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3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1 หลกัสูตร         
           3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร    ไม่น้อยกว่า  129  หน่วยกติ   
           3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
       (1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                                                       30 หน่วยกติ 

      (2) หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า                                                           93    หน่วยกติ 
                         1) กลุ่มวชิาแกน          36     หน่วยกติ                                                        
                         2) กลุ่มวชิาเอก  ให้เลือกเรียนเพียงแขนงวชิาใดแขนงวิชาหน่ึง     50    หน่วยกติ 

  2.1) แขนงวชิาวารสารศาสตร์ดิจิทลั 
         (1) วชิาเอกบังคับ                                          35    หน่วยกติ 

                           (2)  วชิาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า                        15   หน่วยกติ 
  2.2) แขนงวชิาการประชาสัมพนัธ์และการโฆษณา 
         (1) วชิาเอกบังคับ                                          35    หน่วยกติ 

  (2)  วชิาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า                            15   หน่วยกติ 
  2.3) แขนงวชิาวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ และส่ือใหม่ 
         (1) วชิาเอกบังคับ                                          35    หน่วยกติ 
         (2)  วชิาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า                                15   หน่วยกติ 

     3) กลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ไม่น้อยกว่า      7   หน่วยกติ 
       (3) หมวดวชิาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า                                                  6   หน่วยกติ 
 
           3.1.3 รายวชิาในโครงสร้างหลกัสูตร   
                (1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                                                                              30   หน่วยกติ 
    1) กลุ่มวชิาบังคับ          15 หน่วยกติ 
       1.1) กลุ่มวชิาบูรณาการ           6 หน่วยกิต 

GEIG1001   ไทยในโลกท่ีเปล่ียนแปลง 3(2-2-5) 
                     Thailand in a Changing World 
GEIG1002 ความเป็นพลเมืองในโลกสมยัใหม่ 3(2-2-5) 
 Citizenship in Contemporary World 
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      1.2) กลุ่มวชิาภาษา            9 หน่วยกิต 
GELT1001   ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 
                      Thai for Communication 
GELE1001   ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 
                      English for Communication 
GELE1002   ภาษาองักฤษเพื่อการปฏิบติังาน 3(3-0-6) 
                      English for Work 

  
  2) กลุ่มวชิาเลือก           15 หน่วยกติ 
      1.1) กลุ่มวชิาส่งเสริมสุขภาพ     เลือกเรียน         3 หน่วยกิต 

GEHP1101   การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 
                    Exercises for Health 
GEHP1102   การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 

                       Physical Fitness Promotion for Health  
     1.2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์      เลือกเรียน 3   หน่วยกิต 

GEHS1101   สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 
                     Aesthetics of Life 
 GEHS1102   การพฒันาตนเพื่อความสุขของชีวติ  3(3-0-6) 

                 Self-Development for Happiness in Life 
GEHS1103   จริยธรรมทางสังคมและการใชเ้หตุผล 3(3-0-6) 

                                    Social Morality and Reasoning 
    1.3) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    เลือกเรียน 3  หน่วยกิต         

GESC1101   เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 3(3-0-6) 
                     Information Technology and Communication 
GESC1102   วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติ 3(3-0-6) 

                                   Sciences for Life 
 GESC1103   พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 

                  Plants for Life 
GESC1104   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อชีวติ  3(3-0-6) 

                                   Natural Resources and Environment for Life 
GESC1105   ชีวติกบัเทคโนโลยี           3(3-0-6) 

        Life and Technology 
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GESC1106   การคิดและการวเิคราะห์เชิงตวัเลขเพื่อการด าเนินชีวิต  3(3-0-6) 
                                   Thinking and Numeral Analysis for Living 
      1.4) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   เลือกเรียน           3   หน่วยกิต 

GESO1101   พลวตัสังคมไทย 3(3-0-6) 
                   Dynamics of Thai Society 

GESO1102   พลวตัสังคมโลก 3(3-0-6) 
                                   Dynamics of Global Society 

GESO1103  มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 
                  Man and Environment 

GESO1104   กฎหมายเพื่อการด าเนินชีวติ 3(3-0-6) 
                                    Laws for Living 
      1.5) กลุ่มวชิาภาษาท่ีสาม  เลือกเรียน           3   หน่วยกิต 

GETL1101   ภาษาจีนในชีวติประจ าวนั      3(3-0-6) 
                   Chinese in Daily Life 

GETL1102   ภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจ าวนั      3(3-0-6) 
                   French in Daily Life 

GETL1103   ภาษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจ าวนั      3(3-0-6) 
  Japanese in Daily Life 
GETL1104 ภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั      3(3-0-6) 
                   Korean in Daily Life 
GETL1105   ภาษาขแมร์ในชีวิตประจ าวนั      3(3-0-6) 
                   Khmer in Daily Life 
GETL1106   ภาษาเวยีดนามในชีวิตประจ าวนั      3(3-0-6) 
                   Vietnamese in Daily Life 

       
(2) หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า               93   หน่วยกติ    

               1) กลุ่มวชิาแกน                              36  หน่วยกติ 
 COMM1101      หลกันิเทศศาสตร์                                                                                    3(3-0-6) 
                         Principles of Communication Arts 
 COMM1102   กราฟิกส าหรับงานนิเทศศาสตร์                                                3(2-2-5) 
                         Graphic for Communication Arts 
 COMM1103 การถ่ายภาพเพื่อการส่ือสาร            3(2-2-5) 
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                         Photography for Communication 
 COMM1104  การส่ือข่าวและการรายงานข่าว                                                             3(2-2-5) 
                         News Reporting 
 COMM1105 การคิดสร้างสรรคเ์พื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
  Creative Thinking for Communication Arts 
 COMM2101 วาทนิเทศ                                                           3(2-2-5) 
                         Speech Communication 
 COMM2102 การส่ือความหมายดว้ยภาพและเสียง 3(3-0-6) 
  Audio and Visual Interpretation 
 COMM2103  การวเิคราะห์ผูรั้บสาร                3(2-2-5) 
                         Audience Analysis 
 COMM2104 การวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัเพื่อการส่ือสาร             3(3-0-6) 
                         Analysis of Current Affairs for Communication 
 COMM3101 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางนิเทศศาสตร์           3(3-0-6) 
                        Ethics in Communication Arts 
 COMM3901 วธีิวจิยัวทิยาทางนิเทศศาสตร์                                                  3(3-0-6) 
                           Research Methodology in Communication Arts 
 COMM4101 การส่ือสารเพื่อการพฒันาชุมชน                    3(2-2-5) 
                           Communication for Community Development                         
    
  
  2) กลุ่มวชิาเอก                                                                                                     50  หน่วยกติ 
                            ให้เลือกเรียนแขนงวชิาใดวิชาหน่ึงเพียงแขนงวชิาเดียว 

2.1)  แขนงวชิาวารสารศาสตร์ดิจิทลั 

 (1) วชิาเอกบังคับ            35 หน่วยกติ 

  COMM2201    หลกัวารสารศาสตร์ดิจิทลั                                       3(3-0-6) 
                          Principles of Digital Journalism 
 COMM2202 การออกแบบและผลิตส่ือวารสารศาสตร์ดิจิทลั                          3(2-2-5) 
                          Digital Journalism Design  
 COMM2203      การบรรณาธิกรณ์เพื่องานวารสารศาสตร์ดิจิทลั                          3(2-2-5) 
                           Editing for Digital Journalism                         
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 COMM2204 วารสารสนเทศ                                     3(2-2-5) 
                          Journalism and Information Technology 
 COMM2205 การเขียนสารคดี บทความ และบทวจิารณ์                               3(2-2-5) 
  Feature, Article and Critics Writing 
 COMM3201 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ขา้มส่ือ 3(2-2-5) 
                           Journalistic Writing across Media 
 COMM3204 การเขียนสร้างสรรคเ์ชิงวารสารศาสตร์                          3(2-2-5) 
                           Journalistic Creative Writing 
 COMM3208 การจดัการกองบรรณาธิการ 3(3-0-6) 
  Editorial Management 
 COMM4901 สัมมนาทางนิเทศศาสตร์                 2(0-4-2) 
                            Seminar in Communication Arts 
 COMM4902 การวจิยัทางนิเทศศาสตร์ 3(0-6-3) 

 Research in Communication Arts 
 ENGL3701 ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคท์างวชิาการ     3(3-0-6) 

   English for Academic Purposes 

 ENGL3702 ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะทางวิชาชีพ    3(3-0-6) 

   English for Specific Career Purposes 

 

(2) วชิาเอกเลือก                  ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกติ 

 COMM2206 การรายงานข่าวเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 
  Economics News Reporting  
 COMM2207 การรายงานข่าววทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอ้ม 3(2-2-5) 
  Scientific, Technological and Environmental News Reporting 
 COMM3202 วารสารศาสตร์เพื่อการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ 3(2-2-5) 
  Broadcast Journalism 
 COMM3203 การถ่ายภาพวารสารสนเทศ   3(2-2-5) 
                           Photography Journal information 
 COMM3205 การรายงานข่าวการเมือง 3(2-2-5) 
  Political News Reporting  
 COMM3206 การรายงานข่าววฒันธรรมและบนัเทิง 3(2-2-5) 
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  Culture and Entertainment News Reporting  
 COMM3207 การแปลข่าวและการรายงานข่าวต่างประเทศ 3(2-2-5) 
  News Translation and International News Reporting 
 COMM3209 วารสารศาสตร์เพื่อชุมชน 3(2-2-5) 
  Journalism for Community  
 COMM3210 การส่ือข่าวและการรายงานข่าวเชิงสืบสวน                                        3(2-2-5)                        
  Investigative News Reporting 
 COMM3902 หวัขอ้พิเศษระดบัสากลทางนิเทศศาสตร์ 3(0-6-3) 
  International Special Topic in Communication Arts 
  

2.2)  แขนงวชิาการประชาสัมพนัธ์และการโฆษณา 

(1) วชิาเอกบังคับ            35 หน่วยกติ 

 COMM2301   หลกัการประชาสัมพนัธ์และการโฆษณา                                               3(3-0-6) 
  Principles of Public Relations and Advertising 
 COMM2302 ศิลปะการน าเสนอเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 3(2-2-5) 
  Arts of Presentation for Public Relations 
 COMM2303 การเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์                                   3(2-2-5) 
  Writing for Public Relations 
 COMM2304 การสร้างสรรคแ์ละผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์                                            3(2-2-5) 
  Creativity and Media Production for Public Relations 
  COMM2305 การสร้างสรรรคข์อ้ความเพื่องานโฆษณา                 3(2-2-5) 
  Creative Copy Writing 
 COMM3302 การวางแผนการประชาสัมพนัธ์    3(2-2-5) 
  Public Relations Planning  
 COMM3307 กลยทุธ์และการสร้างสรรคง์านโฆษณา                                          3(2-2-5) 
  Strategy and Creativity for Advertising 
 COMM4301 การส่ือสารฝ่ายบริหารงานลูกคา้ 3(3-0-6) 
  Communication of Account Executive 
 COMM4901 สัมมนาทางนิเทศศาสตร์                       2(0-4-2) 
  Seminar in Communication Arts 
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 COMM4902 การวจิยัทางนิเทศศาสตร์ 3(0-6-3) 
  Research in Communication Arts 
 ENGL3701 ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคท์างวชิาการ     3(3-0-6) 

   English for Academic Purposes 

 ENGL3702 ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะทางวิชาชีพ    3(3-0-6) 

  English for Specific Career Purposes 

 

       (2) วชิาเอกเลือก      ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกติ 

 COMM2306 การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ     3(3-0-6) 
  Integrated Marketing Communication 
 COMM2307 การจดักิจกรรมทางการประชาสัมพนัธ์    3(2-2-5) 
  Event for Public Relations 
 COMM2308 การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
  Intercultural Communication in ASEAN Community 
 COMM2309  การส่ือสารการตลาดดิจิทลั                                  3(3-0-6) 
  Communication for Digital Marketing 
 COMM3303 การส่ือสารตราสินคา้                                                         3(3-0-6) 
                          Brand Communication  
 COMM3304 การส่ือสารในภาวะวกิฤต                                                3(2-2-5) 
                         Crisis Communication  
 COMM3305 ส่ือมวลชนสัมพนัธ์ 3(2-2-5) 
  Mass Media Relations                                                  
 COMM3306 การจดัการงานประชาสัมพนัธ์                                                   3(3-0-6)   
  Public Relations Management 
 COMM3308 การส่ือสารภาพลกัษณ์และช่ือเสียงองคก์ร                  3(3-0-6) 
  Image Communication and Corporate Reputation  
 COMM3309  การเขียนขั้นสูงเพื่อการประชาสัมพนัธ์                                   3(2-2-5) 
  Advanced Writing for Public Relations 

COMM3310 กราฟิกส าหรับงานโฆษณา 3(2-2-5)     
  Graphic for Advertising 
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 COMM3902 หวัขอ้พิเศษระดบัสากลทางนิเทศศาสตร์ 3(0-6-3)              
  International Special Topic in Communication Arts 
      

2.3)  แขนงวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ และส่ือใหม่ 

 (1) วชิาเอกบังคับ            35 หน่วยกติ 

 COMM2401 หลกัการวทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ และส่ือใหม่               3(3-0-6) 
  Principles of Broadcasting and New Media 
 COMM2402 การสร้างสรรคบ์ทรายการข่าวและสารคดี                                 3(2-2-5) 
  Non-Fiction Script Writing for Broadcasting 
 COMM2403 การสร้างสรรคบ์ทรายการบนัเทิงคดี  3(2-2-5)                        
  Fiction Script Writing for Broadcasting      
 COMM2404 การผลิตรายการวทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ และส่ือใหม่      3(2-2-5) 
                           Broadcasting and New Media Production 
 COMM2405 การตดัต่อเบ้ืองตน้   3(2-2-5) 
  Basic Editing    
 COMM2407 การผลิตรายการข่าวและสารคดี  3(2-2-5) 
  Non-Fiction Program Production   
 COMM3402 การคิดสร้างสรรคแ์ละผลิตงานขา้มส่ือ 3(2-2-5) 
  Creative Thinking and Production across Media 
 COMM3403 การจดัการงานวทิยกุระจายเสียง และวทิยโุทรทศัน์ 3(3-0-6) 
  Broadcasting Management      
 
 COMM4901 สัมมนาทางนิเทศศาสตร์ 2(0-4-2) 
  Seminar in Communication Arts 
 COMM4902 การวจิยัทางนิเทศศาสตร์    3(0-6-3) 
  Research in Communication Arts 
           ENGL3701 ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคท์างวชิาการ     3(3-0-6) 

   English for Academic Purposes 

 ENGL3702 ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะทางวิชาชีพ    3(3-0-6) 

   English for Specific Career Purposes 
 

http://reg.chandra.ac.th/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=22&programid=1000715&facultyid=4&departmentid=466#current
http://reg.chandra.ac.th/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=22&programid=1000715&facultyid=4&departmentid=466#current
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  (2) วชิาเอกเลือก                                                         ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกติ 

 COMM2406 ผูด้  าเนินรายการทางวทิยกุระจายเสียง และวทิยโุทรทศัน์ 3(2-2-5) 
  Moderator for Broadcasting         
 COMM3401 การเล่าเร่ืองเพื่องานวทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ และส่ือใหม่ 3(2-2-5) 
  Storytelling for Broadcasting and New Media 
 COMM3404 การผลิตรายการบนัเทิงคดี  3(2-2-5) 
  Fiction Program Production    
 COMM3405 การผลิตรายการโทรทศัน์เฉพาะ 3(2-2-5) 
  Program Specialist Broadcasting   
 COMM3406 ศิลปะการแสดงและการก ากบั                      3(2-2-5) 
  Arts of Acting and Directing     
 COMM3407 การออกแบบงานศิลป์เพื่องานวทิยโุทรทศัน์                                         3(2-2-5) 
  Arts Design for Broadcasting 
 COMM3408 การตดัต่อขั้นสูง     3(2-2-5) 
  Advance Editing 
 COMM3409 การน าเสนองานดา้นวทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ และส่ือใหม่ 3(2-2-5) 
  Broadcasting and New Media Presentation 
 COMM3902 หวัขอ้พิเศษระดบัสากลทางนิเทศศาสตร์ 3(0-6-3) 
  International Special Topic in Communication Arts 
 COMM4401 วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ชุมชน 3(2-2-5) 
  Community Radio and Television       
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3) กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ    เรียนไม่น้อยกว่า         7    หน่วยกติ 

    ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มขอ้ 3.1) หรือขอ้ 3.2) 

    3.1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 COMM4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์             2(90) 
   Preparation for Occupational Practicum in Communication Arts  
 COMM4802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางนิเทศศาสตร์         5(350) 
  Occupational Practicum in Communication Arts 
 หรือ 
        3.2) สหกิจศึกษา 
 COMM4803 เตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์ 2(90)              
  Preparation for Co-operative Education in Communication Arts  
 COMM4804 สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์   6(540) 
  Co-operative Education in Communication Arts 
                       
             (3) หมวดวชิาเลือกเสรี                                                    ไม่น้อยกว่า                 6  หน่วยกติ 
                       ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยไม่ซ ้ า
กบัรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว้  และตอ้งไม่เป็นรายวิชาท่ีก าหนดให้เรียนโดยไม่นบัหน่วยกิตในเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษา 
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           3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา  
  
COMM1101 หลกันิเทศศาสตร์                    3(3-0-6) 
 Principles of Communication Arts 

แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เก่ียวกบัการส่ือสารในสังคม วิเคราะห์กระบวนการ
ส่ือสารรูปแบบต่างๆ ตลอดจนบทบาทและอิทธิพลของการส่ือสารท่ีมีผลต่อการพฒันา
สังคม 

 
COMM1102 กราฟิกส าหรับงานนิเทศศาสตร์       3(2-2-5) 
  Graphic for Communication Arts 

ประเภทของขอ้มูลกราฟิก บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิก การ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างงานกราฟิก การใช้แถบเคร่ืองมือ เทคนิคท่ีใช้ในการ
ออกแบบ   การน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกมาประยุกต์ใช้ในการท างานด้าน
ออกแบบและใชเ้ทคโนโลยใีนการส่ือสารไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

 
COMM1103 การถ่ายภาพเพ่ือการส่ือสาร       3(2-2-5)                        
  Photography for Communication 
                                พฒันาการ หลกัการ วสัดุอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ องคป์ระกอบภาพ การถ่ายภาพ

ดว้ยระบบดิจิทลั การจดัองคป์ระกอบและการส่ือสารความหมายท่ีสอดคลอ้งกบังานนิเทศ
ศาสตร์ ฝึกปฏิบติัและน าเสนอภาพถ่ายผา่นทางระบบออนไลน์ และการวิพากษภ์าพถ่ายท่ี
เผยแพร่ทางส่ือมวลชนและส่ือออนไลน์ 

 
COMM1104      การส่ือข่าวและการรายงานข่าว                         3(2-2-5) 
 News Reporting  

  แนวคิดขั้นพื้นฐานของการส่ือข่าว ความหมาย คุณลกัษณะ ประเภทของข่าว 
ประเด็นข่าว องคป์ระกอบข่าว คุณค่าข่าว แหล่งข่าว กระบวนการสัมภาษณ์ การเขียนข่าว 
และ         การรายงานข่าว ฝึกปฏิบติัการส่ือข่าว และรายงานข่าวรูปแบบต่างๆ 
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COMM1105 การคิดสร้างสรรค์เพ่ืองานนิเทศศาสตร์     3(2-2-5) 

Creative Thinking for Communication Arts 
แนวคิด ทฤษฎี ความส าคญั องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค ์ปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อความคิดสร้างสรรค์ ความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กบังานนิเทศศาสตร์ 
การพฒันาระบบคิด ฝึกปฏิบติัการประยกุตใ์ชค้วามคิดเชิงสร้างสรรคเ์พื่อพฒันางานนิเทศ
ศาสตร์ดา้นต่างๆ 

 
COMM2101     วาทนิเทศ        3(2-2-5) 
                Speech Communication  
         หลักการ แนวคิด  บทบาท ความส าคัญของการพูดเพื่องานนิเทศศาสตร์ 

กระบวนการพูดเพื่อการส่ือสาร การใช้เสียงในการพูด ภาษาเพื่อการส่ือสารดว้ยการพูด 
รูปแบบและประเภทของการพูดลกัษณะต่างๆ การพฒันาทกัษะการพูด และบุคลิกภาพ
เพื่อการส่ือสาร ฝึกปฏิบติั การพูดเพื่อการส่ือสาร   

 
COMM2102   การส่ือความหมายด้วยภาพและเสียง            3(3-0-6) 

                    Audio and Visual Interpretation 
หลกัการและทฤษฎี การส่ือความหมายดว้ยภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหว การใช้

เสียงส าหรับงานนิเทศศาสตร์ ภาษากลอ้ง ขนาดภาพ มุมกลอ้ง การเคล่ือนกลอ้ง แสงและ
เงา และการล าดบัภาพเพื่อใชส่ื้อความหมาย 

 
COMM2103 การวเิคราะห์ผู้รับสาร       3(2-2-5) 
 Audience Analysis  
  แนวคิดและทฤษฎีเ ก่ียวกับผู ้รับสาร ประเภทของผู ้รับสาร ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ และลกัษณะทางจิตวิทยาของผูรั้บสาร พฤติกรรมของผูรั้บสาร การ
วิเคราะห์ผูรั้บสารและการออกแบบสารในงานนิเทศศาสตร์ดา้นต่างๆ กระบวนการและ
วธีิการวเิคราะห์ผูรั้บสารเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการส่ือสาร ฝึกปฏิบติัการวเิคราะห์
ผูรั้บสารเพื่องานนิเทศศาสตร์ 
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COMM2104 การวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือการส่ือสาร      3(3-0-6)                
Analysis of Current Affairs for Communication 

กระบวนการคิด และกระบวนการวิเคราะห์บุคคล และส่ือในหลากหลาย
รูปแบบ ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และแนวโนม้ของสถานการณ์ท่ีมี
ผลกระทบต่อสังคมไทยท่ีเกิดข้ึนทั้งในและนอกประเทศ 

 
COMM2201  หลกัวารสารศาสตร์ดิจิทลั      3(3-0-6) 

Principles of Digital Journalism 
ความหมาย คุณค่า ประวติั และพฒันาการของงานวารสารศาสตร์ ระบบข่าวสาร

กบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม บทบาทของงานข่าว สิทธิการรับรู้ข่าวสาร ความตอ้งการ
และ     การใชป้ระโยชน์จากข่าวสาร ความสัมพนัธ์ของขอ้เทจ็จริง ความคิดเห็นและความ
จริง ลกัษณะของกลุ่มความคิดทางวารสารศาสตร์ดิจิทลัในสังคม 

 
COMM2202  การออกแบบและผลติส่ือวารสารศาสตร์ดิจิทลั    3(2-2-5) 

Digital Journalism Design 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานออกแบบผลิตส่ือดา้นวารสารศาสตร์        

การออกแบบ การจดัหนา้ การใชต้วัอกัษร เส้น สี ภาพ กราฟิก องคป์ระกอบศิลป์ และฝึก
ปฏิบติัผลิตส่ือดา้นวารสารศาสตร์ดิจิทลัรูปแบบต่างๆ  

 
COMM2203  การบรรณาธิกรณ์เพ่ืองานวารสารศาสตร์ดิจิทลั    3(2-2-5) 

Editing for Digital Journalism  
การคดัเลือกข่าว สารคดีเชิงข่าว บทความ คอลมัน์ เน้ือหาต่างๆ ภาพประกอบ 

การเรียบเรียง การตั้ ง ช่ือเ ร่ือง การจัดหน้า  การพิสูจน์อักษร และฝึกปฏิบัติการ
บรรณาธิกรณ์ 

 
COMM2204  วารสารสนเทศ        3(2-2-5) 

Journalism and Information Technology 
เทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ จ าแนกประเภท และน ามาใช้ในงาน       

วารสารศาสตร์ การจดับริการระบบสารสนเทศ และฝึกปฏิบติัสร้างฐานขอ้มูลส าหรับงาน
ดา้นวารสารศาสตร์ดิจิทลัในระดบับุคคล และศูนยข์อ้มูลของหน่วยงาน 
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COMM2205  การเขียนสารคดี บทความ และบทวจิารณ์     3(2-2-5) 

Feature, Article and Critics Writing 
ความหมาย รูปแบบ หลกัเกณฑ ์การเขียนสารคดี บทความ และบทวจิารณ์ ความ

แตกต่างระหวา่งการเขียนประเภทต่างๆ การวางแผนการเขียน การรวบรวมขอ้มูล เทคนิค    
การเขียน และฝึกปฏิบติัการเขียนสารคดี บทความ และบทวจิารณ์ 

 
COMM2206  การรายงานข่าวเศรษฐกจิ       3(2-2-5) 

Economics News Reporting 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : COMM1104 การส่ือข่าวและการรายงานข่าว 

พื้นฐานเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค กลไกราคา รายไดป้ระชาชาติ การคา้
การลงทุน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ปัญหาเศรษฐกิจท่ีส าคญั โดยประยุกต์
หลกัการส่ือข่าวและการเขียนข่าวมาใชใ้นการรายงานข่าว และฝึกปฏิบติัการรายงานข่าว
เศรษฐกิจ 

 
COMM2207  การรายงานข่าววิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและส่ิงแวดล้อม   3(2-2-5) 

Scientific, Technological and Environmental News Reporting  
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : COMM1104 การส่ือข่าวและการรายงานข่าว 

แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอ้ม และฝึกปฏิบติัส่ือข่าวและ
รายงานข่าวโดยประยุกต์หลักการส่ือข่าวและการเขียนข่าวมาใช้ในการรายงานข่าว
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอ้ม 

 
COMM 2301 หลกัการประชาสัมพนัธ์และการโฆษณา      3(3-0-6) 
 Principles of Public Relations and Advertising 

ความหมาย ความส าคัญ บทบาทหน้าท่ี พฒันาการ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับ               
การประชาสัมพนัธ์และการโฆษณา กระบวนการประชาสัมพนัธ์และการโฆษณา 

 
COMM 2302 ศิลปะการน าเสนอเพ่ือการประชาสัมพนัธ์        3(2-2-5) 
 Arts of Presentation for Public Relations 

หลกัการ วธีิการ และเทคนิคการปฏิบติัเพื่อน าเสนอความคิดและผลงานต่างๆ ใน
รูปแบบท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย โดยใชก้ารส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบติัการใช้
ศิลปะการน าเสนอรูปแบบต่างๆ 
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COMM2303  การเขียนเพ่ือการประชาสัมพนัธ์      3(2-2-5) 
 Writing for Public Relations 

แนวคิด กระบวนการ หลกัการ และรูปแบบการเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์           
การเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่างๆ และการเขียนตามวตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อ       
การประชาสัมพนัธ์ ฝึกปฏิบติัการเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 

 
COMM2304 การสร้างสรรค์และผลติส่ือประชาสัมพนัธ์                  3(2-2-5) 
 Creativity and Media Production for Public Relations  

   แนวคิด คุณลกัษณะ บทบาทของส่ือประชาสัมพนัธ์ หลกัการสร้างสรรคส่ื์อเพื่อ
ด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ให้สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย วิธีการใช้และประเมินผล และ
ฝึกปฏิบติัผลิตและสร้างสรรคส่ื์อต่างๆ เพื่อการประชาสัมพนัธ์ 

 
COMM2305      การสร้างสรรค์ข้อความเพ่ืองานโฆษณา                                                      3(2-2-5)                           

Creative Copy Writing 
หลกัและเทคนิคการสร้างสรรค์ขอ้ความโฆษณาในส่ือต่างๆ องค์ประกอบและ

ประเภทของบทโฆษณา ภาษาโฆษณา ฝึกปฏิบติัการสร้างสรรคข์อ้ความเพื่องานโฆษณา
รูปแบบต่างๆ 

 
COMM2306 การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ      3(3-0-6) 
  Integrated Marketing Communication 

ความหมาย กระบวนการ รูปแบบและประโยชน์ของการส่ือสารการตลาดเชิง      
บูรณาการ การวางแผนส าหรับกิจกรรมทางการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการในรูปแบบ
ต่างๆ  การวดัประสิทธิผลของเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

 
COMM2307 การจัดกจิกรรมทางการประชาสัมพนัธ์        3(2-2-5) 
   Event for Public Relations 

หลักการ วิ ธีการ เทคนิคการจัด กิจกรรมพิ เศษรูปแบบต่างๆ เพื่ อการ
ประชาสัมพนัธ์  การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์และการประเมินผลการจดักิจกรรมการ
ประชาสัมพนัธ์ ฝึกปฏิบติัการจดักิจกรรมในรูปแบบต่างๆ 
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COMM2308 การส่ือสารระหว่างวฒันธรรมในประชาคมอาเซียน    3(3-0-6) 
   Intercultural Communication in ASEAN Community 

แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ ความส าคญั และแนวทางการศึกษาการส่ือสาร
ระหว่างวฒันธรรมในประชาคมอาเซียน ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษาและการส่ือสารใน
บริบททางสังคมและวฒันธรรมของประชาคมอาเซียน 

 
COMM2309 การส่ือสารการตลาดดิจิทลั       3(3-0-6)  

Communication for Digital Marketing 
แนวคิด รูปแบบ และเน้ือหาการส่ือสารการตลาดดิจิทลั พฤติกรรมการส่ือสาร

ของผูส่้งสารและผูรั้บสารในตลาดดิจิทลั การพฒันากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดดิจิทลั 
แนวทางการแก ้ไขปัญหาดา้นการส่ือสารการตลาดดิจิทลั 

 
COMM2401 หลกัการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และส่ือใหม่                          3(3-0-6) 
  Principles of Broadcasting and New Media 

 ความหมาย ความส าคญั ประวติั และพฒันาการ คุณลกัษณะ บทบาท อิทธิพล
ของวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และส่ือใหม่ สภาพการณ์และแนวโน้มของ
วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ และส่ือใหม่ 

 
COMM2402 การสร้างสรรค์บทรายการข่าวและสารคดี     3(2-2-5) 
  Non-Fiction Script Writing for Broadcasting 

หลกัการ ความส าคญั รูปแบบของข่าวและสารคดีทางส่ือวิทยุกระจายเสียง และ
วิทยุโทรทศัน์ เทคนิคการน าเสนอและการใช้ภาษาในการสร้างสรรค์บท ฝึกปฏิบติัการ
เขียนบทรายการข่าวและรายการสารคดีโดยเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ น าเสนอได้
ตรงกลุ่มเป้าหมาย และมีจรรยาบรรณ  

 
COMM2403 การสร้างสรรค์บทรายการบันเทงิคดี     3(2-2-5) 
  Fiction Script Writing for Broadcasting 

หลกัการ ความส าคญั รูปแบบของรายการบนัเทิงคดีทางส่ือวิทยุกระจายเสียง 
และวิทยุโทรทัศน์ เทคนิคการน าเสนอและการใช้ภาษาในการสร้างสรรค์บท ฝึก
ปฏิบติัการเขียนบทรายการบนัเทิงสารคดีโดยเนน้การใชค้วามคิดสร้างสรรค์ น าเสนอได้
ตรงกลุ่มเป้าหมาย และมีจรรยาบรรณ 
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COMM2404      การผลติรายการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทัศน์ และส่ือใหม่   3(2-2-5) 

               Broadcasting and New Media Production 
กระบวนการสร้างสรรค์รายการประเภทต่างๆ ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทศัน์ และส่ือใหม่ ขั้นตอน เทคนิคการผลิตรายการ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การ
ใชภ้าพและเสียงในรายการ การน าเสนอ การประเมินผลรายการ และฝึกปฏิบติัการผลิต
รายการ  

 
COMM2405      การตัดต่อเบื้องต้น       3(2-2-5) 
   Basic Editing   

หลกัการ แนวคิด องค์ประกอบพื้นฐานในการตดัต่อเพื่องานวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทศัน์ และส่ือใหม่ การเล่าเร่ืองดว้ยการล าดบัภาพ และเสียง ลกัษณะของการตดั
ต่อในงานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และส่ือใหม่ประเภทต่างๆ การใชอุ้ปกรณ์และ
โปรแกรม     การตดัต่อขั้นพื้นฐานสร้างสรรค์ผลงาน และฝึกปฏิบติัการตดัต่อเพื่องาน
วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ และส่ือใหม่ 

 
COMM2406 ผู้ด าเนินรายการทางวทิยุกระจายเสียง และวทิยุโทรทัศน์             3(2-2-5) 
  Moderator for Broadcasting 

 เทคนิคการพูดและการอ่าน ลีลาการใชเ้สียง บุคลิกภาพในการด าเนินรายการทาง
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทศัน์ ฝึกปฏิบติัการประกาศ การอ่านข่าว การเป็นพิธีกร 
และ    ผูด้  าเนินรายการวทิยกุระจายเสียง และวทิยโุทรทศัน์รูปแบบต่างๆ  

 
COMM2407 การผลติรายการข่าวและสารคดี      3(2-2-5) 
  Non-Fiction Program Production 

 รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : COMM2402 การสร้างสรรคบ์ทรายการข่าวและสารคดี 
ประเภท รูปแบบ กระบวนการ เทคนิค และวิธีผลิตรายการข่าวและสารคดีทาง

วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทศัน์ วางแผน และฝึกปฏิบติัทั้งใน และนอกสถานท่ี โดย
เนน้การใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการผลิตรายการ 

 
 
 
 



19 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                             หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2559 

 

COMM3101      จริยธรรมและจรรยาบรรณทางนิเทศศาสตร์                                        3(3-0-6) 
                          Ethics in Communication Arts 

ความหมาย ความส าคญัของจริยธรรมและจรรยาบรรณทางนิเทศศาสตร์ ระเบียบ
ขอ้บงัคบัและแนวปฏิบติัของวชิาชีพนิเทศศาสตร์แขนงต่างๆ การก ากบัและตรวจสอบส่ือ 
การรู้ เท่าทนัส่ือ ลิขสิทธ์ิกบัส่ือมวลชนตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ 

COMM3201  การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ข้ามส่ือ     3(2-2-5) 
Journalistic Writing across Media 

ความหมาย รูปแบบ ลกัษณะ หลกัการ และเทคนิคการเขียนเชิงวารสารศาสตร์     
ความแตกต่างของการเขียนเชิงวารสารศาสตร์ผ่านส่ือประเภทต่างๆ และฝึกปฏิบติัการ
เขียนเชิงวารสารศาสตร์ขา้มส่ือ 

 
COMM3202  วารสารศาสตร์เพ่ือการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ   3(2-2-5) 

Broadcast Journalism 
เทคนิคการหาข่าว การรายงานข่าวประเภทต่างๆ หลกัการเขียนข่าวและการผลิต

รายการข่าววิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ การพิจารณาความส าคญัและความน่าสนใจ
ของข่าว และฝึกปฏิบติัการเขียนข่าว ผลิตรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทศัน์ในรูปแบบต่างๆ 

 
COMM3203 การถ่ายภาพวารสารสนเทศ      3(2-2-5) 
  Photography Journal Information 
  รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : COMM1103  การถ่ายภาพเพื่อการส่ือสาร 

การถ่ายภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว และการส่ือสารความหมายด้วยภาพท่ี
สอดคล้องกบัการถ่ายภาพด้านวารสารศาสตร์ ฝึกปฏิบติัและน าเสนอภาพถ่ายผ่านส่ือ
ทางดา้น        วารสารศาสตร์ 

 
COMM3204  การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์     3(2-2-5) 

Journalistic Creative Writing 
ความหมาย ความแตกต่างระหว่างการเขียนสร้างสรรค์ทั่วไปกับการเขียน

สร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์ เทคนิคการเขียนสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ การสัมภาษณ์
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลปฐมภูมิ และฝึกปฏิบติัการเขียนสร้างสรรคเ์ชิงวารสารศาสตร์ 
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COMM3205  การรายงานข่าวการเมือง       3(2-2-5) 
Political News Reporting  
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : COMM1104 การส่ือข่าวและการรายงานข่าว 

ประวติัการเมืองไทย รัฐธรรมนูญ และพฒันาการของระบอบประชาธิปไตยไทย 
และฝึกปฏิบติัส่ือข่าวและรายงานข่าวโดยประยุกต์หลกัการส่ือข่าว และการเขียนข่าวมา
ใชใ้น     การรายงานข่าวการเมือง 

 
COMM3206  การรายงานข่าววฒันธรรมและบันเทงิ     3(2-2-5) 

Culture and Entertainment News Reporting  
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : COMM1104 การส่ือข่าวและการรายงานข่าว 

แนวคิด รูปแบบศิลปะ วฒันธรรม และบนัเทิง การวิจารณ์งานศิลปกรรมและ
บนัเทิง และฝึกปฏิบติัการรายงานข่าวและวจิารณ์ข่าววฒันธรรมและบนัเทิง 

 
COMM3207  การแปลข่าวและการรายงานข่าวต่างประเทศ    3(2-2-5) 

News Translation and International News Reporting 
หลกัการแปลข่าว ความหมาย ความส าคญัและคุณลกัษณะ โครงสร้างของข่าว

ต่างประเทศ  แหล่งข่าว วธีิคิดประเด็นข่าว เทคนิคการหาข่าว การน าเสนอข่าวต่างประเทศ 
และการประเมินคุณค่าข่าวต่างประเทศ ความสัมพนัธ์ระหวา่งข่าวต่างประเทศกบัข่าวสาย
อ่ืนๆ และฝึกปฏิบติัการแปลข่าวและการรายงานข่าวต่างประเทศ 

 
COMM3208  การจัดการกองบรรณาธิการ                       3(3-0-6) 

Editorial Management 
การจดัการและการบริหารงานกองบรรณาธิการ การจดัองค์กร การก าหนด

นโยบายแผนงาน การบริหารการเงิน การบริหารการผลิต การบริหารการจดัจ าหน่าย การ
โฆษณาและส่งเสริมการขาย และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงาน 

 
COMM3209  วารสารศาสตร์เพ่ือชุมชน       3(2-2-5) 

Journalism  for Community  
รูปแบบ บทบาท หน้าท่ีของส่ือด้านวารสารศาสตร์เพื่อชุมชนในฐานะส่ือ

ทางเลือก กระบวนการผลิตและเผยแพร่ การน าเสนอ และฝึกปฏิบติัผลิตส่ือดา้นวารสาร
ศาสตร์เพื่อชุมชน ท่ีเนน้เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน 
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COMM3210  การส่ือข่าวและการรายงานข่าวเชิงสืบสวน     3(2-2-5) 
Investigative News Reporting  
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : COMM1104 การส่ือข่าวและการรายงานข่าว 

เทคนิคการส่ือข่าว การวิเคราะห์ข่าว และการรายงานข่าวขั้นสูงเชิงสืบสวน 
ปัญหาและอุปสรรคในการส่ือข่าวเชิงสืบสวน และฝึกปฏิบติัการส่ือข่าวและการรายงาน
ข่าวเชิงสืบสวน 

 
COMM3302 การวางแผนการประชาสัมพนัธ์      3(2-2-5) 

 Public Relations Planning 
หลกัการและกระบวนการวางแผนการประชาสัมพนัธ์  การก าหนดกลยุทธ์การ

ประชาสัมพันธ์องค์การ การประชาสัมพันธ์การตลาด  และการรณรงค์ทางการ
ประชาสัมพนัธ์ ฝึกปฏิบติัการวางแผนการประชาสัมพนัธ์ 

 
COMM3303  การส่ือสารตราสินค้า         3(3-0-6) 
   Brand Communication 

แนวคิดเก่ียวกับกระบวนสร้างและการจัดการตราสินค้า คุณค่าการรับรู้ของ
ผูบ้ริโภคและการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริโภคกบัตราสินคา้ 

 
COMM3304  การส่ือสารในภาวะวกิฤต        3(2-2-5) 

Crisis Communication  
 แนวคิด ทฤษฎีการส่ือสารในภาวะวกิฤต ลกัษณะภาวะวกิฤต และวเิคราะห์ปัจจยั

ท่ีก่อให้เกิดภาวะวิกฤตขององคก์ร กระบวนการวางแผนส่ือสารในภาวะวิกฤต ฝึกปฏิบติั         
การวางแผน และการด าเนินงานการส่ือสารในภาวะวกิฤตรูปแบบต่างๆ  

 
COMM3305  ส่ือมวลชนสัมพนัธ์        3(2-2-5) 

Mass Media Relations 
ความหมาย ความส าคญั หลกัการและรูปแบบการสร้างและรักษาความสัมพนัธ์

อนัดีระหว่างนกัประชาสัมพนัธ์กบัส่ือมวลชน และฝึกปฏิบติัการสร้างความสัมพนัธ์กบั
ส่ือมวลชน    
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COMM3306 การจัดการงานประชาสัมพันธ์                                               3(3-0-6) 
 Public Relations Management  

 แนวคิด หลักการทางด้านการบริหารจัดการงานประชาสัมพนัธ์ขององค์กร
ประเภทต่างๆ การบริหารความสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอกขององคก์ร และ
การบริหารจดัการโครงการทางการประชาสัมพนัธ์ 

 
COMM3307 กลยุทธ์และการสร้างสรรค์งานโฆษณา     3(2-2-5) 

Strategy and Creativity for Advertising 
เทคนิค วิธีคิด กระบวนการวางแผนการสร้างสรรค์งานโฆษณาเพื่อผลิตส่ือ

โฆษณาประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และฝึกปฏิบติัสร้างสรรค์งาน
โฆษณาในส่ือต่างๆ 

COMM3308 การส่ือสารภาพลกัษณ์และช่ือเสียงองค์การ     3(3-0-6) 
Image Communication and Corporate Reputation   

แนวคิดเก่ียวกบัภาพลกัษณ์และช่ือเสียงองคก์รในงานประชาสัมพนัธ์ การส่ือสาร
ภาพลักษณ์องค์กร ผลิตภณัฑ์ บุคคล และตราสินค้า การส่งเสริมภาพลักษณ์และการ
จดัการช่ือเสียงขององคก์ร 

 
COMM3309 การเขียนข้ันสูงเพ่ือการประชาสัมพนัธ์     3(2-2-5)  

 Advanced Writing for Public Relations 
หลักการ และกระบวนการเขียนขั้นสูงเพื่อการประชาสัมพนัธ์ การเขียนเพื่อ             

การประชาสัมพนัธ์ทางส่ือและเทคโนโลยีทางการส่ือสาร ฝึกปฏิบติัการเขียนขั้นสูงเพื่อ       
การประชาสัมพนัธ์ 

 
COMM 3310 กราฟิกส าหรับงานโฆษณา      3(2-2-5) 
  Graphic for Advertising 

ความหมาย ความส าคัญของศิลปะและกราฟิกในงานโฆษณา ลักษณะของ
องคป์ระกอบศิลป์  ทฤษฎีสี ความคิดสร้างสรรคใ์นการส่ือสารดว้ยกราฟิกในงานโฆษณา
อยา่งมีประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบติัการออกแบบกราฟิกในงานโฆษณา 
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COMM3401 การเล่าเร่ืองเพ่ืองานวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ และส่ือใหม่  3(2-2-5) 
 Storytelling for Broadcasting and New Media 

แนวคิด ความเป็นมา ความหมาย วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ประเภทของการเล่า
เร่ือง กระบวนทศัน์แห่งการเล่าเร่ือง แบบแผนโครงเร่ือง การส่ือความหมายท่ีอยูใ่นเร่ือง
เล่า ความสัมพันธ์ของเ ร่ืองเล่ากับสังคม เคร่ืองมือและวิธีการเล่าเ ร่ืองเพื่ องาน
วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ และส่ือใหม่ 

 
COMM3402      การคิดสร้างสรรค์และผลติงานข้ามส่ือ              3(2-2-5)                  

Creative Thinking and Production across Media                                                              
          กระบวนการคิดสร้างสรรค์ และผลิตส่ือจากประเด็นเน้ือหาหน่ึงสู่การน าเสนอ

ในส่ือท่ีมีธรรมชาติแตกต่างกนั ดว้ยการส่ือตวัอกัษร ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง 
และฝึกปฏิบติัผลิตภาพเคล่ือนไหว ตวับท เสียง และสรุปเทคนิคการน าเสนอเน้ือหา
เดียวกนัแต่ต่างส่ือ 

 
COMM 3403 การจัดการงานวทิยุกระจายเสียง และวทิยุโทรทัศน์    3(3-0-6) 

     Broadcasting Management     
หลักการ ระบบการบริหารและการจัดการธุรกิจวิทยุกระจายเสียง และวิทยุ

โทรทัศน์ การจัดองค์กร การบริหารงานบุคคล แผนงาน ผ ังรายการ ตารางงาน 
งบประมาณและผลตอบแทน ศึกษากฎหมาย และนโยบายของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
และวทิยโุทรทศัน์ ตลอดจนปัญหาและแนวทางแกไ้ข 

 
COMM 3404 การผลติรายการบันเทงิคดี                      3(2-2-5) 
  Fiction Program Production 

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : COMM2403 การสร้างสรรคบ์ทรายการบนัเทิงคดี 
ประเภท รูปแบบ กระบวนการ เทคนิค และวิธีผลิตรายการบนัเทิงคดีประเภท

ต่างๆทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทศัน์ วางแผน และฝึกปฏิบติัทั้งใน และนอก
สถานท่ี โดยเนน้การใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการผลิตรายการ 
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COMM3405      การผลติรายการโทรทัศน์เฉพาะ      3(2-2-5) 
  Program Specialist Broadcasting 

รูปแบบ ประเภท กระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์เฉพาะ ศึกษากลุ่มเป้าหมาย  
ขั้นตอนการผลิต และผลกระทบของรายการท่ีมีต่อสังคม ฝึกปฏิบติัการผลิตรายการ
โทรทศัน์เฉพาะ อาทิ รายการกีฬา รายการเพื่อผูด้อ้ยโอกาส เด็ก เยาวชน และสตรี โดย
เนน้ใชค้วามคิดสร้างสรรคแ์ละเทคนิคการน าเสนอ 

 
COMM3406      ศิลปะการแสดงและการก ากับ         3(2-2-5) 

 Arts of Acting and Directing 
หลกัและฝึกปฏิบติัวิธีการเป็นนกัแสดงละครวิทยุโทรทศัน์ ฝึกสมาธิ ความเช่ือ

และจินตนาการ การสร้างอารมณ์ การใช้ร่างกายและเสียง เพื่อสวมบทบาทได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงทฤษฎีเก่ียวกบัการก ากบั หนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูก้  ากบั การตีความ
บทและออกแบบการแสดง และสามารถส่ือสารกบันกัแสดงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
COMM3407   การออกแบบงานศิลป์เพ่ืองานวทิยุโทรทศัน์     3(2-2-5) 

 Arts Design for Broadcasting     
หลกัการออกแบบฉาก การจดัแสง การแต่งกาย และการแต่งหน้า การเลือกใช้

วสัดุประกอบฉาก ฝึกปฏิบติัการออกแบบและการผลิตเพื่อให้เหมาะสมกบับทบาท เน้ือ
เร่ืองและลกัษณะงาน รวมถึงวสัดุประกอบฉาก ทั้งในรูปแบบงานจ าลอง (Model) และ
งานสมจริง 

 
COMM3408     การตัดต่อข้ันสูง         3(2-2-5) 

              Advance Editing   
                          รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  COMM2405 การตดัต่อเบ้ืองตน้  

แนวคิด กระบวนการออกแบบ การผลิตกราฟิกเพื่องานวิทยุโทรทศัน์  และส่ือ
ใหม่ เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ โปรแกรมการตดัต่อ การผลิตกราฟิกขั้นสูง การน ากราฟิกมา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบัการน าเสนอผ่านงานวิทยุโทรทศัน์ และส่ือใหม่  ฝึกปฏิบติั
เทคนิคการตดัต่อขั้นสูง 
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COMM3409      การน าเสนองานด้านวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ และส่ือใหม่           3(2-2-5)                           
                           Broadcasting and New Media Presentation     

หลัก และขั้ น ตอนก า รน า เ สนอผลง าน ต่อบ ริษัท  ห น่ ว ย ง าน  สถ า นี
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และส่ือใหม่ ฝึกปฏิบัติการเตรียมงาน เอกสารการ
น าเสนอ งบประมาณการผลิต รวมถึงกลยทุธ์ในการประมูลงาน 

 
COMM3901    วธีิวจัิยวทิยาทางนิเทศศาสตร์                                                              3(3-0-6)                                     
             Research Methodology in Communication Arts 

แนวคิด ความหมาย ประเภทของการวิจยั ขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการวิจยั
ทางนิเทศศาสตร์ ขอ้แตกต่างระหวา่งการวจิยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ก าหนดประเด็น
การวจิยั วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและระเบียบวธีิวจิยัทางนิเทศศาสตร์ 

 
COMM3902 หัวข้อพเิศษระดับสากลทางนิเทศศาสตร์     3(0-6-3) 
  International Special Topic in Communication Arts 

วิเคราะห์ วางแผน ผลิตส่ือ และน าเสนอเป็นภาษาองักฤษ โดยก าหนดหวัขอ้ใน
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัการส่ือสารในสถานการณ์ปัจจุบนั 

 
COMM4101      การส่ือสารเพ่ือการพฒันาชุมชน                                                                      3(2-2-5) 
                            Communication for Community Development 

ความหมาย ความส าคญั ประโยชน์ของการส่ือสารเพื่อการพฒันาชุมชน ปัญหา
สังคมไทยและสังคมโลก แนวคิด ทฤษฏี การวางแผน การประเมิน กระบวนการการผลิต
ส่ือเพื่อการพฒันา การฝึกปฏิบติัการออกค่ายอาสา และการน าเสนอผลงาน 

 
COMM4301 การส่ือสารฝ่ายบริหารงานลูกค้า      3(3-0-6) 
 Communication of Account Executive 
  แนวคิด กระบวนการ การจดัการเพื่อการส่ือสารในงานโฆษณา การวางแผนและ

ก าหนดกลยุทธ์ การก าหนดงบประมาณ การปฏิบติัการและการด าเนินงาน การติดต่อ
ประสานงานกบัฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง และการสร้างความเข้าใจในงานการขายงานโฆษณา
ใหก้บัลูกคา้ 
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COMM4401     วทิยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ชุมชน     3(2-2-5)                                            
                            Community Radio and Television 

ความหมาย หลกัการ ความส าคญั ประโยชน์ของการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทศัน์ชุมชน แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทศัน์ชุมชน ฝึกปฏิบติัการผลิตรายการวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ชุมชน 

 
COMM4801    การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์          2(90) 

   Preparation for Occupational Practicum in Communication Arts  
จดักิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ทางนิเทศศาสตร์ในดา้นการรับรู้ ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพฒันา
ตวัผูเ้รียนให้มีการเรียนรู้ ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจท่ีเหมาะสมกบัวิชาชีพ โดยการกระท า
สถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานวชิาชีพนั้นๆ 

 
COMM4802     การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางนิเทศศาสตร์    5(350) 
                           Occupational Practicum in Communication Arts 

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน :  COMM4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางนิเทศ 
ศาสตร์ 

ฝึกปฏิบติังานดา้นนิเทศศาสตร์ในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ  เอกชน หรือ
องค์กรไม่แสวงผลก าไรทั้งในและต่างประเทศ โดยการน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติัท่ีได้จากการศึกษาไปใช้ในการท างานจริง จดัให้มีการปฐมนิเทศเก่ียวกบั
รายละเอียดของการฝึกงานและการปัจฉิมนิเทศ เพื่ออภิปรายและสรุปผลปัญหางานดา้น
นิเทศศาสตร์ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนวธีิการแกไ้ขปัญหาใหส้ าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

 
COMM4803 การเตรียมสหกจิศึกษาทางนิเทศศาสตร์                                                      2(90)                                                                   
 Preparation for Co-operative Education in Communication Arts 
  หลกัการ แนวคิด กระบวนการ ขั้นตอน ระเบียบ ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัสหกิจศึกษา  

ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมคัรงานอาชีพ การเลือกสถานประกอบการ วิธีการ
เขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งานอาชีพ  ความรู้พื้นฐานส าหรับการไป
ปฏิบติังานในสถานประกอบการ การปฏิบติังานใสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอ
โครงงาน 
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COMM4804 สหกจิศึกษาทางนิเทศศาสตร์                                                   6(540) 
                            Co-operative Education in Communication Arts 
 รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  COMM4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์                                                                                                   
                             การฝึกงานวิชาชีพท่ีเนน้การปฏิบติัในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

โดยความร่วมมือของสถานประกอบการและสถานศึกษา นักศึกษาปฏิบติังานจริง ณ 
สถานประกอบการ มีระยะเวลาในการปฏิบติังานไม่ต ่ากว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ มีการ
ประเมินผลและน าเสนอรายงานสหกิจศึกษา 

     
COMM4901 สัมมนาทางนิเทศศาสตร์                     2(0-4-2) 
 Seminar in Communication Arts 
  วิเคราะห์ปัญหาดา้นนิเทศศาสตร์ดว้ยแนวคิดและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์โดยใช้

กระบวนการแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อหาขอ้สรุปและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหา และฝึกปฏิบติัการจดัสัมมนา 

  
COMM4902 การวจัิยทางนิเทศศาสตร์                   3(0-6-3) 
 Research in Communication Arts  
 รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  COMM3901 วธีิวจิยัวทิยาทางนิเทศศาสตร์ 

ฝึกปฏิบติัการด าเนินการวิจยัทางนิเทศศาสตร์ตามกระบวนการวิจยั ภายใตก้าร
แนะน าดูแลของอาจารย ์และ/หรือผูท้รงคุณวฒิุ 

 
ENGL3701     ภาษาองักฤษเพ่ือวตัถุประสงค์ทางวชิาการ                                             3(3-0-6) 
                            English for Academic Purposes 

ศึกษาค าศพัท ์ไวยากรณ์และส านวนภาษาองักฤษท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นงานวิชาการ
และการศึกษาขั้นสูงในศาสตร์ของแต่ละสาขาวชิา เนน้ทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนใน
เชิงวิชาการ การอ่านเอกสาร หนังสือ ต ารา รายงานวิจยั บทคดัย่องานวิจยั บทความ
วชิาการ หรือผลงานวชิาการรูปแบบต่างๆ การพูดและเขียนเพื่อการน าเสนองานวชิาการ  
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ENGL3702     ภาษาองักฤษเพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะทางวชิาชีพ                                             3(3-0-6) 
                            English for Specific Career Purposes 

ศึกษาค าศพัท ์ไวยากรณ์และส านวนภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการปฏิบติังานในแต่ละ
สาขาวิชา เน้นทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเพื่อการส่ือสาร การสนทนาโตต้อบทาง
โทรศพัท์ การเขียนโตต้อบทางจดหมาย และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การพูดเพื่อเจรจา
ต่อรอง การมอบหมายงานหรือค าสั่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในหนา้ท่ี การสัมภาษณ์ 
การพูดในท่ีประชุม การอ่านเอกสาร คู่มือต่างๆ ในการปฏิบติังาน การพูดและเขียนเพื่อ
การน าเสนองาน การเขียนรายงาน หรืออ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นตามบริบทของงานในแต่ละสาขา
วชิาชีพ 

  
GEHP1101     การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ                                   3(2-2-5) 

        Exercises  for  Health 
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย วตัถุประสงค์ และคุณประโยชน์ของการออกก าลงั

กายเพื่อสุขภาพ รวมไปถึงหลกัการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพตามหลกัวิทยาศาสตร์การ
ออกก าลงักาย  โดยการเลือกปฏิบติักิจกรรมทางกายหรือการออกก าลงักายด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การเดิน     การวิง่ และการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ เช่น เทเบิลเทนนิส แบดมินตนั 
แชร์บอล เป็นตน้ หลกัโภชนศาสตร์และหลกัการบริโภคอาหารเพื่อการมีสุขภาพท่ีดี รวม
ไปถึงการป้องกนั            การบาดเจบ็ และการปฐมพยาบาลการบาดเจบ็จากการออกก าลงั
กาย 

 
 
GEHP1102   การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ    3(2-2-5) 

 Physical Fitness Promotion for Health 
         ศึกษาองค์ประกอบ ความหมายและความส าคญั  วิธีการทดสอบและประเมิน  

หลกัการและวิธีการฝึกปฏิบติัการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
ตามหลกัวิทยาศาสตร์การกีฬา การน าหลกัการโภชนาการและค านวณปริมาณอาหาร
ส าหรับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 
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GEHS1101    สุนทรียภาพของชีวติ       3(3-0-6) 
          Aesthetics of Life 

ศึกษาความหมายของสุนทรียศาสตร์ และความงดงามของศาสตร์ทางดนตรี 
นาฏศิลป์และศิลปะทั้งไทยและสากลให้เกิดความซาบซ้ึงและเห็นคุณค่าของศาสตร์ทาง
ความงาม สามารถวิเคราะห์คุณค่าทางสุนทรียศิลป์ โดยผา่นขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่า 
อนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันารสนิยม สามารถด ารงตนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 
GEHS1102     การพฒันาตนเพ่ือความสุขของชีวติ                                                       3(3-0-6)  

      Self-Development for Happiness in Life 
พฤติกรรมมนุษย์กับการพฒันาตน องค์ประกอบของพฤติกรรมพื้นฐานทาง

สรีรวิทยาท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย ์ พฒันาการของมนุษยทุ์กช่วงวยั การศึกษาตนเอง 
และการประเมินตนเองเพื่อการพฒันาบุคลิกภาพ และการปรับตวัให้เหมาะสมกบัการ
เปล่ียนแปลง การเสริม สร้างบุคลิกภาพ มนุษยสัมพนัธ์ในการท างาน สุขภาพจิตและการ
จดัการความเครียด การสร้างเสริมชีวติใหมี้ความสุข 

 
GEHS1103    จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล                                           3(3-0-6)  
           Social Morality and Reasoning                         

แนวคิดพื้นฐานของมนุษย ์โลกทศัน์ ชีวทศัน์ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                   
การมีวินยั ความรับผิดชอบ การพฒันาปัญญาตามหลกัศาสนธรรม การใช้เหตุผลอย่าง
สร้างสรรค ์เพื่อการด ารงชีวติในสังคมอยา่งมีสันติสุข และสันติธรรม 

 
GEIG1001  ไทยในโลกทีเ่ปลีย่นแปลง       3(2-2-5) 

 Thailand in a Changing World 
รับรู้ความเปล่ียนแปลงระยะยาวทั้งระบบโลกและประเทศไทย ในดา้นเศรษฐกิจ  

สังคม วฒันธรรม และการเมือง ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของระบบกายภาพของผนืพิภพ 
และสภาวะแวดล้อม จนผลกระทบสืบเน่ืองมาจากรูปแบบการพฒันาประเทศจวบจน
ปัจจุบนั และเขา้ใจถึงมิติองคก์รในเชิงของวิวฒันาการ โดยเฉพาะองคก์รภาครัฐและภาค
ธุรกิจ บริษทัขา้มชาติ พนัธมิตรทางธุรกิจ (Alliance) ตลอดจนธุรกิจขนาดยอ่ม ธุรกิจเพื่อ
สังคม (Social enterprises) และเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจถึงความเส่ียงและโอกาสของ
ประเทศไทย และสังคมทอ้งถ่ินในโลกและภูมิภาคอาเซียน เขา้ใจถึงความจ าเป็นในการ
ปรับปรุงบทบาทของมนุษยใ์นการเปล่ียนแปลง 

 
1

0 
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GEIG1002   ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่      3(2-2-5) 
Citizenship in  Contemporary World 

เขา้ใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกนัของมนุษย ์ต่อการเปล่ียนแปลงใน
ระดบัโลก ภูมิภาค ประเทศและทอ้งถ่ิน และตระหนกัถึงความจ าเป็นในการปรับบทบาท
ของตนเอง ในฐานะความเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก (Global Thai Citizen) ตระหนกั
ถึงบทบาทในการมีส่วนร่วม แกไ้ขปัญหาสังคมดว้ยการพฒันาจิตส านึกดา้นจิตอาสา และ
งานในบริบทพหุชาติพนัธ์ุ พหุวฒันธรรม และเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในยุคใหม่ 
ตลอดจนการใช้สารสนเทศ (ICT) ใหม่ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัและการ
ประกอบสัมมาชีพ 

 
GELE1001    ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร      3(3-0-6) 
            English for Communication 

พฒันาทกัษะภาษาองักฤษดา้นการฟัง พูด อ่าน และเขียน เนน้การฟัง การพูด เพื่อ
การส่ือสารขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ต่างๆ ให้มีทักษะในการอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ใน
ชีวติประจ าวนั สามารถเขียนประโยคพื้นฐาน และขอ้ความสั้นๆ เพื่อใชใ้นการส่ือสาร 

 
GELE1002   ภาษาองักฤษเพ่ือการปฏิบัติงาน      3(3-0-6) 

 English for Work 
ศึกษาค าศพัท์และภาษาท่ีใช้ในการปฏิบติังาน ท่ีเก่ียวกบัต าแหน่งงานต่างๆ ใน

การปฏิบติังาน อุปกรณ์เคร่ืองใช้ในส านักงาน ตลอดจนมารยาทในการปฏิบติัตนใน
สถานท่ีท างาน  การรับโทรศพัทร์วมถึงงานเอกสารทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ผู ้เรียนมีโอกาสในการฝึกฝนตน รวมถึงการศึกษาวฒันธรรมท่ีมีความแตกต่างใน
ส านกังานของแต่ละประเทศในอาเซียน 

 
GELT1001    ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร          3(3-0-6) 

       Thai for Communication 
     พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการส่ือสารและทักษะการเขียนท่ีเก่ียวข้องกับ
ชีวติประจ าวนัโดยเนน้กระบวนการทกัษะสัมพนัธ์ทางภาษา 
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GESC1101     เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร     3(3-0-6) 

      Information Technology and Communication 
ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

อินเตอร์เน็ตและโทรคมนาคม ระบบการจัดการสารสนเทศ การใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  โปรแกรมระบบและโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้งานกบัการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนัอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเคารพในสิทธิทางปัญญา และตระหนกัถึง
คุณธรรมจริยธรรม และผลกระทบในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
GESC1102     วทิยาศาสตร์เพ่ือชีวติ       3(3-0-6) 
                        Sciences for Life 

ศึกษาเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ความส าคญัของพลงังานต่อโลกและชีวิต การใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวนัอย่างถูกตอ้ง
และเหมาะสม ยาและสารเสพติด สาธารณภยั การประเมินและวิเคราะห์สุขภาพส่วน
บุคคล การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวติ 

 
GESC1103     พืชพรรณเพ่ือชีวติ       3(3-0-6) 

       Plants for Life 
คุณและค่าของพืชพรรณท่ีมีต่อชีวิต และการจดัการทรัพยากรต่างๆ ตามแนวทาง

โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
 

GESC1104     ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวติ      3(3-0-6) 
                        Natural Resources and Environment for Life  

ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม  การอนุรักษ์  ผลกระทบท่ี เ กิด ข้ึนจาก
ความกา้วหนา้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อทรัพยากรทางดา้นกายภาพ ชีวภาพ 
และการด ารงชีวิตของมนุษย์ การมีส่วนร่วมในการจดัการฟ้ืนฟู ส่งเสริม บ ารุงรักษา 
คุม้ครองทรัพยากร ตามหลกัการทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
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GESC1105     ชีวติกบัเทคโนโลยี                   3(3-0-6)  
           Life and Technology 

           ความก้าวหน้าและการพฒันาเทคโนโลยีในปัจจุบนัและอนาคต  บทบาทและ
ผลกระทบของเทคโนโลยต่ีอวถีิชีวิต เทคโนโลยดีา้นเทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี 
เทคโนโลยพีลงังาน เทคโนโลยสุีขภาพและความปลอดภยั เทคโนโลยสีะอาด และการใช้
เทคโนโลยอียา่งชาญฉลาด 

 
GESC1106    การคิดและการวเิคราะห์เชิงตัวเลขเพ่ือการด าเนินชีวติ                       3(3-0-6) 
                        Thinking and Numeral Analysis for Living 

กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลขและการให้เหตุผล อตัราส่วนและร้อยละ 
สกุลเงินและอตัราแลกเปล่ียน ดอกเบ้ีย ภาษี การแปลความหมายทางคณิตศาสตร์ การ
ประยกุตค์ณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการตดัสินใจ และแกปั้ญหาในชีวติประจ าวนั 

 
GESO1101    พลวตัสังคมไทย        3(3-0-6) 

       Dynamics of Thai Society 
  ความเป็นมาและวิวฒันาการของสังคมไทย ในด้านการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ  สังคมและวฒันธรรม ศึกษาเหตุการณ์และบุคคลส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงของ เอกลักษณ์ของสังคมไทยและวฒันธรรมไทย ปลูกฝังแนวทางการ
ด าเนินชีวิตในสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อรักษาและ
ส่งเสริมความเป็นไทย 

GESO1102    พลวตัสังคมโลก        3(3-0-6) 
                        Dynamics of Global Society 

ววิฒันาการของมนุษยแ์ละสังคม อารยธรรม ระบบความคิด ระบบเศรษฐกิจ และ
ระบบการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะกระแสความคิดภายใตร้ะบอบประชาธิปไตยเนน้
หลกัสิทธิ  เสรีภาพ ความเสมอภาคและหนา้ท่ีของพลเมือง รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์
ความเปล่ียนแปลงต่างๆ ของสังคมโลกและมีผลกระทบต่อสังคมไทย เพื่อให้รู้จกั เขา้ใจ 
และสามารถด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีดุลยภาพและมีความเขา้ใจในโลกปัจจุบนัและอนาคตได้
อย่างมีส านึกและความรับผิดชอบต่อความเป็นสังคมพลเมือง (Civil Society) ทั้ งใน
ระดบัชาติและระดบัโลกต่อไป 
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GESO1103     มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม        3(3-0-6) 

        Man and Environment 
ศึกษาความหมาย  ความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของ

มนุษย ์สร้างจิตส านึกสาธารณะในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหม้นุษยมี์คุณภาพชีวติท่ีดี โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อหลกัการพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  

 
GESO1104     กฎหมายเพ่ือการด าเนินชีวติ       3(3-0-6) 

Law for Living 
ศึกษากฎหมายท่ีส าคญัในการด าเนินชีวิต ไดแ้ก่ รัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ว่าด้วยบุคคล เอกเทศสัญญา ทรัพย์สิน ครอบครัวและมรดก กฎหมายอาญา 
กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาเบ้ืองตน้ 

 
GETL1101    ภาษาจีนในชีวติประจ าวนั      3(3-0-6) 
            Chinese in Daily Life 

ทักษะพื้นฐานภาษาจีนเบ้ืองต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนในหัวข้อท่ีใช้ใน
ชีวติประจ าวนั การแนะน าตวั การกล่าวทกัทาย การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าว
ค าอ าลา ถามและให้ข้อมูลเก่ียวกับวนัเวลา สถานท่ี ดินฟ้าอากาศ และกิจกรรมใน
ชีวติประจ าวนั 

 
GETL1102    ภาษาฝร่ังเศสในชีวติประจ าวนั      3(3-0-6) 
           French in Daily Life 

ทกัษะพื้นฐานภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหวัขอ้ท่ีใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั การกล่าวทกัทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวค าอ าลา ถามและ
ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัวนัเวลา สถานท่ี ดินฟ้าอากาศ และกิจกรรมในชีวติประจ าวนั 
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GETL1103    ภาษาญีปุ่่นในชีวติประจ าวนั      3(3-0-6) 
Japanese in Daily Life 

ทกัษะพื้นฐานภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวขอ้ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั การกล่าวทกัทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวค าอ าลา ถามและ
ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัวนัเวลา สถานท่ี ดินฟ้าอากาศ และกิจกรรมในชีวติประจ าวนั 

 
GETL1104    ภาษาเกาหลใีนชีวติประจ าวนั      3(3-0-6) 

Korean in Daily Life 
ทกัษะพื้นฐานภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวขอ้ท่ีใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั การกล่าวทกัทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวค าอ าลา ถามและ
ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัวนัเวลา สถานท่ี ดินฟ้าอากาศ และกิจกรรมในชีวติประจ าวนั 

 
GETL1105    ภาษาขแมร์ในชีวติประจ าวนั      3(3-0-6) 

Khmer in Daily Life 
ทกัษะพื้นฐานภาษาขแมร์เบ้ืองตน้ดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวขอ้ท่ีใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั การกล่าวทกัทาย  การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวค าอ าลา ถามและ
ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัวนัเวลา สถานท่ี ดินฟ้าอากาศ และกิจกรรมในชีวติประจ าวนั 

 
GETL1106    ภาษาเวยีดนามในชีวติประจ าวนั      3(3-0-6) 

Vietnamese in Daily Life 
ทกัษะพื้นฐานภาษาเวยีดนามเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหวัขอ้ท่ีใชใ้น

ชีวิตประจ าวนั การกล่าวทกัทาย  การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวค าอ าลา ถามและ
ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัวนัเวลา สถานท่ี ดินฟ้าอากาศ และกิจกรรมในชีวติประจ าวนั 
 


