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3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
ไม่ น้อยกว่า 129 หน่ วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่ วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่ น้อยกว่า
93 หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชาแกน
36 หน่ วยกิต
2) กลุ่มวิชาเอก ให้ เลือกเรียนเพียงแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่ง
50 หน่ วยกิต
2.1) แขนงวิชาวารสารศาสตร์ ดิจิทลั
(1) วิชาเอกบังคับ
35 หน่ วยกิต
(2) วิชาเอกเลือก ไม่ น้อยกว่า
15 หน่ วยกิต
2.2) แขนงวิชาการประชาสั มพันธ์ และการโฆษณา
(1) วิชาเอกบังคับ
35 หน่ วยกิต
(2) วิชาเอกเลือก ไม่ น้อยกว่า
15 หน่ วยกิต
2.3) แขนงวิชาวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และสื่ อใหม่
(1) วิชาเอกบังคับ
35 หน่ วยกิต
(2) วิชาเอกเลือก ไม่ น้อยกว่า
15 หน่ วยกิต
3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ไม่ น้อยกว่า
7 หน่ วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่า
6 หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชาในโครงสร้ างหลักสู ตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1) กลุ่มวิชาบังคับ
1.1) กลุ่มวิชาบูรณาการ
GEIG1001
ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง
Thailand in a Changing World
GEIG1002
ความเป็ นพลเมืองในโลกสมัยใหม่
Citizenship in Contemporary World

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

30 หน่ วยกิต
15 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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1.2) กลุ่มวิชาภาษา
GELT1001
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
Thai for Communication
GELE1001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
English for Communication
GELE1002
ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบตั ิงาน
English for Work
2) กลุ่มวิชาเลือก
1.1) กลุ่มวิชาส่ งเสริ มสุ ขภาพ เลือกเรี ยน
GEHP1101 การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ
Exercises for Health
GEHP1102 การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายเพื่อสุ ขภาพ
Physical Fitness Promotion for Health
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรี ยน
GEHS1101 สุ นทรี ยภาพของชีวิต
Aesthetics of Life
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุ ขของชีวติ
Self-Development for Happiness in Life
GEHS1103 จริ ยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
Social Morality and Reasoning
1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ เลือกเรี ยน
GESC1101
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
Information Technology and Communication
GESC1102
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวติ
Sciences for Life
GESC1103
พืชพรรณเพื่อชีวิต
Plants for Life
GESC1104
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวติ
Natural Resources and Environment for Life
GESC1105
ชีวติ กับเทคโนโลยี
Life and Technology
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

9 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

15 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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GESC1106

การคิดและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อการดาเนินชีวิต
Thinking and Numeral Analysis for Living
1.4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกเรี ยน
GESO1101 พลวัตสังคมไทย
Dynamics of Thai Society
GESO1102 พลวัตสังคมโลก
Dynamics of Global Society
GESO1103 มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
Man and Environment
GESO1104 กฎหมายเพื่อการดาเนินชีวติ
Laws for Living
1.5) กลุ่มวิชาภาษาที่สาม เลือกเรี ยน
GETL1101 ภาษาจีนในชีวติ ประจาวัน
Chinese in Daily Life
GETL1102
ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
French in Daily Life
GETL1103
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
Japanese in Daily Life
GETL1104
ภาษาเกาหลีในชีวติ ประจาวัน
Korean in Daily Life
GETL1105
ภาษาขแมร์ในชีวิตประจาวัน
Khmer in Daily Life
GETL1106
ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
Vietnamese in Daily Life
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่ น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชาแกน
COMM1101 หลักนิเทศศาสตร์
Principles of Communication Arts
COMM1102 กราฟิ กสาหรับงานนิเทศศาสตร์
Graphic for Communication Arts
COMM1103 การถ่ายภาพเพื่อการสื่ อสาร
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3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

93 หน่ วยกิต
36 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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COMM1104
COMM1105
COMM2101
COMM2102
COMM2103
COMM2104
COMM3101
COMM3901
COMM4101

Photography for Communication
การสื่ อข่าวและการรายงานข่าว
News Reporting
การคิดสร้างสรรค์เพื่องานนิเทศศาสตร์
Creative Thinking for Communication Arts
วาทนิเทศ
Speech Communication
การสื่ อความหมายด้วยภาพและเสี ยง
Audio and Visual Interpretation
การวิเคราะห์ผรู ้ ับสาร
Audience Analysis
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อการสื่ อสาร
Analysis of Current Affairs for Communication
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางนิเทศศาสตร์
Ethics in Communication Arts
วิธีวจิ ยั วิทยาทางนิเทศศาสตร์
Research Methodology in Communication Arts
การสื่ อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน
Communication for Community Development

2) กลุ่มวิชาเอก
ให้เลือกเรี ยนแขนงวิชาใดวิชาหนึ่งเพียงแขนงวิชาเดียว

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

50

หน่ วยกิต

2.1) แขนงวิชาวารสารศาสตร์ ดิจิทลั
(1) วิชาเอกบังคับ
COMM2201
COMM2202
COMM2203

หลักวารสารศาสตร์ ดิจิทลั
Principles of Digital Journalism
การออกแบบและผลิตสื่ อวารสารศาสตร์ดิจิทลั
Digital Journalism Design
การบรรณาธิกรณ์เพื่องานวารสารศาสตร์ดิจิทลั
Editing for Digital Journalism
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35 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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COMM2204
COMM2205
COMM3201
COMM3204
COMM3208
COMM4901
COMM4902
ENGL3701

วารสารสนเทศ
Journalism and Information Technology
การเขียนสารคดี บทความ และบทวิจารณ์
Feature, Article and Critics Writing
การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ขา้ มสื่ อ
Journalistic Writing across Media
การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
Journalistic Creative Writing
การจัดการกองบรรณาธิการ
Editorial Management
สัมมนาทางนิเทศศาสตร์
Seminar in Communication Arts
การวิจยั ทางนิเทศศาสตร์
Research in Communication Arts
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(0-6-3)
3(3-0-6)

English for Academic Purposes
ENGL3702

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ

3(3-0-6)

English for Specific Career Purposes
(2) วิชาเอกเลือก
COMM2206
COMM2207
COMM3202
COMM3203
COMM3205
COMM3206

ไม่ น้อยกว่า 15 หน่ วยกิต

การรายงานข่าวเศรษฐกิจ
Economics News Reporting
การรายงานข่าววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้อม
Scientific, Technological and Environmental News Reporting
วารสารศาสตร์ เพื่อการกระจายเสี ยงและการแพร่ ภาพ
Broadcast Journalism
การถ่ายภาพวารสารสนเทศ
Photography Journal information
การรายงานข่าวการเมือง
Political News Reporting
การรายงานข่าววัฒนธรรมและบันเทิง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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COMM3207
COMM3209
COMM3210
COMM3902

Culture and Entertainment News Reporting
การแปลข่าวและการรายงานข่าวต่างประเทศ
News Translation and International News Reporting
วารสารศาสตร์เพื่อชุมชน
Journalism for Community
การสื่ อข่าวและการรายงานข่าวเชิงสื บสวน
Investigative News Reporting
หัวข้อพิเศษระดับสากลทางนิเทศศาสตร์
International Special Topic in Communication Arts

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-6-3)

2.2) แขนงวิชาการประชาสั มพันธ์ และการโฆษณา
(1) วิชาเอกบังคับ
COMM2301
COMM2302
COMM2303
COMM2304
COMM2305
COMM3302
COMM3307
COMM4301
COMM4901

35 หน่ วยกิต

หลักการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
Principles of Public Relations and Advertising
ศิลปะการนาเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์
Arts of Presentation for Public Relations
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
Writing for Public Relations
การสร้างสรรค์และผลิตสื่ อประชาสัมพันธ์
Creativity and Media Production for Public Relations
การสร้างสรรรค์ขอ้ ความเพื่องานโฆษณา
Creative Copy Writing
การวางแผนการประชาสัมพันธ์
Public Relations Planning
กลยุทธ์และการสร้างสรรค์งานโฆษณา
Strategy and Creativity for Advertising
การสื่ อสารฝ่ ายบริ หารงานลูกค้า
Communication of Account Executive
สัมมนาทางนิเทศศาสตร์
Seminar in Communication Arts

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
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COMM4902
ENGL3701

การวิจยั ทางนิเทศศาสตร์
Research in Communication Arts
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ

3(0-6-3)
3(3-0-6)

English for Academic Purposes
ENGL3702

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ

3(3-0-6)

English for Specific Career Purposes
(2) วิชาเอกเลือก
COMM2306
COMM2307
COMM2308
COMM2309
COMM3303
COMM3304
COMM3305
COMM3306
COMM3308
COMM3309
COMM3310

ไม่ น้อยกว่า 15 หน่ วยกิต

การสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
Integrated Marketing Communication
การจัดกิจกรรมทางการประชาสัมพันธ์
Event for Public Relations
การสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน
Intercultural Communication in ASEAN Community
การสื่ อสารการตลาดดิจิทลั
Communication for Digital Marketing
การสื่ อสารตราสิ นค้า
Brand Communication
การสื่ อสารในภาวะวิกฤต
Crisis Communication
สื่ อมวลชนสัมพันธ์
Mass Media Relations
การจัดการงานประชาสัมพันธ์
Public Relations Management
การสื่ อสารภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงองค์กร
Image Communication and Corporate Reputation
การเขียนขั้นสู งเพื่อการประชาสัมพันธ์
Advanced Writing for Public Relations
กราฟิ กสาหรับงานโฆษณา
Graphic for Advertising

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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COMM3902

หัวข้อพิเศษระดับสากลทางนิเทศศาสตร์
International Special Topic in Communication Arts

3(0-6-3)

2.3) แขนงวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และสื่ อใหม่
(1) วิชาเอกบังคับ
COMM2401
COMM2402
COMM2403
COMM2404
COMM2405
COMM2407
COMM3402
COMM3403

COMM4901
COMM4902
ENGL3701

35 หน่ วยกิต

หลักการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และสื่ อใหม่
Principles of Broadcasting and New Media
การสร้างสรรค์บทรายการข่าวและสารคดี
Non-Fiction Script Writing for Broadcasting
การสร้างสรรค์บทรายการบันเทิงคดี
Fiction Script Writing for Broadcasting
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และสื่ อใหม่
Broadcasting and New Media Production
การตัดต่อเบื้องต้น
Basic Editing
การผลิตรายการข่าวและสารคดี
Non-Fiction Program Production
การคิดสร้างสรรค์และผลิตงานข้ามสื่ อ
Creative Thinking and Production across Media
การจัดการงานวิทยุกระจายเสี ยง และวิทยุโทรทัศน์
Broadcasting Management

3(3-0-6)

สัมมนาทางนิเทศศาสตร์
Seminar in Communication Arts
การวิจยั ทางนิเทศศาสตร์
Research in Communication Arts
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ

2(0-4-2)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(0-6-3)
3(3-0-6)

English for Academic Purposes
ENGL3702

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ

3(3-0-6)

English for Specific Career Purposes
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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(2) วิชาเอกเลือก
COMM2406
COMM3401
COMM3404
COMM3405
COMM3406
COMM3407
COMM3408
COMM3409
COMM3902
COMM4401

ไม่ น้อยกว่า 15 หน่ วยกิต

ผูด้ าเนินรายการทางวิทยุกระจายเสี ยง และวิทยุโทรทัศน์
Moderator for Broadcasting
การเล่าเรื่ องเพื่องานวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และสื่ อใหม่
Storytelling for Broadcasting and New Media
การผลิตรายการบันเทิงคดี
Fiction Program Production
การผลิตรายการโทรทัศน์เฉพาะ
Program Specialist Broadcasting
ศิลปะการแสดงและการกากับ
Arts of Acting and Directing
การออกแบบงานศิลป์ เพื่องานวิทยุโทรทัศน์
Arts Design for Broadcasting
การตัดต่อขั้นสู ง
Advance Editing
การนาเสนองานด้านวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และสื่ อใหม่
Broadcasting and New Media Presentation
หัวข้อพิเศษระดับสากลทางนิเทศศาสตร์
International Special Topic in Communication Arts
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ชุมชน
Community Radio and Television

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
3(2-2-5)
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3) กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ

เรียนไม่ น้อยกว่า

7 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มข้อ 3.1) หรื อข้อ 3.2)
3.1) การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
COMM4801
COMM4802

การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์
Preparation for Occupational Practicum in Communication Arts
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางนิเทศศาสตร์
Occupational Practicum in Communication Arts

2(90)
5(350)

หรื อ
3.2) สหกิจศึกษา
COMM4803 เตรี ยมสหกิจศึกษาทางนิ เทศศาสตร์
Preparation for Co-operative Education in Communication Arts
COMM4804 สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์
Co-operative Education in Communication Arts

2(90)
6(540)

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่า
6 หน่ วยกิต
ให้นัก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นรายวิช าใดๆ ในหลัก สู ต รมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ จัน ทรเกษม โดยไม่ ซ้ า
กับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาหนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่ วยกิตในเกณฑ์การ
สาเร็ จการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
COMM1101 หลักนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Communication Arts
แนวคิ ดและทฤษฎี ต่า งๆ เกี่ ยวกับการสื่ อสารในสั งคม วิเคราะห์ กระบวนการ
สื่ อสารรู ปแบบต่างๆ ตลอดจนบทบาทและอิทธิ พลของการสื่ อสารที่มีผลต่อการพัฒนา
สังคม
COMM1102 กราฟิ กสาหรับงานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Graphic for Communication Arts
ประเภทของข้อมูลกราฟิ ก บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก การ
ใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ส ร้ างงานกราฟิ ก การใช้แถบเครื่ องมื อ เทคนิ คที่ ใ ช้ใ นการ
ออกแบบ การน าโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ กมาประยุก ต์ใ ช้ใ นการท างานด้า น
ออกแบบและใช้เทคโนโลยีในการสื่ อสารได้อย่างสร้างสรรค์
COMM1103 การถ่ ายภาพเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
Photography for Communication
พัฒนาการ หลักการ วัสดุอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ องค์ประกอบภาพ การถ่ายภาพ
ด้วยระบบดิจิทลั การจัดองค์ประกอบและการสื่ อสารความหมายที่สอดคล้องกับงานนิ เทศ
ศาสตร์ ฝึ กปฏิบตั ิและนาเสนอภาพถ่ายผ่านทางระบบออนไลน์ และการวิพากษ์ภาพถ่ายที่
เผยแพร่ ทางสื่ อมวลชนและสื่ อออนไลน์
COMM1104 การสื่ อข่ าวและการรายงานข่ าว
3(2-2-5)
News Reporting
แนวคิ ดขั้นพื้นฐานของการสื่ อข่าว ความหมาย คุ ณลักษณะ ประเภทของข่าว
ประเด็นข่าว องค์ประกอบข่าว คุณค่าข่าว แหล่งข่าว กระบวนการสัมภาษณ์ การเขียนข่าว
และ การรายงานข่าว ฝึ กปฏิบตั ิการสื่ อข่าว และรายงานข่าวรู ปแบบต่างๆ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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COMM1105 การคิดสร้ างสรรค์ เพื่องานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Creative Thinking for Communication Arts
แนวคิด ทฤษฎี ความสาคัญ องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ปั จจัยที่ส่งผล
ต่อความคิดสร้ างสรรค์ ความสัมพันธ์ระหว่างความคิ ดสร้ างสรรค์กบั งานนิ เทศศาสตร์
การพัฒนาระบบคิด ฝึ กปฏิบตั ิการประยุกต์ใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานนิ เทศ
ศาสตร์ ดา้ นต่างๆ
COMM2101 วาทนิเทศ
3(2-2-5)
Speech Communication
หลัก การ แนวคิ ด บทบาท ความส าคัญ ของการพู ด เพื่ อ งานนิ เ ทศศาสตร์
กระบวนการพูดเพื่อการสื่ อสาร การใช้เสี ยงในการพูด ภาษาเพื่อการสื่ อสารด้วยการพูด
รู ปแบบและประเภทของการพูดลักษณะต่างๆ การพัฒนาทักษะการพูด และบุคลิกภาพ
เพื่อการสื่ อสาร ฝึ กปฏิบตั ิ การพูดเพื่อการสื่ อสาร
COMM2102 การสื่ อความหมายด้ วยภาพและเสี ยง
3(3-0-6)
Audio and Visual Interpretation
หลักการและทฤษฎี การสื่ อความหมายด้วยภาพนิ่ ง และภาพเคลื่อนไหว การใช้
เสี ยงสาหรับงานนิเทศศาสตร์ ภาษากล้อง ขนาดภาพ มุมกล้อง การเคลื่อนกล้อง แสงและ
เงา และการลาดับภาพเพื่อใช้สื่อความหมาย
COMM2103 การวิเคราะห์ ผ้ รู ับสาร
3(2-2-5)
Audience Analysis
แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ผู ้รั บ สาร ประเภทของผู ้รั บ สาร ลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ และลักษณะทางจิตวิทยาของผูร้ ับสาร พฤติกรรมของผูร้ ับสาร การ
วิเคราะห์ผรู ้ ับสารและการออกแบบสารในงานนิ เทศศาสตร์ ดา้ นต่างๆ กระบวนการและ
วิธีการวิเคราะห์ผรู ้ ับสารเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการสื่ อสาร ฝึ กปฏิบตั ิการวิเคราะห์
ผูร้ ับสารเพื่องานนิเทศศาสตร์
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COMM2104 การวิเคราะห์ สถานการณ์ ปัจจุบันเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Analysis of Current Affairs for Communication
กระบวนการคิ ด และกระบวนการวิ เ คราะห์ บุ ค คล และสื่ อ ในหลากหลาย
รู ปแบบ ปั ญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม และแนวโน้มของสถานการณ์ที่มี
ผลกระทบต่อสังคมไทยที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกประเทศ
COMM2201 หลักวารสารศาสตร์ ดิจิทลั
3(3-0-6)
Principles of Digital Journalism
ความหมาย คุณค่า ประวัติ และพัฒนาการของงานวารสารศาสตร์ ระบบข่าวสาร
กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม บทบาทของงานข่าว สิ ทธิ การรับรู ้ข่าวสาร ความต้องการ
และ การใช้ประโยชน์จากข่าวสาร ความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริ ง ความคิดเห็นและความ
จริ ง ลักษณะของกลุ่มความคิดทางวารสารศาสตร์ ดิจิทลั ในสังคม
COMM2202 การออกแบบและผลิตสื่ อวารสารศาสตร์ ดิจิทลั
3(2-2-5)
Digital Journalism Design
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับงานออกแบบผลิตสื่ อด้านวารสารศาสตร์
การออกแบบ การจัดหน้า การใช้ตวั อักษร เส้น สี ภาพ กราฟิ ก องค์ประกอบศิลป์ และฝึ ก
ปฏิบตั ิผลิตสื่ อด้านวารสารศาสตร์ ดิจิทลั รู ปแบบต่างๆ
COMM2203 การบรรณาธิกรณ์ เพื่องานวารสารศาสตร์ ดิจิทลั
3(2-2-5)
Editing for Digital Journalism
การคัดเลื อกข่าว สารคดี เชิ งข่าว บทความ คอลัมน์ เนื้ อหาต่างๆ ภาพประกอบ
การเรี ยบเรี ยง การตั้ง ชื่ อ เรื่ อง การจัด หน้ า การพิ สู จน์ อ ัก ษร และฝึ กปฏิ บ ัติ ก าร
บรรณาธิกรณ์
COMM2204 วารสารสนเทศ
3(2-2-5)
Journalism and Information Technology
เทคโนโลยีก ารสื บ ค้นข้อมู ล วิเคราะห์ จาแนกประเภท และนามาใช้ใ นงาน
วารสารศาสตร์ การจัดบริ การระบบสารสนเทศ และฝึ กปฏิบตั ิสร้างฐานข้อมูลสาหรับงาน
ด้านวารสารศาสตร์ ดิจิทลั ในระดับบุคคล และศูนย์ขอ้ มูลของหน่วยงาน
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COMM2205 การเขียนสารคดี บทความ และบทวิจารณ์
3(2-2-5)
Feature, Article and Critics Writing
ความหมาย รู ปแบบ หลักเกณฑ์ การเขียนสารคดี บทความ และบทวิจารณ์ ความ
แตกต่างระหว่างการเขียนประเภทต่างๆ การวางแผนการเขียน การรวบรวมข้อมูล เทคนิค
การเขียน และฝึ กปฏิบตั ิการเขียนสารคดี บทความ และบทวิจารณ์
COMM2206 การรายงานข่ าวเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
Economics News Reporting
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : COMM1104 การสื่ อข่าวและการรายงานข่าว
พื้นฐานเศรษฐศาสตร์ จุลภาคและมหภาค กลไกราคา รายได้ประชาชาติ การค้า
การลงทุ น นโยบายการเงิ น นโยบายการคลัง ปั ญหาเศรษฐกิ จที่ ส าคัญ โดยประยุก ต์
หลักการสื่ อข่าวและการเขียนข่าวมาใช้ในการรายงานข่าว และฝึ กปฏิบตั ิการรายงานข่าว
เศรษฐกิจ
COMM2207 การรายงานข่ าววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้อม
3(2-2-5)
Scientific, Technological and Environmental News Reporting
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : COMM1104 การสื่ อข่าวและการรายงานข่าว
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้อม และฝึ กปฏิบตั ิสื่อข่าวและ
รายงานข่ า วโดยประยุก ต์หลัก การสื่ อข่ า วและการเขี ย นข่ า วมาใช้ใ นการรายงานข่ า ว
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้อม
COMM2301 หลักการประชาสั มพันธ์ และการโฆษณา
3(3-0-6)
Principles of Public Relations and Advertising
ความหมาย ความส าคัญ บทบาทหน้า ที่ พัฒ นาการ แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกับ
การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา กระบวนการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
COMM2302 ศิลปะการนาเสนอเพื่อการประชาสั มพันธ์
3(2-2-5)
Arts of Presentation for Public Relations
หลักการ วิธีการ และเทคนิคการปฏิบตั ิเพื่อนาเสนอความคิดและผลงานต่างๆ ใน
รู ปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย โดยใช้การสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพ ฝึ กปฏิบตั ิการใช้
ศิลปะการนาเสนอรู ปแบบต่างๆ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2559

16

COMM2303 การเขียนเพื่อการประชาสั มพันธ์
3(2-2-5)
Writing for Public Relations
แนวคิด กระบวนการ หลักการ และรู ปแบบการเขีย นเพื่ อการประชาสัมพันธ์
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ทางสื่ อต่างๆ และการเขียนตามวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ ฝึ กปฏิบตั ิการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
COMM2304 การสร้ างสรรค์ และผลิตสื่ อประชาสั มพันธ์
3(2-2-5)
Creativity and Media Production for Public Relations
แนวคิด คุณลักษณะ บทบาทของสื่ อประชาสัมพันธ์ หลักการสร้างสรรค์สื่อเพื่อ
ดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมาย วิธีการใช้และประเมินผล และ
ฝึ กปฏิบตั ิผลิตและสร้างสรรค์สื่อต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์
COMM2305 การสร้ างสรรค์ ข้อความเพื่องานโฆษณา
3(2-2-5)
Creative Copy Writing
หลักและเทคนิ คการสร้ างสรรค์ขอ้ ความโฆษณาในสื่ อต่างๆ องค์ประกอบและ
ประเภทของบทโฆษณา ภาษาโฆษณา ฝึ กปฏิบตั ิการสร้างสรรค์ขอ้ ความเพื่องานโฆษณา
รู ปแบบต่างๆ
COMM2306 การสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Marketing Communication
ความหมาย กระบวนการ รู ปแบบและประโยชน์ของการสื่ อสารการตลาดเชิ ง
บูรณาการ การวางแผนสาหรับกิจกรรมทางการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการในรู ปแบบ
ต่างๆ การวัดประสิ ทธิ ผลของเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
COMM2307 การจัดกิจกรรมทางการประชาสั มพันธ์
3(2-2-5)
Event for Public Relations
หลั ก การ วิ ธี การ เทคนิ ค การจั ด กิ จ กรรมพิ เ ศษรู ปแบบต่ า งๆ เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ การวางแผน การกาหนดกลยุทธ์และการประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ ฝึ กปฏิบตั ิการจัดกิจกรรมในรู ปแบบต่างๆ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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COMM2308 การสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
Intercultural Communication in ASEAN Community
แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ ความสาคัญ และแนวทางการศึกษาการสื่ อสาร
ระหว่างวัฒนธรรมในประชาคมอาเซี ยน ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและการสื่ อสารใน
บริ บททางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
COMM2309 การสื่ อสารการตลาดดิจิทลั
3(3-0-6)
Communication for Digital Marketing
แนวคิด รู ปแบบ และเนื้ อหาการสื่ อสารการตลาดดิจิ ทลั พฤติกรรมการสื่ อสาร
ของผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารในตลาดดิจิทลั การพัฒนากลยุทธ์ การสื่ อสารการตลาดดิจิทลั
แนวทางการแก้ ไขปัญหาด้านการสื่ อสารการตลาดดิจิทลั
COMM2401 หลักการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และสื่ อใหม่
3(3-0-6)
Principles of Broadcasting and New Media
ความหมาย ความสาคัญ ประวัติ และพัฒนาการ คุณลักษณะ บทบาท อิทธิ พล
ของวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทัศ น์ และสื่ อ ใหม่ สภาพการณ์ แ ละแนวโน้ ม ของ
วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และสื่ อใหม่
COMM2402 การสร้ างสรรค์ บทรายการข่ าวและสารคดี
3(2-2-5)
Non-Fiction Script Writing for Broadcasting
หลักการ ความสาคัญ รู ปแบบของข่าวและสารคดีทางสื่ อวิทยุกระจายเสี ยง และ
วิทยุโทรทัศน์ เทคนิ คการนาเสนอและการใช้ภาษาในการสร้างสรรค์บท ฝึ กปฏิบตั ิการ
เขียนบทรายการข่าวและรายการสารคดี โดยเน้นการใช้ความคิดสร้ างสรรค์ นาเสนอได้
ตรงกลุ่มเป้ าหมาย และมีจรรยาบรรณ
COMM2403 การสร้ างสรรค์ บทรายการบันเทิงคดี
3(2-2-5)
Fiction Script Writing for Broadcasting
หลักการ ความสาคัญ รู ปแบบของรายการบันเทิง คดี ทางสื่ อวิทยุกระจายเสี ยง
และวิ ท ยุ โ ทรทัศ น์ เทคนิ ค การน าเสนอและการใช้ภ าษาในการสร้ า งสรรค์บ ท ฝึ ก
ปฏิบตั ิการเขียนบทรายการบันเทิงสารคดีโดยเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ นาเสนอได้
ตรงกลุ่มเป้าหมาย และมีจรรยาบรรณ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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COMM2404 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และสื่ อใหม่
3(2-2-5)
Broadcasting and New Media Production
กระบวนการสร้ า งสรรค์ ร ายการประเภทต่ า งๆ ทางวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ
โทรทัศน์ และสื่ อใหม่ ขั้นตอน เทคนิ คการผลิ ตรายการ การวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมาย การ
ใช้ภาพและเสี ยงในรายการ การนาเสนอ การประเมินผลรายการ และฝึ กปฏิบตั ิการผลิต
รายการ
COMM2405 การตัดต่ อเบื้องต้ น
3(2-2-5)
Basic Editing
หลักการ แนวคิด องค์ประกอบพื้นฐานในการตัดต่อเพื่องานวิทยุกระจายเสี ยง
วิทยุโทรทัศน์ และสื่ อใหม่ การเล่าเรื่ องด้วยการลาดับภาพ และเสี ยง ลักษณะของการตัด
ต่อในงานวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และสื่ อใหม่ประเภทต่างๆ การใช้อุปกรณ์และ
โปรแกรม การตัดต่อขั้นพื้นฐานสร้ างสรรค์ผลงาน และฝึ กปฏิบตั ิ การตัดต่อเพื่ องาน
วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และสื่ อใหม่
COMM2406 ผู้ดาเนินรายการทางวิทยุกระจายเสี ยง และวิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
Moderator for Broadcasting
เทคนิคการพูดและการอ่าน ลีลาการใช้เสี ยง บุคลิกภาพในการดาเนินรายการทาง
วิทยุกระจายเสี ยง และวิทยุโทรทัศน์ ฝึ กปฏิ บตั ิการประกาศ การอ่านข่าว การเป็ นพิธีกร
และ ผูด้ าเนินรายการวิทยุกระจายเสี ยง และวิทยุโทรทัศน์รูปแบบต่างๆ
COMM2407 การผลิตรายการข่ าวและสารคดี
3(2-2-5)
Non-Fiction Program Production
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนก่อน : COMM2402 การสร้างสรรค์บทรายการข่าวและสารคดี
ประเภท รู ปแบบ กระบวนการ เทคนิ ค และวิธีผลิ ตรายการข่าวและสารคดี ทาง
วิทยุกระจายเสี ยง และวิทยุโทรทัศน์ วางแผน และฝึ กปฏิบตั ิท้ งั ใน และนอกสถานที่ โดย
เน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการ
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COMM3101 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Ethics in Communication Arts
ความหมาย ความสาคัญของจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางนิเทศศาสตร์ ระเบียบ
ข้อบังคับและแนวปฏิบตั ิของวิชาชีพนิเทศศาสตร์ แขนงต่างๆ การกากับและตรวจสอบสื่ อ
การรู ้ เท่าทันสื่ อ ลิขสิ ทธิ์ กบั สื่ อมวลชนตามพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์
COMM3201 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ ข้ามสื่ อ
3(2-2-5)
Journalistic Writing across Media
ความหมาย รู ปแบบ ลักษณะ หลักการ และเทคนิ คการเขียนเชิ งวารสารศาสตร์
ความแตกต่างของการเขียนเชิ งวารสารศาสตร์ ผ่านสื่ อประเภทต่างๆ และฝึ กปฏิบตั ิการ
เขียนเชิงวารสารศาสตร์ขา้ มสื่ อ
COMM3202 วารสารศาสตร์ เพื่อการกระจายเสี ยงและการแพร่ ภาพ
3(2-2-5)
Broadcast Journalism
เทคนิ คการหาข่าว การรายงานข่าวประเภทต่างๆ หลักการเขียนข่าวและการผลิต
รายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ การพิจารณาความสาคัญและความน่าสนใจ
ของข่ า ว และฝึ กปฏิ บ ตั ิ ก ารเขี ย นข่ า ว ผลิ ตรายการข่ า วทางวิท ยุก ระจายเสี ย งและวิทยุ
โทรทัศน์ในรู ปแบบต่างๆ
COMM3203 การถ่ ายภาพวารสารสนเทศ
3(2-2-5)
Photography Journal Information
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : COMM1103 การถ่ายภาพเพื่อการสื่ อสาร
การถ่ า ยภาพนิ่ ง และภาพเคลื่ อ นไหว และการสื่ อ สารความหมายด้ว ยภาพที่
สอดคล้องกับการถ่ ายภาพด้านวารสารศาสตร์ ฝึ กปฏิ บตั ิ และนาเสนอภาพถ่ ายผ่านสื่ อ
ทางด้าน วารสารศาสตร์
COMM3204 การเขียนสร้ างสรรค์ เชิงวารสารศาสตร์
3(2-2-5)
Journalistic Creative Writing
ความหมาย ความแตกต่ า งระหว่า งการเขี ย นสร้ า งสรรค์ท ั่ว ไปกับ การเขี ย น
สร้างสรรค์เชิ งวารสารศาสตร์ เทคนิ คการเขียนสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ การสัมภาษณ์
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลปฐมภูมิ และฝึ กปฏิบตั ิการเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
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COMM3205 การรายงานข่ าวการเมือง
3(2-2-5)
Political News Reporting
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : COMM1104 การสื่ อข่าวและการรายงานข่าว
ประวัติการเมืองไทย รัฐธรรมนูญ และพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยไทย
และฝึ กปฏิบตั ิสื่อข่าวและรายงานข่าวโดยประยุกต์หลักการสื่ อข่าว และการเขียนข่าวมา
ใช้ใน การรายงานข่าวการเมือง
COMM3206 การรายงานข่ าววัฒนธรรมและบันเทิง
3(2-2-5)
Culture and Entertainment News Reporting
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : COMM1104 การสื่ อข่าวและการรายงานข่าว
แนวคิด รู ปแบบศิลปะ วัฒนธรรม และบันเทิง การวิจารณ์ งานศิลปกรรมและ
บันเทิง และฝึ กปฏิบตั ิการรายงานข่าวและวิจารณ์ข่าววัฒนธรรมและบันเทิง
COMM3207 การแปลข่ าวและการรายงานข่ าวต่ างประเทศ
3(2-2-5)
News Translation and International News Reporting
หลักการแปลข่าว ความหมาย ความสาคัญและคุ ณลักษณะ โครงสร้ างของข่าว
ต่างประเทศ แหล่งข่าว วิธีคิดประเด็นข่าว เทคนิคการหาข่าว การนาเสนอข่าวต่างประเทศ
และการประเมินคุณค่าข่าวต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างข่าวต่างประเทศกับข่าวสาย
อื่นๆ และฝึ กปฏิบตั ิการแปลข่าวและการรายงานข่าวต่างประเทศ
COMM3208 การจัดการกองบรรณาธิการ
3(3-0-6)
Editorial Management
การจัดการและการบริ หารงานกองบรรณาธิ ก าร การจัดองค์ก ร การก าหนด
นโยบายแผนงาน การบริ หารการเงิน การบริ หารการผลิต การบริ หารการจัดจาหน่าย การ
โฆษณาและส่ งเสริ มการขาย และปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงาน
COMM3209 วารสารศาสตร์ เพื่อชุ มชน
3(2-2-5)
Journalism for Community
รู ป แบบ บทบาท หน้า ที่ ข องสื่ อด้า นวารสารศาสตร์ เ พื่ อ ชุ ม ชนในฐานะสื่ อ
ทางเลือก กระบวนการผลิตและเผยแพร่ การนาเสนอ และฝึ กปฏิบตั ิผลิตสื่ อด้านวารสาร
ศาสตร์เพื่อชุมชน ที่เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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COMM3210 การสื่ อข่ าวและการรายงานข่ าวเชิงสื บสวน
3(2-2-5)
Investigative News Reporting
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : COMM1104 การสื่ อข่าวและการรายงานข่าว
เทคนิ ค การสื่ อข่ า ว การวิเคราะห์ ข่ า ว และการรายงานข่ า วขั้นสู ง เชิ งสื บ สวน
ปั ญหาและอุปสรรคในการสื่ อข่าวเชิ งสื บสวน และฝึ กปฏิบตั ิการสื่ อข่าวและการรายงาน
ข่าวเชิงสื บสวน
COMM3302 การวางแผนการประชาสั มพันธ์
3(2-2-5)
Public Relations Planning
หลักการและกระบวนการวางแผนการประชาสัมพันธ์ การกาหนดกลยุทธ์ การ
ประชาสั ม พัน ธ์ อ งค์ ก าร การประชาสั ม พัน ธ์ ก ารตลาด และการรณรงค์ ท างการ
ประชาสัมพันธ์ ฝึ กปฏิบตั ิการวางแผนการประชาสัมพันธ์
COMM3303 การสื่ อสารตราสิ นค้ า
3(3-0-6)
Brand Communication
แนวคิ ดเกี่ ย วกับ กระบวนสร้ า งและการจัดการตราสิ นค้า คุ ณค่ า การรั บ รู ้ ข อง
ผูบ้ ริ โภคและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ โภคกับตราสิ นค้า
COMM3304 การสื่ อสารในภาวะวิกฤต
3(2-2-5)
Crisis Communication
แนวคิด ทฤษฎีการสื่ อสารในภาวะวิกฤต ลักษณะภาวะวิกฤต และวิเคราะห์ปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดภาวะวิกฤตขององค์กร กระบวนการวางแผนสื่ อสารในภาวะวิกฤต ฝึ กปฏิบตั ิ
การวางแผน และการดาเนินงานการสื่ อสารในภาวะวิกฤตรู ปแบบต่างๆ
COMM3305 สื่ อมวลชนสั มพันธ์
3(2-2-5)
Mass Media Relations
ความหมาย ความสาคัญ หลักการและรู ปแบบการสร้างและรักษาความสัมพันธ์
อันดี ระหว่างนักประชาสัมพันธ์กบั สื่ อมวลชน และฝึ กปฏิบตั ิการสร้ างความสัมพันธ์กบั
สื่ อมวลชน
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COMM3306 การจัดการงานประชาสั มพันธ์
3(3-0-6)
Public Relations Management
แนวคิ ด หลัก การทางด้านการบริ ห ารจัดการงานประชาสัม พัน ธ์ ข ององค์ก ร
ประเภทต่างๆ การบริ หารความสัมพันธ์กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยภายนอกขององค์กร และ
การบริ หารจัดการโครงการทางการประชาสัมพันธ์
COMM3307 กลยุทธ์ และการสร้ างสรรค์ งานโฆษณา
3(2-2-5)
Strategy and Creativity for Advertising
เทคนิ ค วิธี คิ ด กระบวนการวางแผนการสร้ างสรรค์งานโฆษณาเพื่ อผลิ ต สื่ อ
โฆษณาประเภทต่ า งๆ ให้เหมาะสมกับ กลุ่ ม เป้ า หมาย และฝึ กปฏิ บตั ิ ส ร้ างสรรค์ง าน
โฆษณาในสื่ อต่างๆ
COMM3308 การสื่ อสารภาพลักษณ์และชื่ อเสี ยงองค์ การ
3(3-0-6)
Image Communication and Corporate Reputation
แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงองค์กรในงานประชาสัมพันธ์ การสื่ อสาร
ภาพลัก ษณ์ องค์ก ร ผลิ ตภัณฑ์ บุ คคล และตราสิ นค้า การส่ ง เสริ ม ภาพลัก ษณ์ และการ
จัดการชื่อเสี ยงขององค์กร
COMM3309 การเขียนขั้นสู งเพื่อการประชาสั มพันธ์
3(2-2-5)
Advanced Writing for Public Relations
หลัก การ และกระบวนการเขี ย นขั้นสู ง เพื่อการประชาสัม พันธ์ การเขี ย นเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ทางสื่ อและเทคโนโลยีทางการสื่ อสาร ฝึ กปฏิ บตั ิการเขียนขั้นสู งเพื่อ
การประชาสัมพันธ์
COMM3310 กราฟิ กสาหรับงานโฆษณา
3(2-2-5)
Graphic for Advertising
ความหมาย ความส าคัญ ของศิ ล ปะและกราฟิ กในงานโฆษณา ลัก ษณะของ
องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสี ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่ อสารด้วยกราฟิ กในงานโฆษณา
อย่างมีประสิ ทธิภาพ ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบกราฟิ กในงานโฆษณา
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COMM3401 การเล่ าเรื่ องเพื่องานวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และสื่ อใหม่
3(2-2-5)
Storytelling for Broadcasting and New Media
แนวคิด ความเป็ นมา ความหมาย วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย ประเภทของการเล่ า
เรื่ อง กระบวนทัศน์แห่ งการเล่าเรื่ อง แบบแผนโครงเรื่ อง การสื่ อความหมายที่อยูใ่ นเรื่ อง
เล่ า ความสั ม พัน ธ์ ข องเรื่ องเล่ า กั บ สั ง คม เครื่ องมื อ และวิ ธี ก ารเล่ า เรื่ องเพื่ อ งาน
วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และสื่ อใหม่
COMM3402 การคิดสร้ างสรรค์ และผลิตงานข้ ามสื่ อ
3(2-2-5)
Creative Thinking and Production across Media
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ และผลิต สื่ อจากประเด็นเนื้ อหาหนึ่ งสู่ การนาเสนอ
ในสื่ อที่มีธรรมชาติแตกต่างกัน ด้วยการสื่ อตัวอักษร ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อนไหว และเสี ยง
และฝึ กปฏิ บ ตั ิ ผ ลิ ตภาพเคลื่ อนไหว ตัวบท เสี ย ง และสรุ ป เทคนิ ค การนาเสนอเนื้ อหา
เดียวกันแต่ต่างสื่ อ
COMM3403 การจัดการงานวิทยุกระจายเสี ยง และวิทยุโทรทัศน์
3(3-0-6)
Broadcasting Management
หลัก การ ระบบการบริ ห ารและการจัด การธุ ร กิ จ วิ ท ยุก ระจายเสี ย ง และวิทยุ
โทรทัศ น์ การจัด องค์ ก ร การบริ หารงานบุ ค คล แผนงาน ผัง รายการ ตารางงาน
งบประมาณและผลตอบแทน ศึกษากฎหมาย และนโยบายของสถานี วิทยุกระจายเสี ยง
และวิทยุโทรทัศน์ ตลอดจนปั ญหาและแนวทางแก้ไข
COMM3404 การผลิตรายการบันเทิงคดี
3(2-2-5)
Fiction Program Production
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนก่อน : COMM2403 การสร้างสรรค์บทรายการบันเทิงคดี
ประเภท รู ปแบบ กระบวนการ เทคนิ ค และวิธีผลิตรายการบันเทิง คดีประเภท
ต่างๆทางวิทยุกระจายเสี ยง และวิทยุโทรทัศน์ วางแผน และฝึ กปฏิ บตั ิ ท้ งั ใน และนอก
สถานที่ โดยเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการ
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COMM3405 การผลิตรายการโทรทัศน์ เฉพาะ
3(2-2-5)
Program Specialist Broadcasting
รู ปแบบ ประเภท กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เฉพาะ ศึกษากลุ่มเป้ าหมาย
ขั้นตอนการผลิ ต และผลกระทบของรายการที่ มี ต่อสั ง คม ฝึ กปฏิ บ ตั ิ ก ารผลิ ตรายการ
โทรทัศน์เฉพาะ อาทิ รายการกี ฬา รายการเพื่อผูด้ อ้ ยโอกาส เด็ก เยาวชน และสตรี โดย
เน้นใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคการนาเสนอ
COMM3406 ศิลปะการแสดงและการกากับ
3(2-2-5)
Arts of Acting and Directing
หลักและฝึ กปฏิบตั ิวิธีการเป็ นนักแสดงละครวิทยุโทรทัศน์ ฝึ กสมาธิ ความเชื่ อ
และจิ นตนาการ การสร้ างอารมณ์ การใช้ร่า งกายและเสี ย ง เพื่ อสวมบทบาทได้อย่า ง
เหมาะสม รวมถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการกากับ หน้าที่ความรับผิดชอบของผูก้ ากับ การตีความ
บทและออกแบบการแสดง และสามารถสื่ อสารกับนักแสดงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
COMM3407 การออกแบบงานศิลป์ เพื่องานวิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
Arts Design for Broadcasting
หลักการออกแบบฉาก การจัดแสง การแต่งกาย และการแต่งหน้า การเลื อกใช้
วัสดุประกอบฉาก ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบและการผลิ ตเพื่อให้เหมาะสมกับบทบาท เนื้ อ
เรื่ องและลักษณะงาน รวมถึ งวัสดุ ประกอบฉาก ทั้งในรู ปแบบงานจาลอง (Model) และ
งานสมจริ ง
COMM3408 การตัดต่ อขั้นสู ง
3(2-2-5)
Advance Editing
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : COMM2405 การตัดต่อเบื้องต้น
แนวคิด กระบวนการออกแบบ การผลิ ตกราฟิ กเพื่องานวิทยุโทรทัศน์ และสื่ อ
ใหม่ เรี ยนรู ้การใช้อุปกรณ์ โปรแกรมการตัดต่อ การผลิตกราฟิ กขั้นสู ง การนากราฟิ กมา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการนาเสนอผ่านงานวิทยุโทรทัศน์ และสื่ อใหม่ ฝึ กปฏิบตั ิ
เทคนิคการตัดต่อขั้นสู ง
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COMM3409 การนาเสนองานด้ านวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และสื่ อใหม่
3(2-2-5)
Broadcasting and New Media Presentation
ห ลั ก แ ล ะ ขั้ น ต อ น ก า ร น าเ ส น อ ผ ล ง าน ต่ อ บ ริ ษั ท ห น่ ว ย ง า น ส ถ า นี
วิท ยุก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทัศ น์ และสื่ อ ใหม่ ฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารเตรี ย มงาน เอกสารการ
นาเสนอ งบประมาณการผลิต รวมถึงกลยุทธ์ในการประมูลงาน
COMM3901 วิธีวจิ ัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology in Communication Arts
แนวคิด ความหมาย ประเภทของการวิจยั ขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการวิจยั
ทางนิเทศศาสตร์ ข้อแตกต่างระหว่างการวิจยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ กาหนดประเด็น
การวิจยั วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและระเบียบวิธีวจิ ยั ทางนิเทศศาสตร์
COMM3902 หัวข้ อพิเศษระดับสากลทางนิเทศศาสตร์
3(0-6-3)
International Special Topic in Communication Arts
วิเคราะห์ วางแผน ผลิตสื่ อ และนาเสนอเป็ นภาษาอังกฤษ โดยกาหนดหัวข้อใน
การศึกษาให้สอดคล้องกับการสื่ อสารในสถานการณ์ปัจจุบนั
COMM4101 การสื่ อสารเพื่อการพัฒนาชุ มชน
3(2-2-5)
Communication for Community Development
ความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์ของการสื่ อสารเพื่อการพัฒนาชุ มชน ปั ญหา
สังคมไทยและสังคมโลก แนวคิด ทฤษฏี การวางแผน การประเมิน กระบวนการการผลิต
สื่ อเพื่อการพัฒนา การฝึ กปฏิบตั ิการออกค่ายอาสา และการนาเสนอผลงาน
COMM4301 การสื่ อสารฝ่ ายบริหารงานลูกค้ า
3(3-0-6)
Communication of Account Executive
แนวคิด กระบวนการ การจัดการเพื่อการสื่ อสารในงานโฆษณา การวางแผนและ
กาหนดกลยุทธ์ การกาหนดงบประมาณ การปฏิ บตั ิ การและการดาเนิ นงาน การติ ดต่อ
ประสานงานกับ ฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้อง และการสร้ างความเข้าใจในงานการขายงานโฆษณา
ให้กบั ลูกค้า
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COMM4401 วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ ชุมชน
3(2-2-5)
Community Radio and Television
ความหมาย หลักการ ความสาคัญ ประโยชน์ของการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ
โทรทัศน์ชุมชน แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ
โทรทัศน์ชุมชน ฝึ กปฏิบตั ิการผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ชุมชน
COMM4801 การเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Communication Arts
จัดกิจกรรม เพื่อเตรี ยมความพร้ อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ
ทางนิเทศศาสตร์ ในด้านการรับรู ้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชี พ การพัฒนา
ตัวผูเ้ รี ยนให้มีการเรี ยนรู ้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจที่เหมาะสมกับวิชาชี พ โดยการกระทา
สถานการณ์หรื อรู ปแบบต่างๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับงานวิชาชีพนั้นๆ
COMM4802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางนิเทศศาสตร์
5(350)
Occupational Practicum in Communication Arts
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : COMM4801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชี พทางนิเทศ
ศาสตร์
ฝึ กปฏิ บตั ิงานด้านนิ เทศศาสตร์ ในหน่ วยงานรั ฐบาล รัฐวิสาหกิ จ เอกชน หรื อ
องค์ก รไม่ แสวงผลก าไรทั้ง ในและต่ า งประเทศ โดยการนาความรู ้ ท้ งั ภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิ บ ตั ิ ที่ ไ ด้จากการศึ ก ษาไปใช้ในการท างานจริ ง จัดให้มี ก ารปฐมนิ เทศเกี่ ย วกับ
รายละเอียดของการฝึ กงานและการปั จฉิ มนิเทศ เพื่ออภิปรายและสรุ ปผลปั ญหางานด้าน
นิเทศศาสตร์ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีการแก้ไขปั ญหาให้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
COMM4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์
2(90)
Preparation for Co-operative Education in Communication Arts
หลักการ แนวคิด กระบวนการ ขั้นตอน ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ ยวกับสหกิจศึกษา
ความรู ้ พ้ืนฐานและเทคนิ คในการสมัครงานอาชี พ การเลือกสถานประกอบการ วิธีการ
เขี ย นจดหมายสมัค รงานและการสั ม ภาษณ์ ง านอาชี พ ความรู ้ พ้ื น ฐานส าหรั บ การไป
ปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ การปฏิบตั ิงานใสถานประกอบการ เทคนิคการนาเสนอ
โครงงาน
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COMM4804 สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์
6(540)
Co-operative Education in Communication Arts
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : COMM4803 การเตรี ยมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์
การฝึ กงานวิชาชี พที่เน้นการปฏิบตั ิในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
โดยความร่ วมมื อของสถานประกอบการและสถานศึกษา นักศึกษาปฏิ บตั ิงานจริ ง ณ
สถานประกอบการ มีระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงานไม่ต่ ากว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ มีการ
ประเมินผลและนาเสนอรายงานสหกิจศึกษา
COMM4901 สั มมนาทางนิเทศศาสตร์
2(0-4-2)
Seminar in Communication Arts
วิเคราะห์ปัญหาด้านนิเทศศาสตร์ ดว้ ยแนวคิดและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อหาข้อสรุ ปและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหา และฝึ กปฏิบตั ิการจัดสัมมนา
COMM4902 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
3(0-6-3)
Research in Communication Arts
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : COMM3901 วิธีวจิ ยั วิทยาทางนิเทศศาสตร์
ฝึ กปฏิบตั ิการดาเนิ นการวิจยั ทางนิ เทศศาสตร์ ตามกระบวนการวิจยั ภายใต้การ
แนะนาดูแลของอาจารย์ และ/หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ
ENGL3701

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ ทางวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
ศึกษาคาศัพท์ ไวยากรณ์และสานวนภาษาอังกฤษที่จาเป็ นต้องใช้ในงานวิชาการ
และการศึกษาขั้นสู งในศาสตร์ ของแต่ละสาขาวิชา เน้นทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนใน
เชิ ง วิช าการ การอ่ า นเอกสาร หนัง สื อ ตารา รายงานวิจยั บทคัดย่องานวิจยั บทความ
วิชาการ หรื อผลงานวิชาการรู ปแบบต่างๆ การพูดและเขียนเพื่อการนาเสนองานวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2559

28
ENGL3702

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะทางวิชาชีพ
3(3-0-6)
English for Specific Career Purposes
ศึกษาคาศัพท์ ไวยากรณ์และสานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานในแต่ละ
สาขาวิชา เน้นทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียนเพื่อการสื่ อสาร การสนทนาโต้ตอบทาง
โทรศัพท์ การเขียนโต้ตอบทางจดหมาย และจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ การพูดเพื่อเจรจา
ต่อรอง การมอบหมายงานหรื อคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ การสัมภาษณ์
การพูดในที่ประชุ ม การอ่านเอกสาร คู่มือต่างๆ ในการปฏิ บตั ิงาน การพูดและเขียนเพื่อ
การนาเสนองาน การเขียนรายงาน หรื ออื่นๆ ที่จาเป็ นตามบริ บทของงานในแต่ละสาขา
วิชาชีพ

GEHP1101

การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ
3(2-2-5)
Exercises for Health
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย วัตถุ ประสงค์ และคุ ณประโยชน์ของการออกกาลัง
กายเพื่อสุ ขภาพ รวมไปถึ งหลักการออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพตามหลักวิทยาศาสตร์ การ
ออกกาลังกาย โดยการเลื อกปฏิ บตั ิ กิจกรรมทางกายหรื อการออกกาลังกายด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การเดิน การวิง่ และการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ เช่น เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน
แชร์บอล เป็ นต้น หลักโภชนศาสตร์ และหลักการบริ โภคอาหารเพื่อการมีสุขภาพที่ดี รวม
ไปถึงการป้ องกัน
การบาดเจ็บ และการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการออกกาลัง
กาย

GEHP1102

การสร้ างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุ ขภาพ
3(2-2-5)
Physical Fitness Promotion for Health
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมายและความสาคัญ วิธีการทดสอบและประเมิน
หลักการและวิธีการฝึ กปฏิ บตั ิการสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกายที่ เกี่ ยวข้องกับสุ ข ภาพ
ตามหลักวิทยาศาสตร์ การกี ฬ า การนาหลักการโภชนาการและคานวณปริ มาณอาหาร
สาหรับการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
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GEHS1101

สุ นทรี ยภาพของชีวติ
3(3-0-6)
Aesthetics of Life
ศึ ก ษาความหมายของสุ นทรี ยศาสตร์ และความงดงามของศาสตร์ ทางดนตรี
นาฏศิลป์ และศิลปะทั้งไทยและสากลให้เกิ ดความซาบซึ้ งและเห็ นคุ ณค่าของศาสตร์ ทาง
ความงาม สามารถวิเคราะห์คุณค่าทางสุ นทรี ยศิลป์ โดยผ่านขั้นตอนการเรี ยนรู ้เชิ งคุ ณค่า
อันเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนารสนิยม สามารถดารงตนอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข

GEHS1102

การพัฒนาตนเพื่อความสุ ขของชี วติ
3(3-0-6)
Self-Development for Happiness in Life
พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ก ับ การพัฒ นาตน องค์ป ระกอบของพฤติ ก รรมพื้ น ฐานทาง
สรี รวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุ ษย์ พัฒนาการของมนุ ษย์ทุกช่ วงวัย การศึกษาตนเอง
และการประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรั บตัวให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลง การเสริ ม สร้างบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน สุ ขภาพจิตและการ
จัดการความเครี ยด การสร้างเสริ มชีวติ ให้มีความสุ ข

GEHS1103

จริยธรรมทางสั งคมและการใช้ เหตุผล
3(3-0-6)
Social Morality and Reasoning
แนวคิ ดพื้นฐานของมนุ ษย์ โลกทัศน์ ชี วทัศน์ การส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรม
การมีวินยั ความรับผิดชอบ การพัฒนาปั ญญาตามหลักศาสนธรรม การใช้เหตุผลอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อการดารงชีวติ ในสังคมอย่างมีสันติสุข และสันติธรรม

GEIG1001

ไทยในโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลง
3(2-2-5)
Thailand in a Changing World
รับรู ้ความเปลี่ยนแปลงระยะยาวทั้งระบบโลกและประเทศไทย ในด้านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของระบบกายภาพของผืนพิภพ
และสภาวะแวดล้อม จนผลกระทบสื บเนื่ องมาจากรู ปแบบการพัฒนาประเทศจวบจน
ปั จจุบนั และเข้าใจถึงมิติองค์กรในเชิงของวิวฒั นาการ โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐและภาค
ธุ รกิจ บริ ษทั ข้ามชาติ พันธมิตรทางธุ รกิจ (Alliance) ตลอดจนธุ รกิจขนาดย่อม ธุ รกิจเพื่อ
สัง คม (Social enterprises) และเศรษฐกิ จพอเพี ย ง เข้าใจถึ งความเสี่ ยงและโอกาสของ
ประเทศไทย และสังคมท้องถิ่นในโลกและภูมิภาคอาเซี ยน เข้าใจถึงความจาเป็ นในการ
ปรับปรุ งบทบาทของมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลง
0
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GEIG1002

ความเป็ นพลเมืองในโลกสมัยใหม่
3(2-2-5)
Citizenship in Contemporary World
เข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบร่ วมกันของมนุ ษย์ ต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับโลก ภูมิภาค ประเทศและท้องถิ่น และตระหนักถึงความจาเป็ นในการปรับบทบาท
ของตนเอง ในฐานะความเป็ นพลเมืองไทยพลเมืองโลก (Global Thai Citizen) ตระหนัก
ถึงบทบาทในการมีส่วนร่ วม แก้ไขปั ญหาสังคมด้วยการพัฒนาจิตสานึกด้านจิตอาสา และ
งานในบริ บทพหุ ชาติ พ นั ธุ์ พหุ วฒั นธรรม และเสริ มสร้ างทักษะการเรี ยนรู ้ ในยุ ค ใหม่
ตลอดจนการใช้ส ารสนเทศ (ICT) ใหม่ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นชี วิ ต ประจ าวัน และการ
ประกอบสัมมาชีพ

GELE1001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการฟัง การพูด เพื่อ
การสื่ อ สารขั้น พื้ น ฐานในสถานการณ์ ต่ า งๆ ให้ มี ท ัก ษะในการอ่ า นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ใ น
ชีวติ ประจาวัน สามารถเขียนประโยคพื้นฐาน และข้อความสั้นๆ เพื่อใช้ในการสื่ อสาร

GELE1002

ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
English for Work
ศึกษาคาศัพท์และภาษาที่ใช้ในการปฏิ บตั ิงาน ที่เกี่ ยวกับตาแหน่ งงานต่างๆ ใน
การปฏิ บ ตั ิ ง าน อุ ปกรณ์ เครื่ องใช้ใ นส านัก งาน ตลอดจนมารยาทในการปฏิ บตั ิ ตนใน
สถานที่ทางาน การรับโทรศัพท์รวมถึงงานเอกสารทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
ผู ้เ รี ย นมี โ อกาสในการฝึ กฝนตน รวมถึ ง การศึ ก ษาวัฒ นธรรมที่ มี ค วามแตกต่ า งใน
สานักงานของแต่ละประเทศในอาเซี ยน

GELT1001

ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
พัฒ นาทัก ษะทางภาษาเพื่ อ การสื่ อ สารและทัก ษะการเขี ย นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ชีวติ ประจาวันโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
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GESC1101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Information Technology and Communication
ศึ กษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
อิ น เตอร์ เ น็ ต และโทรคมนาคม ระบบการจัด การสารสนเทศ การใช้ง านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โปรแกรมระบบและโปรแกรมสาเร็ จรู ปต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้งานกับการ
ดาเนินชีวิตประจาวันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเคารพในสิ ทธิ ทางปั ญญา และตระหนักถึง
คุณธรรมจริ ยธรรม และผลกระทบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

GESC1102

วิทยาศาสตร์ เพื่อชีวติ
3(3-0-6)
Sciences for Life
ศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ความก้า วหน้ า ทางเทคโนโลยี
ความสาคัญของพลังงานต่อโลกและชี วิต การใช้สารเคมีในชี วิตประจาวันอย่างถู กต้อง
และเหมาะสม ยาและสารเสพติด สาธารณภัย การประเมิ นและวิเคราะห์ สุขภาพส่ วน
บุคคล การสร้างเสริ มสุ ขภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ

GESC1103

พืชพรรณเพื่อชีวติ
3(3-0-6)
Plants for Life
คุณและค่าของพืชพรรณที่มีต่อชี วิต และการจัดการทรัพยากรต่างๆ ตามแนวทาง
โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

GESC1104

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวติ
3(3-0-6)
Natural Resources and Environment for Life
ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้ อ ม การอนุ รั ก ษ์ ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ นจาก
ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีต่อทรัพยากรทางด้านกายภาพ ชี วภาพ
และการดารงชี วิตของมนุ ษ ย์ การมี ส่ วนร่ วมในการจัดการฟื้ นฟู ส่ ง เสริ ม บ ารุ งรั ก ษา
คุม้ ครองทรัพยากร ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
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GESC1105

ชีวติ กับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Life and Technology
ความก้า วหน้า และการพัฒนาเทคโนโลยีใ นปั จจุ บ นั และอนาคต บทบาทและ
ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อวิถีชีวิต เทคโนโลยีดา้ นเทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีสุขภาพและความปลอดภัย เทคโนโลยีสะอาด และการใช้
เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด

GESC1106

การคิดและการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขเพื่อการดาเนินชีวติ
3(3-0-6)
Thinking and Numeral Analysis for Living
กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิ งตัวเลขและการให้เหตุ ผล อัตราส่ วนและร้ อยละ
สกุลเงิ นและอัตราแลกเปลี่ ยน ดอกเบี้ ย ภาษี การแปลความหมายทางคณิ ตศาสตร์ การ
ประยุกต์คณิ ตศาสตร์และสถิติ เพื่อการตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาในชีวติ ประจาวัน

GESO1101

พลวัตสั งคมไทย
3(3-0-6)
Dynamics of Thai Society
ความเป็ นมาและวิ ว ฒ
ั นาการของสั ง คมไทย ในด้า นการเมื อ งการปกครอง
เศรษฐกิ จ สั ง คมและวัฒนธรรม ศึ ก ษาเหตุ ก ารณ์ และบุ คคลสาคัญที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อการ
เปลี่ ย นแปลงของ เอกลัก ษณ์ ของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย ปลู ก ฝั งแนวทางการ
ดาเนิ นชี วิต ในสั ง คมตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย ง ภู มิ ปั ญญาท้องถิ่ น เพื่ อรั ก ษาและ
ส่ งเสริ มความเป็ นไทย
พลวัตสั งคมโลก
3(3-0-6)
Dynamics of Global Society
วิวฒั นาการของมนุษย์และสังคม อารยธรรม ระบบความคิด ระบบเศรษฐกิจ และ
ระบบการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะกระแสความคิดภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเน้น
หลักสิ ทธิ เสรี ภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ของพลเมือง รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสังคมโลกและมีผลกระทบต่อสังคมไทย เพื่อให้รู้จกั เข้าใจ
และสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีดุลยภาพและมีความเข้าใจในโลกปั จจุบนั และอนาคตได้
อย่า งมี ส านึ ก และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความเป็ นสั ง คมพลเมื อ ง (Civil Society) ทั้ง ใน
ระดับชาติและระดับโลกต่อไป

GESO1102
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GESO1103

มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของสิ่ งแวดล้อมที่มีอิทธิ พลต่อการดารงชี วิตของ
มนุ ษย์ สร้ างจิตสานึ กสาธารณะในการอนุ รักษ์ สิ่งแวดล้อม และการมี ส่วนร่ วมในการ
จัดการสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้มนุษย์มีคุณภาพชีวติ ที่ดี โดยไม่เป็ นอุปสรรคต่อหลักการพัฒนา
สิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน

GESO1104

กฎหมายเพื่อการดาเนินชีวติ
3(3-0-6)
Law for Living
ศึกษากฎหมายที่สาคัญในการดาเนิ นชี วิต ได้แก่ รัฐธรรมนู ญ กฎหมายแพ่งและ
พาณิ ช ย์ว่า ด้วยบุ คคล เอกเทศสัญญา ทรั พ ย์สิ น ครอบครั วและมรดก กฎหมายอาญา
กฎหมายข้อมู ล ข่ า วสารของราชการ กฎหมายวิธี พิ จารณาความแพ่ง และกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญาเบื้องต้น

GETL1101

ภาษาจีนในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Chinese in Daily Life
ทัก ษะพื้ น ฐานภาษาจี น เบื้ อ งต้น ด้า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย นในหัว ข้อ ที่ ใ ช้ใ น
ชีวติ ประจาวัน การแนะนาตัว การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าว
ค าอ าลา ถามและให้ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ วัน เวลา สถานที่ ดิ น ฟ้ า อากาศ และกิ จ กรรมใน
ชีวติ ประจาวัน

GETL1102

ภาษาฝรั่งเศสในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
French in Daily Life
ทักษะพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นด้านการฟั ง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ใน
ชี วิตประจาวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคาอาลา ถามและ
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้าอากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจาวัน
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GETL1103

ภาษาญีป่ ุ่ นในชี วติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Japanese in Daily Life
ทักษะพื้นฐานภาษาญี่ ปุ่นเบื้องต้นด้านการฟั ง พูด อ่าน เขี ยน ในหัวข้อที่ ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคาอาลา ถามและ
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้าอากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจาวัน

GETL1104

ภาษาเกาหลีในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Korean in Daily Life
ทักษะพื้นฐานภาษาเกาหลี เบื้องต้นด้านการฟั ง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ใน
ชี วิตประจาวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคาอาลา ถามและ
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้าอากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจาวัน

GETL1105

ภาษาขแมร์ ในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Khmer in Daily Life
ทักษะพื้นฐานภาษาขแมร์ เบื้ องต้นด้านการฟั ง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใ ช้ใน
ชีวิตประจาวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคาอาลา ถามและ
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้าอากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจาวัน

GETL1106

ภาษาเวียดนามในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Vietnamese in Daily Life
ทักษะพื้นฐานภาษาเวียดนามเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคาอาลา ถามและ
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้าอากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจาวัน
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