆษณาเพือ่ การพาณิชย
และการประกวด ฝกปฏิบัติความคิดสรางสรรคและกระบวนการโฆษณา
CA 3133 การรณรงคโฆษณา
3(2/2-1/2-0)
Advertising Campaign
Prerequisite : None
แนวคิด หลักการ การกำหนดกลยุทธและวางแผนรณรงคการโฆษณา
และสื่อสารการตลาดสำหรับสินคา บริการ ตราสินคา องคกร ฯลฯ บูรณาการ
การใชสื่ออยางสรางสรรค สอดคลองกับแผนกลยุทธสื่อ ฝกปฏิบัติการ
รณรงคโฆษณา
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CA 3173 อุตสาหกรรมโฆษณากับสังคม
3(3/3-0-0)
Advertising Industry in Society
Prerequisite : None
รูปแบบ โครงสราง การบริหารงาน ความรับผิดชอบและตำแหนง
งานของหนวยงานโฆษณาในองคกรและบริษัทตัวแทนโฆษณา หลักการบริหาร
องคกรและธุรกิจโฆษณา อุตสาหกรรมโฆษณาไทย ความคิดสรางสรรค
กฎหมายโฆษณา การกำกั บ ดู แ ล การพั ฒ นาวิ ช าชี พ และความสั ม พั น ธ
กับภาคสวนตาง ๆ
CA 3183 ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ
3(3/3-0-0)
History of Art and Design
Prerequisite : None
ความเปนมาและวิวัฒนาการของศิลปะการแบงสมัยศิลปะ
การรับรูและการถายเทอิทธิพลของเนื้อหาและรูปแบบของศิลปะแตละสมัย
การศึกษาความสัมพันธระหวางศิลปะกับการออกแบบเพือ่ เปนแนวคิดสรางสรรค
งานศิลปะและการออกแบบงานนิเทศศาสตร
CA 3193 เทคนิคการตกแตงภาพดิจิทัล
3(3/3-0-0)
Digital Image Retouching Technique
Prerequisite : None
หลักการ แนวคิด การเตรียมไฟลและการใชเทคนิคพิเศษสำหรับ
ตกแตงภาพดิจิทัลเพื่อสิ่งพิมพ โฆษณา บรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑแฟชั่นและ
งานมัลติมีเดีย ฝกปฏิบัติเทคนิคการตกแตงภาพดิจิทัล

CA 3143 การสื่อสารตราสินคา
3(3/3-0-0)
Brand Communication
Prerequisite : None
แนวคิด หลักการ องคประกอบการสราง การสื่อสารและรักษา
มาตรฐานของตราสินคาอยางยั่งยืน บูรณาการกลยุทธการสรางสรรคและ
การสื่อสารที่สอดคลองกับบริบทสังคม หลักกฎหมายโฆษณา รสนิยม
และความเหมาะสม

CA 3203 การสรางสรรคภาพประกอบดิจิทัล
3(2/2-1/2-0)
Creative Digital Illustration
Prerequisite : None
แนวคิด วิธีการ กระบวนการและเทคนิคการออกแบบภาพ
ประกอบดิจิทัล การสรางแรงบันดาลใจจากปจจัยภายในและภายนอก
กฎหมายและลิขสิทธิท์ เ่ี กีย่ วของกับภาพประกอบดิจทิ ลั การใชอปุ กรณและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร ฝกปฏิบัติการสรางสรรคภาพประกอบดิจิทัล

CA 3153 กลยุทธการโฆษณาและชองทางการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
Advertising Strategy and Communication Channel
Prerequisite : None
แนวคิดและการกำหนดกลยุทธการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
วิธกี ารดำเนินเรือ่ งในสือ่ โฆษณา ชองทางการสือ่ สารเพือ่ การโฆษณาในสือ่ หลัก
สื่อทางเลือก สื่อดิจิทัล สื่อนวัตกรรมและกิจกรรมทางการตลาด

CA 3213 การออกแบบสื่อดิจิทัล
3(2/2-1/2-0)
Digital Media Design
Prerequisite : None
วิวฒ
ั นาการการออกแบบสือ่ จากยุคอนาล็อกสูย คุ ดิจทิ ลั แนวคิดหลัก
การและเทคนิคการออกแบบตัวอักษร อัตลักษณองคกร อินโฟกราฟก
กราฟกบนบรรจุภณ
ั ฑการศึกษาภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ เพือ่ การออกแบบสือ่ ดิจทิ ลั
ฝกปฏิบัติการออกแบบสื่อดิจิทัล

CA 3163 การสรางสรรคและกระบวนการผลิตสื่อโฆษณา 3(2/2-1/2-0)
Media Creation and Production Advertising
Prerequisite : None
แนวคิด วิธีการสรางสรรคและกระบวนการผลิตสื่อโฆษณาในสื่อหลัก
สื่อทางเลือก สื่อดิจิทัล สื่อนวัตกรรมและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการโฆษณา
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ฝกปฏิบัติการสรางสรรคและกระบวนการผลิตสื่อโฆษณา
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คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2563

CA 3213 การออกแบบสื่อดิจิทัล
3(2/2-1/2-0)
Digital Media Design
Prerequisite : None
วิวัฒนาการการออกแบบสื่อจากยุคอนาล็อกสูยุคดิจิทัล
แนวคิดหลักการและเทคนิคการออกแบบตัวอักษร อัตลักษณองคกร
อินโฟกราฟก กราฟกบนบรรจุภัณฑการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อ
การออกแบบสื่อดิจิทัล ฝกปฏิบัติการออกแบบสื่อดิจิทัล

CA 3263 การสื่อสารองคกร
3(3/3-0-0)
Corporate Communication
Prerequisite : None
ความสำคัญ วัตถุประสงค องคประกอบและบทบาทหนาทีก่ ารสือ่ สาร
องคกร รูปแบบการสือ่ สารองคกร กลยุทธ กลวิธี กระบวนการและการดำเนิน
งานประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอกขององคกรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชนและองคกรสาธารณกุศล

CA 3223 แนวคิดนวัตกรรม
3(2/2-1/2-0)
เพื่อการออกแบบสื่อดิจิทัล
Innovative Concept for Digital Media Design
Prerequisite : None
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนานวัตกรรม การวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล การออกแบบเพื่อมวลชน การออกแบบ
กราฟกสำหรับสภาพแวดลอม การออกแบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และการออกแบบเพื่อประสบการณผูใช ฝกปฏิบัติแนวคิดนวัตกรรมเพื่อ
การออกแบบสื่อดิจิทัล

CA 3273 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2/2-1/2-0)
Writing for Public Relations
Prerequisite : None
ความสำคัญ วัตถุประสงค รูปแบบการเขียน หลักการและลีลา
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ การเขียนขาวประชาสัมพันธ การเขียน
คำบรรยายภาพขาว การเขียนบทความและสารคดี การเขียนคำบรรยายสรุป
คำขวัญ การเขียนคำกลาวรายงาน คำปราศรัย ฝกปฏิบัติการเขียนเพื่อ
การประชาสัมพันธ

CA 3233 การออกแบบกราฟกสำหรับแฟชั่น
3(2/2-1/2-0)
Graphic Design for Fashion
Prerequisite : None
ความเปนมาและวิวฒ
ั นาการของแฟชัน่ ในแตละยุค ศึกษารูปแบบ
กราฟก ลวดลายและแพทเทิรน การเลือกวัสดุสำหรับพิมพลายจิตวิทยา
รสนิยม พฤติกรรมผูบ ริโภคและการใชสใี นงานแฟชัน่ ฝกปฏิบตั กิ ารออกแบบ
กราฟกสำหรับแฟชั่น

CA 3283 การสื่อสารเพื่อการโนมนาว
3(3/3-0-0)
Persuasive Communication
Prerequisite : None
ความสำคัญ วัตถุประสงค องคประกอบและบทบาทหนาทีก่ ารสือ่ สาร
เพื่อการโนมนาว แนวคิด ทฤษฎี แบบจำลองการสื่อสารเพื่อการโนมนาว
กลยุทธและกลวิธีการโนมนาวผาน สื่อบุคคล สื่อมวลชนและสื่อใหม
เพื่อปรับเปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติและพฤติกรรม

CA 3243 การออกแบบแอนิเมชั่นสองมิติ
3(2/2-1/2-0)
2D Animation Design
Prerequisite : None
หลั ก การ แนวคิ ด และเทคนิ ค การออกแบบแอนิ เ มชั ่ น
สองมิติ การเขียนบทและแผนภาพการดำเนินเรื่อง การกำหนดจังหวะ
และเวลา มุมกลอง แสงเงา ฉากและดนตรีประกอบ ฝกปฏิบตั กิ ารออกแบบ
แอนิเมชั่นสองมิติ

CA 3293 การประชาสัมพันธเชิงกลุยทธ
3(3/3-0-0)
Strategic Public Relations
Prerequisite : None
ความหมาย บทบาท ความสำคัญ วัตถุประสงคและรูปแบบ
การประชาสัมพันธเชิงกลยุทธ การวางแผนเชิงกลยุทธขององคกร การวางแผน
การประชาสัมพันธเชิงกลยุทธ การสรางภาพลักษณ การจัดการประเด็น
การจัดการภาวะวิกฤต การรณรงค การประชาสัมพันธการตลาด
การประเมินผลการประชาสัมพันธเชิงกลยุทธ

CA 3253 การออกแบบแอนิเมชั่นสามมิติ
3(2/2-1/2-0)
3D Animation Design
Prerequisite : None
หลักการ แนวคิดและเทคนิคการออกแบบแอนิเมชั่นสามมิติ
การเขียนบทและแผนภาพการดำเนินเรื่องการกำหนดจังหวะและเวลา
มุมกลอง แสงเงา ฉากและดนตรีประกอบ ฝกปฏิบัติการออกแบบ
แอนิเมชั่นสามมิติ

CA 3303 การประชาสัมพันธการตลาดเชิงบูรณาการ
3(3/3-0-0)
Integrated Marketing Public Relations
Prerequisite : None
แนวคิด ความหมาย บทบาท ความสำคัญ วัตถุประสงคและรูปแบบ
การประชาสัมพันธการตลาด กลยุทธและกลวิธีการประชาสัมพันธการตลาด
การบูรณาการการประชาสัมพันธองคการและการประชาสัมพันธการตลาด
การสรางภาพลักษณการสรางคุณคาตราสินคาและบริการ
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CA 3313 การประชาสัมพันธดิจิทัล
3(3/3-0-0)
Digital Media for Public Relations
Prerequisite : None
แนวคิด ความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงค องคประกอบ
รูปแบบและบทบาทของนวัตกรรมการประชาสัมพันธดิจิทัล รวมทั้ง กลยุทธ
กลวิธี กระบวนการและการดำเนินงานประชาสัมพันธผานสื่อดิจิทัล
CA 3323 การประชาสัมพันธเพื่อการสรางภาพลักษณ
3(3/3-0-0)
Public Relations for Image Building
Prerequisite : None
ความหมาย ลักษณะ ความสำคัญ บทบาท องคประกอบและ
กระบวนการประชาสัมพันธเพือ่ การสรางภาพลักษณองคกร ภาพลักษณบคุ คล
และภาพลักษณตราสินคา
CA 3333 การจัดการประเด็นสาธารณะและภาวะวิกฤต
3(3/3-0-0)
Public Issue and Crisis Management
Prerequisite : None
แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสำคัญ องคประกอบ เทคนิค
และกลยุทธการจัดการประเด็นปญหาทางการประชาสัมพันธและภาวะวิกฤต
CA 3343 การเขียนบทสำหรับวิทยุ โทรทัศนและสื่อใหม 3(2/2-1/2-0)
Script Writing for Radio, Television and New Media
Prerequisite : None
หลักการและเทคนิคการเขียนบทสำหรับวิทยุ โทรทัศนและสือ่ ใหม
การคนควาการรวบรวมและเลือกสรรขอมูลกระบวนการคิดสรางสรรค
การใชจินตนาการและเหตุผลเพื่อสื่อความหมายและถายทอดเรื่องราว
การเลาเรือ่ ง การวางองคประกอบภาพการเขียนขอเสนอโครงการผลิตรายการ
ฝกปฏิบัติการเขียนบทสำหรับวิทยุ โทรทัศนและสื่อใหม
CA 3353 ออเทอริงซอฟทแวรและการผลิตสื่อออนไลน
3(2/2-1/2-0)
Authoring Software and Online Production
Prerequisite: CA 2183
แนวคิดและหลักการของออเทอริงซอฟทแวร การสรางสรรค
การวางแผนการผลิตการจัดเตรียมเนื้อหาและภาพ การประยุกตใชกราฟก
และออเทอริงซอฟทแวรเพื่อผลิตสื่อใหมและแสดงผลออนไลนผานอุปกรณ
หรือระบบปฏิบตั กิ าร อาทิ สมารทโฟนแท็บเล็ต ระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด
และไอโอเอสฝกปฏิบัติออเทอริงซอฟทแวรและผลิตสื่อออนไลน
CA 3363 การผลิตมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ
3(2/2-1/2-0)
Interactive Multimedia Production
Prerequisite: None
แนวคิด หลักการ วิธีการและเทคโนโลยีมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ
การใชโปรแกรมมัลติมีเดีย อาทิ การทำไฮเปอรลิงค ระบบนำทาง การ
ออกแบบอินเทอรเฟซ การประยุกตใชมัลติมีเดียปฏิสัมพันธเพื่อผลิตเนื้อหา
สำหรับสือ่ วิทยุ สือ่ โทรทัศนและสือ่ ใหม ฝกปฏิบตั กิ ารผลิตมัลติมเี ดียปฏิสมั พันธ
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CA 3373 คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมชั่นสำหรับ
3(2/2-1/2-0)
สื่อโทรทัศนและสื่อใหม
Computer Graphic and Animation for
Television and New Media
Prerequisite : None
หลักการ แนวคิดและประเภทการสรางสรรคกราฟกและแอนิเมชัน่
สต็อบโมชั่น การซอนภาพ การสรางภาพเสมือนจริง การสรางภาพสองมิติ
และสามมิติ การออกแบบไตเติ้ลและกราฟกประกอบรายการ ฝกปฏิบัติ
คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมชั่นสำหรับสื่อโทรทัศนและสื่อใหม
CA 3383 การผลิตวิทยุดิจิทัล
3(2/2-1/2-0)
Digital Radio Production
Prerequisite: None
แนวคิด หลักการสรางสรรคและกระบวนการผลิตงานเพื่อ
ออกอากาศระบบดิจทิ ลั และออนไลน การใชเครือ่ งมือ อุปกรณและโปรแกรม
คอมพิวเตอร การตัดตอไฟลเสียง การใชเพลงและเสียงประกอบ การทำ
สปอตวิทยุ จิงเกิ้ล ฝกปฏิบัติผลิตงานวิทยุดิจิทัล
CA 3393 การผลิตรายการโทรทัศน
3(2/2-1/2-0)
Television Production
Prerequisite: CA 2183
แนวคิด หลักการ กระบวนการ การวางแผนและเทคนิคการผลิตรายการ
โทรทัศนประเภทตาง ๆ การเขียนบทรายการ การใชเพลงและเสียงประกอบ
การใชมุมกลองและภาพประกอบ การวางองคประกอบภาพ การใชอุปกรณ
หนาที่และความรับผิดชอบของฝายตางๆ ฝกปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน
CA 3403 การจัดการการผลิตรายการโทรทัศน
3(2/2-1/2-0)
Television Production Management
Prerequisite: CA 3393
แนวคิด หลักการ การสรางสรรค การวางแผนและการเขียนโครงการ
รายการโทรทัศน การจัดการและผลิตรายการโทรทัศน การใชอุปกรณและ
เทคนิคพิเศษ การใชกราฟกโทรทัศนขั้นสูง ฝกปฏิบัติการจัดการการผลิต
รายการโทรทัศน
CA 3413 การประกาศและดำเนินรายการ
3(2/2-1/2-0)
Broacasting Media Announcing and Performance
Prerequisite: None
แนวคิดหลักการวิธกี ารใชภาษาและการออกเสียงใหถกู ตองตามอักขร
วิธีการอานรอยแกว การอานรอยกรอง การอานบทความ การอานสารคดี
การอานขาว วิธีนำเสนอขอมูลขาวสาร การอานและการพูดออกเสียง
การใชนำ้ เสียง เทคนิคการใชไมโครโฟน การทำหนาทีเ่ ปนผูป ระกาศและผูด ำเนิน
รายการทางสือ่ วิทยุและสือ่ โทรทัศน ฝกปฏิบตั กิ ารประกาศและดำเนินรายการ
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CA 3423 การเขียนบทเพื่อการแสดง
3(2/2-1/2-0)
Script Writing for Performing Arts Communication
Prerequisite : None
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ องคประกอบ รูปแบบ เทคนิคและ
วิธีการเขียนบทเพื่อการแสดง การกำหนดแกนเรื่อง การวางโครงเรื่อง
การสรางตัวละคร การกำหนดฉาก การเขียนบทสนทนาเพื่อสื่อโทรทัศน
ภาพยนตรและเวที ฝกปฏิบัติการเขียนบทเพื่อการแสดง
CA 3433 การแสดงสำหรับสื่อโทรทัศน
3(2/2-1/2-0)
ภาพยนตรและเวที
Acting for Television Film and Stage
Prerequisite : None
แนวคิด ทฤษฏีและการถายทอดความจริงใจของการแสดง
เพื่อสื่อสารการแสดง ฝกปฏิบัติการแสดง การใชรางกาย การผอนคลาย
การหายใจ การเคลือ่ นไหว การใชเสียง การฝกประสาทสัมผัส เพือ่ นำเสนอ
การแสดงสำหรับสื่อโทรทัศน ภาพยนตรและเวที ฝกปฏิบัติการแสดง
สำหรับสื่อโทรทัศน ภาพยนตรและเวที

CA 3473 การแตงหนาและออกแบบเครื่องแตงกาย
3(2/2-1/2-0)
Make-up Techniques and Costume Design
Prerequisite : None
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เทคนิคและเทคนิคพิเศษการแตงหนา
และผมตามบุคลิกลักษณะของตัวแสดง นายแบบ นางแบบ พิธีกร
ผู  ด ำเนิ น รายการ การออกแบบ คั ด เลื อ กและดู แ ลเครื ่ อ งแต ง กาย
และเครื่องประดับ ธุรกิจการเชาเครื่องแตงกายและเครื่องประดับ
ฝกปฏิบัติการแตงหนาและออกแบบเครื่องแตงกาย
CA 3483 การจัดการและผลิตงานแสดง
3(2/2-1/2-0)
Production Management for Performing Arts
Prerequisite : None
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ องคประกอบ รูปแบบ เทคนิค
การกำกับเวที การจัดการและสรางสรรคงานแสดง อาทิ ละครเวที
ละครโทรทัศน ภาพยนตร คอนเสิรต แฟชั่นโชว แถลงขาว เปดตัวสินคา
บทบาทหนาที่และโครงสรางองคกรธุรกิจการแสดง ฝกปฏิบัติการจัดการ
และผลิตงานแสดง

CA 3443 การกำกับการแสดง
3(2/2-1/2-0)
Directing
Prerequisite : CA 3433
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เทคนิคและวิธีการกำกับการแสดง
บทบาทหน า ที ่ ข องผู  ก ำกั บ การแสดง การวิ เ คราะห บ ท ตี ค วาม
กำหนดแนวคิดและแนวทางการแสดง การสรางภาพรวมของการแสดง
สำหรับสื่อโทรทัศน ภาพยนตรและเวที ฝกปฏิบัติการกำกับการแสดง

CA 3493 มัลติมีเดียสำหรับงานแสดง
3(2/2-1/2-0)
Multimedia for Performing Arts
Prerequisite : CA 2183
แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละหลั ก การใช เ ทคโนโลยี ม ั ล ติ ม ี เ ดี ย
การใชเสียงประกอบ การตัดตอภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเทคนิคพิเศษ
ประกอบงานแสดง อาทิ การแสดงบนเวที งานแสง สี เสียง เปดตัวสินคา
เปดงาน พิพิธทัศนา ฝกปฏิบัติการใชมัลติมีเดียสำหรับงานแสดง

CA 3453 การเตนรำและขับรองเพื่อการแสดง
3(2/2-1/2-0)
Dancing and Singing for Performing Arts
Prerequisite : None
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเทคนิคของการเตนรำและ
การขับรอง ลีลา สีหนา ทาทาง จังหวะ การเคลือ่ นไหว การใชพน้ ื ทีก่ ารแสดง
การใชเสียง เพื่อสื่ออารมณและความหมาย ฝกปฏิบัติการเตนรำ
และขับรองเพื่อการแสดง

CA 4001 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1/1-0-0)
Pre Co-operative Education
Prerequisite : ศึกษาวิชาชีพเลือกไมนอยกวา 21 หนวยกิต
และอยูในดุลยพินิจอาจารยประจำกลุมวิชาชีพ
หลักการ กระบวนการ ขั้นตอนและระเบียบขอบังคับสหกิจศึกษา
การเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณงาน การเขียนรายงาน
สหกิจศึกษาและการนำเสนอ ความรูและทักษะดานนิเทศศาสตรที่จำเปน
สำหรับการปฏิบัติงาน การพัฒนาอารมณและบุคลิกภาพ การแกปญหา
ที่เกิดขึ้นระหวางการฝกปฏิบัติงาน

CA 3463 การสรางฉาก เวทีและการจัดแสง
3(2/2-1/2-0)
Scenery and Lighting Techniques
Prerequisite : None
ทฤษฏี หลักการ องคประกอบและเทคนิคการสรางฉาก เวที
อุปกรณประกอบฉาก การจัดแสง เทคนิคพิเศษสำหรับการแสดง
การใชเครื่องมือและอุปกรณไฟฟา ระบบความปลอดภัยและการปองกัน
อุบัติเหตุและอุบัติภัยในโรงละครหรือบริเวณพื้นที่จัดแสดง ฝกปฏิบัติ
การสรางฉาก เวทีและการจัดแสง

CA 4003 การวิจัยทางนิเทศศาสตร
3(2/2-1/2-0)
Communication Arts Research
Prerequisite : CA 3093
แนวคิด ทฤษฎี หลักการความสำคัญและประเภทของการวิจัย
การสรางเครื่องมือ การสุมตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
การวิเคราะหขอมูล การประยุกตใชสถิติสำหรับการวิเคราะหและวิจัยทาง
นิ เ ทศศาสตร การเขี ย นรายงานผลการวิ จ ั ย การนำเสนองานวิ จ ั ย
ฝกปฏิบัติการวิจัยดานนิเทศศาสตร
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CA 4033 โครงงานพิเศษ
3(0 -3/9-0)
Special Project
Prerequisite : ศึกษาวิชาชีพเลือกไมนอยกวา 21 หนวยกิต
และอยูในดุลยพินิจอาจารยประจำกลุมวิชาชีพ
การทำโครงงานเฉพาะเรื ่ อ งโดยบู ร ณาการความรู  เ พื ่ อ ให
เกิดความเชีย่ วชาญเฉพาะทาง รายงานความกาวหนาและผลการดำเนินงาน
จัดทำรายงาน โดยมีอาจารยใหคำปรึกษาตลอดการทำโครงงานพิเศษ
CA 4056 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)
Co-operative Education
Prerequisite : นักศึกษาชั้นปที่ 4 ศึกษารายวิชากลุมวิชาชีพเลือก
ไมนอยกวา 21 หนวยกิตมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00ขึ้นไป

การฝ ก ปฏิ บ ั ต ิ ง านนิ เ ทศศาสตร ไ ม น  อ ยกว า 16 สั ป ดาห ใ น
สถานประกอบการเพื่อเรียนรู มีประสบการณและทักษะวิชาชีพกับเชนเดียว
บุคลากรของสถานประกอบการ การเขียนรายงานและการนำเสนอรายงาน
การปฏิ บ ั ต ิ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาประเมิ น ผลโดยพนั ก งานที ่ ป รึ ก ษา
และคณะกรรมการสหกิจศึกษา
EG 2243 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร 3(3/3-0-0)
สำหรับนิเทศศาสตร
English Listening Speaking for Communication Arts
Prerequisite : GE 1063
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจเนื้อหาสาระจากการสื่อประเภทตาง ๆ
ทักษะการสนทนา การนำเสนอในที่ประชุม และการอภิปรายเปนภาษาอังกฤษ
หัวขอที่เกี่ยวของกับนิเทศศาสตร
EG 2253 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
สำหรับนิเทศศาสตร
English Reading Writing for Communication Arts
Prerequisite : GE 1063
ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตำรา วารสาร
และบทความทางวิ ช าการ ทั ก ษะการเขี ย นรายงาน หลั ก และเทคนิ ค
การแปลอังกฤษเปนไทยและไทยเปนอังกฤษ การแปลขาวสาร โฆษณา
บทความโดยใชศัพท สำนวนที่เกี่ยวของกับนิเทศศาสตร
LA 2123 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3(3/3-0-0)
Law and Ethics for Mass Media
Prerequisite : None
สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพการแสดงความคิ ด เห็ น กฎหมายว า ด ว ย
การหมิ่นประมาท การละเมิดทำใหผูอื่นเสียหายเสียชื่อเสียงเกียรติยศ
และศักดิ์ศรีการละเมิดสิทธิมนุษยชน กฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน
และจริยธรรมสื่อสารมวลชน กฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งพิมพ รวมทั้งกฎหมาย
ลิขสิทธิ์และปญหาการสื่อสารมวลชนในประเทศไทย
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CA 1933 ศิลปะการเชิดหุนคน
3(2/2-1/2-0)
(The Arts of Human Puppet Performing)
Prerequisite : None
ศึกษากระบวนการและวิธีการเชิดหุนไทยในประเภทตางๆ อาทิ
หุนกระบอก หุนหลวงหุนละครเล็ก เปนตน กลวิธีในการประดิษฐสรางสรรค
การเชิดหุนคน ฝกปฏิบัติเชิดหุนคน
CA 1943 การเตนรำรวมสมัย
3(2/2-1/2-0)
(Dancing Contemporary)
Prerequisite : None
การฝกทักษะการเคลื่อนไหว การเตนรำเบื้องตน วิธีการคิด
ออกแบบ สรางสรรคศิลปะการเตนรำโดยการหลีกหนีธรรมเนียมปฏิบัติ
จากกรอบจารีตดั้งเดิม และนำเสนอรูปแบบวัฒนธรรมบันเทิงใหม
แกสังคมปจจุบัน
CA 1953 ศิลปะการแสดงเบื้องตน
3(3/3-0-0)
(Introduction to Performing Arts)
Prerequisite : None
แนวคิด หลักการ ความสำคัญ รูปแบบ วิวัฒนาการของศิลปะ
การแสดงในประเทศและต า งประเทศ ระบบการทำงาน
บทบาทความรับผิดชอบและอิทธิพลของศิลปะการแสดงที่มีตอสังคม
การใชศิลปะและการแสดงในงานนิเทศศาสตร
CA 1963 การแสดงละครเวที
3(2/2-1/2-0)
(Stage Acting)
Prerequisite : None
รู ป แบบ องค ป ระกอบ จุ ด มุ  ง หมายในการแสดงละครเวที
ฝกปฏิบัติเทคนิคการแสดง ในดานทาทาง สีหนา การเคลื่อนไหว การพูด
การกำหนดทิศทาง การแสดงออกของตัวละคร ฝกปฏิบตั กิ ารแสดงละครเวที
CA 1973 ศิลปะการแสดง
3(3/3-0-0)
และการประยุกตใชในวิชาชีพ
(Performing Arts and Professional Application)
Prerequisite : None
รู ป แบบ องค ป ระกอบ เรี ย นรู  เ ครื ่ อ งมื อ ทางการละคร
เพื่อชวยเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระดับบุคคลและระดับกลุม กระบวนการ
ภายใน จิต ปญญา รวมถึงการพัฒนาทางกายเพื่อความเขาใจตนเอง
และผู  อ ื ่ น และเข า ใจความเป น มนุ ษ ย ผ า นการสร า งผลงานละคร
การใชละครในงานสรางเสริมสุขภาพ การเสริมสรางพัฒนาการของเยาวชน
และผูปวย ละครจากประเด็นปญหาของชุมชน ละครบำบัด และการใชละคร
เปนเครือ่ งมือสือ่ สารขอมูลเพือ่ สรางความเขาใจและใหความรูแ กกลุม เปาหมาย
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CA 1983 คอมพิวเตอรกราฟก
3(2/2-1/2-0)
Computer Graphic
Prerequisite : None
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิวัฒนาการคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
การวิเคราะหการใชอุปกรณและการใชโปรแกรมเพื่อการออกแบบ รูปแบบไฟล
ฝกปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสื่อ การพิมพและการเตรียม
ตนฉบับสำหรับสงพิมพ

